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Resumo 

Esta etnografia observa os entretenimentos juvenis no Capão Redondo, distrito da periferia da 

zona sul da capital paulista. Tomando como ponto de partida minhas experiências como 

professor de sociologia para o Ensino Médio na Escola Pública estadual paulista - além de 

minha carreira como pesquisador -, busco compreender como a juventude realiza quatro de seus 

vários lazeres, a social, o rolê, a party e o baile. Através do conhecimento e da manipulação de 

suas situações econômicas, históricas, políticas e sociais, dos seus imaginários de diversão e de 

suas redes de relações, proponho uma interpretação pautada na categorização dessas atividades 

levando em consideração o número de pessoas vinculadas, o grau de suas relações, o local em 

que elas acontecem, o tempo de organização das mesmas, suas estruturas e, por fim, o quanto 

elas são cotidianas ou extraordinárias. 

 

Palavras-chave: antropologia; antropologia urbana; lazer; periferia; juventude 

 

Abstract 

This is a survey about the youth entertainment at Capão Redondo, a suburb district in the south 

São Paulo, state capital. My starting point was my experience as sociology teacher for High 

School, I was looking for different types of leisure, the social, rolê, party and the baile. Through 

the knowledge and the way, they act, their economy administration, history, environment, 

imagination schemes of fun and their network of relationship, I move an interpretation 

considering the number of people linked, the degree of their relations, the place which they are 

carried out, the time of organization of the same, its structures and, finally, what they are 

ordinary or extraordinary. 

Key-word: anthropology; urban anthropology, leisure; periphery; youth. 
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Introdução 

 As ideias para esta pesquisa resultam das minhas reflexões acerca do período em que 

atuei como professor de sociologia para o Ensino Médio, entre 2012 e 2015, em quatro escolas 

públicas das imediações do Capão Redondo, distrito localizado na zona sul da capital paulista. 

Durante esse momento, ao entrar em contato com a realidade dos  alunos, conheci muitas das 

suas práticas de lazer, como, a social, o rolê e a party, e descobri que por meio delas seria 

possível entender como eles elaboravam as suas sociabilidades, dentro das instituições, as 

exercitavam, em seus tempos livres, utilizando, para isso, os espaços conhecidos, suas 

residências, vizinhanças e locais de interesse na cidade,.  Em minha proposta de pesquisa para 

o mestrado, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), no início de 2016, o meu intento era, 

justamente, observar o cotidiano de duas comunidades discentes para compreender como as 

suas relações eram criadas nas instituições e levadas para fora delas.  

No início de meu trabalho em campo, em abril de 2016, ao entrar em contato com meus 

ex-alunos, todavia, houve uma nova descoberta. Alex, 19 anos, um rapaz para quem lecionei 

em 2013 e 2014, me mostrou no Facebook, site de relacionamentos na internet, várias páginas 

criadas por seus amigos para divulgarem seus bailes funk. Segundo me informou, seus amigos 

tinham um objetivo sério, conseguir ganhos financeiros através da oferta lúdica de lazeres funk 

destinados aos seus próximos, além, evidentemente, de se divertirem. Durante cinco meses, 

desde abril até setembro de 2016, movido por minha curiosidade, acompanhei uma página 

específica, a dos bailes organizados pelos amigos de meu interlocutor, e no último mês, 

aproveitando a iminência de um evento, decidi participar. Para a minha surpresa, o baile se 

revelou uma atividade bem estruturada e complexa, os produtores alugavam um salão de festas, 

contratavam artistas, DJs e MCs, discotecário e mestres de cerimônia, e conseguiam aglutinar 

mais de mil pessoas, em um mesmo lugar, que se divertiam de mil maneiras, indo até, muitas 

vezes,  à perda dos limites da consciência. E, entusiasmado com tudo o que presenciei, em 23 

de setembro de 2016, decidi observar o baile funk como um quarto tipo lazer, investigados por 

mim até novembro de 2017. 

Ao longo da pesquisa houve uma terceira e última descoberta, nos diálogos com meus 

interlocutores entendi não ser possível entender os lazeres observando os sujeitos somente como 

estudantes, pois, além das suas sociabilidades irem para fora da escola, os lações eram mantidos 

no decorrer do tempo, muitos permaneciam unidos mesmo depois da formatura, e no baile 
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participavam diferentes gerações de secundaristas. Por essa razão, decidi alargar a faixa etária 

dos atores de minha pesquisa, ao invés de manter-me focado nos estudantes de 15 a 18 anos, 

períodos de entrada e saída do Ensino Médio, aglutinei os sujeitos com idades entre os 19 e os 

24 nos, abarcando muitos de meus ex-alunos formados desde 2013, que fazem seus rolês, 

sociais e participam dos bailes funk. Isto é, saí da perspectiva estrita dos estudantes e comecei 

a trabalhar com a de juventude, buscando acercar a vida dos sujeitos em sua inteireza. 

Destarte, nessa dissertação eu apresento uma etnografia acerca dos lazeres juvenis das 

imediações do Capão Redondo, tomando-os no duplo significado de entretenimento, a saber, o 

ato ou efeito de estar entre os seus e se divertir com eles, conforme pontuam os dicionários, e 

indicam ser as características das práticas citadas, os meus objetivos de pesquisa. Apresento, 

portanto, nesse momento, os resultados das minhas reflexões sobre os seis anos nos quais estive 

em contato com os jovens, incluindo minhas experiências docentes e o meu trabalho em campo 

no mestrado, desde 2012 até o final de 2017. Entretanto, nos anos de 2013 e 2015, fui convidado 

pelos jovens para participar de algumas de suas atividades: um rolê e quatro sociais, e para 

recordar os acontecimentos, durante o período de interpretação dos dados, de setembro de 2017 

e maio de 2018, contei com a ajuda de informantes privilegiados e fiz anotações no diário de 

pesquisa. Para observar os bailes e para entende-los, assim como os outros três lazeres, utilizei 

os pressupostos teóricos-metodológicos da antropologia interpretativa (GEERTZ, 1989; 2001; 

2013). 

Segundo o pesquisador, o trabalho etnográfico consiste em duas tarefas: acompanhar os 

interlocutores, “aprender a viver com eles, sendo de outro lugar e tendo um mundo próprio e 

diferente”, pois, para “descobrir quem as pessoas pensam que são, o que pensam que estão 

fazendo e com que finalidade pensam que o estão fazendo,” faz-se “necessário adquirir uma 

familiaridade operacional com os conjuntos de significado em meio aos quais eles levam suas 

vidas” (Idem, p.2001, p.26); e, escolher entre as estruturas de significados achados em campo, 

através da observação e das falas anotadas em nossos cadernos, “construir um sistema de análise 

em cujos termos o que é genérico a essas estruturas, o que pertence a elas porque são o que são, 

se destacam contra outros determinantes do comportamento humano” e, em diálogo com as 

teorias antropológicas e sociológicas, tentar traçar a curva de seu discurso social e “fixa-lo numa 

forma inspecionável” (Ibidem, p.13). 

Em relação aos bailes funk, foram seis os frequentados, ocorridos nos seguintes meses, 

setembro e novembro de 2016, março, setembro de novembro de 2017. Os eventos começavam 
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e se encerravam nas páginas de Facebook, desde a divulgação, passando por suas execuções, 

indo até a publicação das fotografias capturadas neles. Por esse motivo, o meu trabalho consistia 

em acompanhar todos os períodos anteriores aos bailes, durante em média dois e três meses, 

em seguida, participar as atividades, de seu início até o fim, na maioria dos casos, e, por fim, 

observar a interação entre organizadores e convidados até as fotos serem publicadas, mais ou 

menos um mês depois dos acontecimentos, quando, geralmente, anunciava-se também uma 

nova edição do baile. Nesse período, diariamente eu anotava o que encontrava de novo, e nos 

dias de baile dava-se o mesmo, especialmente, antes deles, quando as páginas se inundavam 

com pedidos de ingresso, e, posteriormente a eles, escrevendo tudo o que conversei e vi. 

Rita Amaral (2012, p.78-85) nos propõe uma forma de catalogação, composta de uma 

série de itens e variáveis, que nos auxiliam na hora de capturar a organização do evento como 

um todo, desde os dias de ocorrência, o período, o motivo, o público-alvo, o cenário e a 

decoração, e shows e espetáculos, e eu a utilizei para sistematizar cada baile. A autora indica, e 

eu concordo integralmente com ela, que o método é de muita relevância para a posterior 

interpretação na qual é possível, tanto vislumbrar a singularidade de cada produção, e no caso 

dos bailes isso é importante, pois, eles são realizados com inspirações diferentes, quanto para 

compreender a estrutura do comum desse tipo de entretenimento funk. Além de tudo, esse    

modelo organizacional, já era feito, pelo menos em parte, pelos próprios produtores na maneira 

como os bailes eram divulgados na internet onde consta-se: nomes, datas, horários, preços dos 

convites, artistas contratados, produtores a serem vendidos, promoções etc. Esses elementos 

serviam, por sua vez, como uma imagem do que seriam os bailes, uma espécie de idealização 

deles, servindo também como mapa para entender os acontecimentos e seus resultados.  

As conversas com meus interlocutores, nos bailes e fora deles, e em relação aos outros 

lazeres, ocorreram despretensiosamente, pois, por um lado, os jovens trabalhavam, estudavam, 

realizavam seus bailes, justamente, em seus raros períodos de descanso, impedindo, muitas 

vezes, nossos diálogos mais intensos e, mesmo, o encontro para tal intento. Para sanar essa 

dificuldade, optei por usar os meios de comunicação disponíveis e importantes para os jovens: 

o mensageiro do site Facebook e o aplicativo de troca de mensagem para telefonia móvel, 

WhatsApp. Nas atividades, igualmente, ninguém estava muito interessado em responder 

questionários sérios e, como eu conhecia alguns jovens, o diálogo próximo revelou-se mais 

profícuo, e com os desconhecidos eu partia das contingências para puxar assuntos, por exemplo, 

se a música estava boa, se os artistas eram famosos, se o baile estava cheio etc. 
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Para entender a festa eu também participava dela, não ficando somente parado, ou à 

procura dos melhores lugares para a observação. Eu ia para a frente do palco, bebia um pouco, 

ria ao som das músicas mais engraçadas, ensaiava alguns passos com os ombros e conversava 

com os meus conhecidos de forma mais aberta, fazia piadas e recordávamos os ciclos letivos 

passados juntos. A minha diversão na festa misturava-se com minha sentimental curiosidade 

em saber os caminhos trilhados por meus ex-alunos, conhecer o que faziam após terminarem o 

ensino secundário. A alegria do baile, entretanto, contrastava com os nossos receios em voltar 

para casa, porque o número de assaltos, principalmente o roubo de telefones celulares, é grande 

na região, e os bailes acabavam entre as vinte e três horas e meia-noite, começando as dezesseis 

horas e sempre aos sábados, porém, não impedia a animação dos jovens dentro dos ônibus. 

Ao mesmo tempo em que frequentava os bailes, e conversava com meus interlocutores, 

imergi em um escrutínio histórico do surgimento desse entretenimento, do imaginário do estilo 

musical funk, as suas músicas, os seu artistas e questões relativas às indumentárias, símbolos e 

significados, e das periferias, principalmente, a do espaço de vida dos jovens, quais, muitas 

vezes, acabam por se confundirem uns com os outros, pois, o baile e o funk se desenvolvem em 

contextos marginais. Nesse tarefa, contei com a ajuda de materiais bibliográficos, teses, artigos, 

dissertações e reportagens, conteúdos audiovisuais, documentários, reportagens e videoclipes, 

e depoimento dos meus e dos pais de amigos para entender a vida na periferia nos anos de 1960 

até 1980, quando eram jovens e, principalmente, as moças que frequentavam os grandes bailes 

black paulista em 1970, o que para mim foi uma grande e grata surpresa. 

Entre setembro de 2017 e maior parte de 2018, estive envolvido na interpretação 

etnográfica dos dados. Antes, entretanto, durante o trabalho em campo realizei pesquisas 

bibliográficas em relação aos temas mais importantes para o estudo: a juventude (NOVAES, 

2006; PAIS, 2006; DAYRELL, 2007; PEREIRA, 2007, 2016); a periferia (CALDEIRA, 2000; 

HOLSTON, 2013; ROLNIK 2017); e o lazer (TURNER, 2015; DUMAZEDIER, 2018, 2014) 

quais serão arrolados no primeiro capítulo. 

Seguindo a isso, no segundo capítulo, descrevo os quatro entretenimentos, a social, o 

rolê, a party e o baile, de maneira cronológica e a partir de minhas relações com os jovens 

pesquisados. Na primeira parte, verso a minha atenção nos três primeiros lazeres e, para isso, 

volto ao período em que lecionei Sociologia para o Ensino Médio, e reflito a maneira como os 

sujeitos lidam com suas situações sociais, culturais, econômicas, histórias, os acontecimentos 

contingentes e a iminência da violência na região, com o objetivo de criarem e exercitarem suas 

sociabilidades. Na segunda parte, dedicada aos últimos lazeres, eu retomo a experiência do 
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trabalho de campo realizada no mestrado, intentando compreender como os jovens relacionam 

suas sociabilidades, produzindo bailes funk, para alcançar ganhos financeiros e se divertirem 

com os amigos a partir de interesses comungados pelo imaginário funk. 

No terceiro capítulo, por sua vez, colocando lado a lado os dados de campo e as teorias, 

antropológicas, sociológicas e psicanalíticas, os conceitos de experiência-próxima e experiência 

distante, isto é, aqueles utilizados pelos interlocutores para explicarem o que “veem, sentem, 

pensam, imaginam” e aqueles usados pelos especialistas para “levar a cabo os seus objetivos 

científicos” (GEERTZ, 2014, p.61), respectivamente. Tentando fazê-las todas juntas para criar 

a minha interpretação acerca dos entretenimentos juvenis, discutindo as singularidades, as 

aproximações e distanciamento entre eles, propondo uma categorização tipológica para cada 

uma delas. E, por fim, proponho um balanço acerca de toda a experiência ao lado dos jovens, 

vividas cotidianamente, na escola e na rua, vivenciadas em todas as práticas de entretenimento, 

sobre o meu trabalho em campo e em relação a teoria utilizadas. 

Para encerrar a introdução é preciso ressaltar, nessa longa trajetória, que eu estive ao 

lado de jovens menores de idade, abaixo dos dezoito anos, e mais velhos que fazem uso de 

produtos que são ilícitos aos primeiros, principalmente, as bebidas alcoólicas, portanto, para 

evitar quaisquer tipos de represálias, não me refiro aos nomes reais dos sujeitos, fazendo o uso 

de alcunhas e, manterei os nome dos principais artistas, os mestres de cerimônia, pois, os 

discotecários, majoritariamente, são da comunidade, e não indicarei os locais exatos onde estive 

e onde os bailes são realizados. Em razão disso, também, inviabilizo a utilização de fotografias 

e mapas que auxiliariam na interpretação, mas, recorrei ao uso de desenhos elaborados a mão 

livre, montagens computadorizadas para exemplificar os pôsteres dos eventos, e fotos 

disponíveis na internet com o objetivo de ilustrar os copos vendidos e os convites usados nos 

bailes. Todavia, embora eu saiba existir um conjunto de reflexões voltadas a discussão da 

utilização de desenhos na interpretação antropológica, os meus foram elaborados durante o 

tempo livre, como um exercício de criatividade e imaginação. 
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Capítulo 1 – Pressupostos teóricos e históricos 

1.1 O tempo livre 

O tempo livre como sinônimo de um período liberado, entre os tempos do trabalho e das 

obrigações sociais e individuais, é oriundo dos desenvolvimentos das sociedades modernas, ou 

seja, emerge na reorganização do trabalho dentro de um domínio próprio, arbitrário, e destacado 

das outras atividades da vida, em associação com a diminuição do controle das instituições 

sociais sobre os sujeitos (DUMAZEDIER, 2008, p.55). E esses dois movimentos simultâneos 

permitem aos indivíduos ocuparem os períodos antitrabalhos com práticas “cujo fim é, 

primeiramente, a satisfação do ser próprio por si mesmo” (Idem, ibidem, p.45), sendo essa, 

justamente, a definição mais apurada de lazer. Assim, nesse período autônomo da vida, os 

indivíduos estão liberados, dentro de suas possibilidades socioeconômicas, culturais, históricas 

e espaciais, “para participar ou mesmo para gerar novos mundos simbólicos de entretenimento, 

esporte, jogos, diversões de toda espécie” e, ainda, mais, livres “para transcender as limitações 

sociais estruturais” e “brincar... com ideias, fantasias, palavras [...], tinta [...] e relações sociais 

com os amigos” (TURNER, 2015, p.49, itálicos do autor).  

Essa é a distinção do tempo livre em referência ao tempo ocupado, pois, esse último, 

por sua vez, “está no domínio da adaptação racional dos meios aos fins” (Ibidem, p.45), isto é, 

faz parte do domínio objetivo da vida. A dimensão subjetiva, ao contrário da objetiva, 

caracterizada “como um sistema estruturado, diferenciado e frequentemente hierárquico de 

posições político-jurídico-econômicas, com muitos tipos de avaliação de ‘mais’ ou de ‘menos’” 

(TURNER, 2013, p.99, aspas do autor), na qual os sujeitos se relacionam a partir de suas 

posições e agem a partir de seus papeis dentro dela, é definida por outro tipo de relação humana, 

“o da sociedade considerada como um comutatus não estruturado ou rudimentarmente 

estruturado e relativamente indiferenciado, uma comunidade, ou mesmo comunhão, de 

indivíduos iguais” (Ibidem, p.99, itálicos do autor), ou seja, é baseada nos vínculos sentimentais 

e afetivos entre os sujeitos que, a partir de seus interesses, podem ser exercitados através de 

uma miríade de atividades de lazer. Essas que, diferente das atividades institucionais, não são 

realizadas na observação de suas finalidades, mas se comprazem como “um tipo de assimilação 

livre, sem submissão às condições espaciais ou ao significado dos objetos” (PIAGET, 1962, 

p.86 apud TURNER, 2015, p.46), isto é, elas são brincadeiras em oposição aos trabalhos da 

“vida séria” (DURKHEIM, 1996, p.418) 
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O conjunto das atividades recreativas é amplo e variado, entre os vários gêneros de lazer 

encontram-se, por exemplo, atividades antes regidas pelas leis da espécie e o dever institucional, 

como, o sexo e antigos rituais e cerimonias, os carnavais e as festas juninas, os entretenimentos 

tradicionais, as dramatizações e os espetáculo artísticos de todos as formas, dança e música.  Há 

aqueles desenvolvidos a partir do progresso técnico-científico, o cinema, o rádio, a televisão. E 

existem, igualmente, os lazeres possibilitados pelo mesmo progresso, as discotecas, os bares, 

as baladas, os churrascos e excursões de todo tipo, através da aviões, barcos, navios, ônibus, 

carros e etc. (DUMAZEDIER, 2008, p.44; TURNER, 2015, p.57).  

Diante dessa multiplicidade, os lazeres podem ser distinguidos em dois tipos, conforme 

indica a definição anterior de Turner (Ibidem, p.49), sendo eles, entretenimentos para e 

entretenimentos por: os primeiros tendem a ser criados por pessoas físicas ou jurídicas e são 

“pensados, a princípio, como oferendas lúdicas disponíveis no mercado ‘livre’” (Ibidem, p.75, 

aspas do autor), por exemplo, os festivais musicais; enquanto os últimos, propendem a ser 

coletivos e “relacionados com os ritmos do calendário, com os ritmos biológicos e 

socioestruturais” (Ibidem, p.74), por exemplo, os aniversários em bares, discotecas e em 

churrascos. Existem, todavia, os gêneros híbridos entre um e outro, como, os lazeres que surgem 

do fundo coletivo e tornam-se práticas com objetivo “sérios”, tal-qualmente, o retorno 

financeiro para os seus realizadores. A multiplicidade dos lazeres dá-se em razão, justamente, 

do fato dos sujeitos estarem anistiados da ordem objetiva da vida, e poderem, através de antigas 

e novas formas de rituais, cerimônias e entretenimentos, ou “brincando com os fatores da 

cultura e dispondo-os às vezes em combinações improváveis, surpreendentes, chocantes e, em 

geral, experimentais” (Ibidem, p.54, itálico do autor) construir as suas atividades singulares, 

evidentemente, sempre a partir dos interesses individual ou partilhados, portanto elas possuem 

diferentes estruturas que podem ser observadas na análise do grupo e o imaginário compartido.  

Nos lazeres os indivíduos podem, por um lado, realizar o “mundo especial” que todas 

as sociedades possuem, onde, em geral, “a vida transcorre num plano de plenitude, abastança e 

liberdade” (DAMATTA, 1997, p.38), ou seja, o imaginário de um mundo ideal, ou, mesmo, 

por outro lado, buscar a realização dos seus desejos, desde os mais inconscientes, aqueles que 

na leitura lacaniana entende-se por “real”, “a realidade psíquica do desejo; aquilo que comporta 

o que nos falta por inteiro, que é inimaginável, inacessível e inapreensível em sua totalidade” 

(AMARAL, SILVA, 2012, p.248), isto é, a busca do gozo, até os mais conscientes e mais 

públicos, aqueles do mundo ideal. Por essa razão, eles não são apenas “sinônimo[s] de alegria, 
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de pura bonomia” (PEREZ, 2012, p.26), mas neles podemos encontrar regozijo e tristeza, 

violência e paz, angustia e reconforto. Pois, muitas vezes, nos encontros dos sujeitos pode 

acontecer: a superação das distâncias entre os indivíduos; a produção de um estado de 

efervescência coletiva entre os participantes; levar a transgressão das normas mais importantes 

que regem nossas vidas comuns (DURKHEIM, 1996, p.417-418); ações exaltadas, a 

exacerbação da sexualidade, e ações excessivas como a bebedeira, e a alimentação exagerada, 

isto é, onde todas as possibilidades de consumo são disponibilizadas (CAILLOIS, 2015, p.15; 

BATAILLE, 2016, p.46); a violência e confronto entre os indivíduos (GIRARD, 1978, apud 

VIANNA, 2004 [1987], p.47-48); e levar “as condutas heréticas, em resumo, tudo o que, a partir 

da vida coletiva, não tende a se integrar ou a se assimilar ao ‘mana’ ou a uma ‘cultura’” 

(DUVIGNAUD, 1983, p.72 [aspas do autor]). 

 Essas ideias são atributos das festas, seguindo as perspectivas desses cinco autores, por 

isso mesmo, pode-se dizer que os lazeres podem assumir aspectos festivos, todavia, cada um 

dos clássicos parte de premissas distintas para elaborarem as suas ideias. Para Durkheim (1996) 

e Caillois (2015), a festa serve para os indivíduos entrarem em contato com as suas energias 

vitais, descansando da dura realidade cotidiana e preparando-se para mais um período de 

trabalho, e para “manter e revigorar a intervalos regulares, os sentimentos coletivos e as ideias 

coletivas que fazem sua unidade e a sua personalidade” (DURKHEIM, 1996, p.472), por esse 

motivo, na teoria dos dois autores, a festa aparece como um momento no qual a imaginação e 

a criatividade estão mais à vontade. Em Bataille (2016) e Girard (1978), a festa aparece como 

uma solução possível ao desejo mimético dos indivíduos, isto é, uma forma do indivíduo 

retornar à comunhão com os outros seres e a natureza sem perder a sua humanidade, 

conquistada às custas de sua própria diferenciação com a natureza, ou seja, ela é uma forma 

limitada de “retornar à imanência” (BATAILLE, ibidem, p. 46). Para Duvignaud (1983), em 

oposição aos dois primeiros, a festa representa a “capacidade que têm todos os grupos humanos 

de liberarem-se de si mesmos e de enfrentarem uma diferença radical no encontro com o 

universo sem leis nem forma, que é a natureza na sua inocente simplicidade” (DUVIGNAUD, 

1983, p.212). 

O aspecto festivo do lazer apresenta uma característica muito interessante que diz 

respeito a dinâmica da sociedade e às transformações culturais. A festa, na visão de Duvignaud 

(1983), ao colocar os indivíduos frente a uma “realidade transobjetiva e transubjetiva”, arrebata 

o social ao social e “uma capacidade infinita de criação e inovação é vertida na revelação das 
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atrações então sentidas. Por sua vez, a inovação age sobre a trama da existência coletiva, 

transformando-a e perturbando-a, sugerindo novas formas que”, por sua vez, “cristalizadas, vão 

pesar sobre os membros da comunidade ou da sociedade” (Ibidem, p.230). E, desse modo, a 

festa não é somente uma maneira de manter a sociedade, conforme apresentam as perspectivas 

de Durkheim e Caillois, mas, possibilita mudanças sociais, novos modos de ver e vivenciar a 

vida, e outras formas de se relacionar com os indivíduos em si, com o mundo, e com as outras 

pessoas. 

Essa perspectiva faz recordar as concepções simmelianas (2006) de conteúdos da vida 

e sociação lúdica. Segundo o autor, “com base nas condições e nas necessidades práticas, nossa 

inteligência, vontade, criatividade e os movimentos afetivos, elaboramos o material que 

tomamos do mudo”, e “de acordo com nossos propósitos, damos a esses materiais determinadas 

formas, e apenas com tais formas esse material é usado como elementos” em nossa vida. “Mas 

essas forças e interesses se liberam, de um modo peculiar, do serviço a vida que os havia gerado 

e aos quais estavam originalmente presos” (Ibidem, p.61), tornando-se autônomos em relação 

a eles. Todavia, os interesses, sejam quais eles forem, “sensoriais, ideais, momentâneos, 

duradouros, conscientes, inconscientes, movidos pela causalidade ou teleologicamente 

determinados”, somente viram elementos de sociação “quando transformam a mera agregação 

isolada dos indivíduos em determinadas formas de estar com o outro e de ser para o outro” 

(Ibidem, p.60). Nesse processo se realiza nas sociações, justamente, o mesmo que com os 

conteúdos da vida, elas tornam-se autônomos, isto é, “fins em si mesmas e exercem seu efeito 

por sua própria força e sua própria lei, seletivas e criativas, independentemente de seu 

emaranhado com a vida prática, e não por causa dela” (Ibidem, p.62), pois, ao entrarem em 

interação os indivíduos levam consigo o desejo de estarem sociados, sendo esse que dá as 

sociações formas singulares que o autor chamará de sociação lúdica ou sociabilidade. 

Ponderando sobre as reflexões de ambos os autores, Duvignaud e Simmel, podemos dizer, que 

o lazer, não está só serviço da coletividade, mas, igualmente, ajuda a pensá-la e transformá-la, 

tanto, em seu aspecto subjetividade, isto é, em seu tempo livre, quanto, em sua dimensão 

objetiva, ou seja, durante os períodos ordinário da vida em sociedade. Não sendo assim  à toa, 

e diante do exposto anteriormente (Turner 2015, p.71)  que o tempo livre e o tempo de trabalho 

se interpenetram o tempo todo, seja, quando o último possibilita o primeiro, ou, quando, o lazer 

“representa o sistema latente de alternativas potenciais do qual a novidade vai surgir quando as 

contingencias no sistema normativo assim exigem”. 
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1.2 O espaço da periferia  

A periferia é a região da região metropolitana paulistana marcada social, econômica e 

geograficamente pela segregação em relação aos processos centrais de desenvolvimento 

urbano. A sua origem remonta ao intenso processo de industrialização e modernização instalado 

na capital paulista desde 1940 até 1980 (CALDEIRA, 2000, p.48-49). Nesse momento, 

enquanto os moradores negros e pobres foram sendo expulsos do perímetro urbano em razão 

da reforma do centro da capital (ROLNIK, 2017, p.201) desde o início do século XX, uma 

grande parcela populacional passava a chegar na cidade, migrantes de dentro e fora do estado, 

principalmente advindos da região nordeste e do estado de Minas Gerais, em busca de emprego, 

enquanto a indústria substituía a mão de obra estrangeira pela nacional (ROLNIK, 2017, p.40). 

As primeiras instalações nas regiões marginais ao perímetro urbano, sendo este o espaço que 

receberia serviços de infraestrutura definido pelas políticas de governo (Ibidem, p.26), foram 

então de responsabilidade total das populações e dos empreendimentos privados, legais ou 

ilegais, que transformavam antigas áreas rurais em loteamento (CALDEIRA, 2000, p.220). 

Primordialmente, as habitações mantiveram-se próxima aos locais pelos quais passavam as 

linhas de ônibus que começavam a concorrer com os bondes a partir da década de 1930 (Ibidem, 

p.219), afastando-se do centro na medida em que a população nas periferias aumentava e 

formava esse espaço. 

Por essa razão, no período entre 1940 e 1980, a distribuição de desigualdade 

no espaço permanece ao mesmo tempo amplamente dicotômica e centrífuga, 

ainda que existam pequenos bolsões de pobreza nos distritos centrais (a 

maioria cortiço) e de riqueza nas periferias (alguns conclaves fortificados). O 

centro é predominantemente rico, provido de todos os serviços de 

infraestrutura urbano, construídos de modo legal, e socialmente branco; seus 

moradores convivem muito menos com o crime, têm melhores índices de 

saúde, mais educação e oportunidades culturais e se locomovem em táxis e 

automóveis. Em contraste, quando nos afastamos em direção às periferias, os 

bairros se tornam pobres, mais precários em termos de serviço de 

infraestrutura, expandidos de maneira ilegal, e socialmente menos brancos; 

seus moradores são mais jovens; convivem mais com o crime; tem saúde 

precária, baixo nível educacional e poucos recursos culturais; e passam horas 

por dia amontoados como gado em ônibus indo e voltando do trabalho. 

(HOLSTON, 2013, p.244). 

 Esse modelo de desenvolvimento denominado centro-periferia produziu, realmente, 

uma metrópole repartida entre as classes alta, média e baixa. E se, por um lado, em razão das 

políticas e investimentos de grandes incorporadoras, as áreas de moradia das classes abastadas 

são ordenadas por planos arquitetônicos, por outro, a constituição das periferias é diversificada 
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e caótica, exprimindo as histórias de vida e o período de chegada de seus moradores 

(HOLSTON, 2013, p.223; CALDEIRA, 2000, p228). 

A população da região metropolitana de São Paulo cresceu a taxas entorno de 

5,5% ao ano entre 1940 e 1970. Durante esse período, a migração interna foi 

responsável por 50% do crescimento demográfico; ela trouxe mais de 1 

milhão de novos habitantes para a região nos anos 50 e 2 milhões nos anos 60 

[...]. A construção civil e a transformação eram intensas e o governo repetia o 

lema “São Paulo não pode parar!”. (CALDEIRA, 2000, p.46, aspas da autora) 

 A partir do final de 1970, entretanto, o esgotamento do modelo industrial em favor do 

crescimento das atividades terciárias, associadas as sucessivas crises econômicas pelas quais o 

Brasil passou em 1980, começaram a provocar mudanças nesse quadro desenhado desde 1940. 

E, embora algumas políticas tenham melhorado a vida nas periferias, com a instalação de 

serviços e equipamentos públicos (CALDEIR, 2000, p.236), e muitas áreas tenham ilegais sido 

legalizadas, seja por leis ou através das lutas dos grupos de comunidades (HOLSTON, 2013, 

p.310; CALDEIRA, 2000, p.230), as condições desiguais, a precariedade e a segregação das 

populações periféricas se mantiveram. 

O setor de serviços, embora crescente, não chegou a absorver mão de obra no 

ritmo crescente da demanda. Os empregos do setor terciário diferiam em 

qualidade dos postos da indústria. Comércio e serviços criam empregos nos 

extremos da estrutura de renda: por um lado, crescia a demanda por altos 

executivos, serviços de consultoria, assistência técnica de ponta, operadores 

do mercado financeiro e pesquisadores qualificados; por outro, 

multiplicavam-se os serviços de baixa remuneração, como os de faxineiro, 

auxiliar de escritório, garçom, bem como o de autoempreendedores, um 

número imenso e que atuava majoritariamente na informalidade. Os empregos 

desaparecidos na indústria em grande parte de trabalhadores especializados, 

de remuneração média e difícil recolocação no mercado de trabalho. 

(ROLNIK, 2017, p.55). 

 Muito dos antigos trabalhadores metalúrgicos tiveram que mudar de profissão devido 

ao desemprego ou buscarem saídas informais, porém com salários e retiradas mais baixas. E 

mesmo que os seus filhos tivessem a possibilidade de ingressar no sistema de ensino e entrar 

no mercado de trabalho em posições hierarquicamente superiores aos pais (SILVA, 1998, 

p.141) as condições de vida ainda eram muito difíceis. O que se assiste nesse período, iniciado 

ao fim de 1970 e que vai até a segunda metade de 1990, é de uma instabilidade econômicas e 

trabalhista frente a pujança e crescimento assistido nas décadas anteriores, impactando de forma 

direta na vida e no espaço de moradia das populações periféricas em detrimento do sonho de 

ascensão social e econômica de outrora (ROLNIK, 2017, p.55). 

Foi nesse contexto de empobrecimento, desemprego e aumento da pobreza 

que o narcotráfico, entre outros legalismos, penetrou nas cidades, tornando-se 
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referência econômica, uma vez que garantia a sobrevivência das pessoas, mas 

também redefinindo as relações políticas e associativas no interior do território 

popular. Os trabalhadores de 1960 e 1970, organizados, em partidos, operam 

como atores políticos na transição democrática, articulando o desejo de 

ascensão social à luta pela cidadania. No entanto, seus organismos de 

representação, assim como sua cultura política, foram perdendo hegemonia 

nesses territórios desde a crise dos anos 1990, ao mesmo tempo que 

ampliavam o espaço no stablishment político, ainda que de forma subalterna. 

(ROLNIK, 2017, p.57). 

 O convívio com os problemas de crime e violência foi sempre parte da vida dos grupos 

periféricos, os seus novos desdobramentos em 1980 e 1990, entretanto, começam a demarcar o 

movimento de uma nova modalidade criminosa existente até os dias atuais que passa a dominar 

os territórios não assistidos pela segurança pública, isto é, a periferia. No início, todavia, até 

meados do fim de 1990, a morte e os confrontos protagonizavam a relação entre os grupos, 

depois, na emergência e articulação de um único grupo, as áreas e as relações passaram a ser 

geridas de outro modo, estabilizada pela dominação de uma única facção criminosa que age no 

estado, e que consolidou o poder a partir da segunda metade de 1990 (FELTRAN, 2010, p.63). 

São Paulo, atualmente, é uma região metropolitana diversificada e verticalizada em sua região 

central e nos bairros nobres (ROLNIK, 2017, p.135-135), os populares, por sua vez, tiveram 

uma melhora considerável em relação a infraestrutura estatal e a presença de serviços privados 

básicos, açougues e mercados, isso, todavia, em suas partes antigas e estabelecidas, pois as 

regiões mais novas e distantes são menos assistidas e mais precárias (HOLSTON, 2013, 223). 

O espaço de separação física entre as classes alta, média e baixa, antes maior, está menor, o que 

não significa a dissolução da segregação, ao contrário, ela é reposta através dos muros 

construídos pelas famílias e condomínios das duas primeiras (CALDEIRA, 2000, p.255), sendo 

eles um dos novos sinais de uma cidade partida e altamente desigual. 

 

1.3 Os bailes 

 A história dos bailes como um entretenimento urbano remonta ao início do século XX, 

especialmente atrelado aos projetos de reforma do centro da capital paulista, o mesmo que levou 

expulsão das populações pobres e negras do período urbano politicamente definido, conforme 

visto anteriormente, na seção a respeito do surgimento da periferia. Nesse período, entre a 

década de 1910 e 1920, as novas lojas, comércios, cafés e o recém-chegado cinema ofereciam 

as músicas de jazz-band, presentes também nos tradicionais chás da tarde e nos bailes realizados 

em grandes e suntuosos hotéis como o Esplanada, inaugurado em 1923 (ROCHA, 2006, p.55), 
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ao lado do Teatro Municipal de São Paulo que foi construído de 1902 até 1911. Tudo isso tinha 

por intento transformar o centro da cidade que crescia desordenadamente, sendo espaço de 

moradia e vida para as populações pobres, onde misturava-se o rural e o urbano, em um 

território voltado para as elites (Idem, ibidem, p.31), e a confusão desse momento histórica foi 

bem expresso por Levi-Strauss em Tristes Trópicos (1996, p.95) diz ele sobre a paisagem que 

via no centro em 1935: 

Pastos de vacas estendem-se ao pé de imóveis em concreto, um bairro surge 

como uma miragem, as avenidas ladeadas de luxuosas residências são 

interrompidas de um lado e outro por ribanceiras; ali, uma torrente barrenta 

circula entre as bananeiras, servindo ao mesmo tempo de nascente e de esgoto 

para casebre de taipa sobre estruturas de bambu, onde se encontra a mesma 

população negra que, no Rio [de Janeiro], se instalava no alto dos morros. As 

cabras correm pelas encostas. Certos locais privilegiados da cidade 

conseguem acumular todos só aspetos. Assim, à saída de duas ruas divergentes 

que seguem em direção do mar, desembocam na beira do barraco do rio 

Anhangabaú, cruzado por uma ponte que é uma das principais artérias da 

cidade. A parte baixa é ocupada por um parque ao gosto inglês: gramados 

enfeitados com estátuas e coretos, enquanto na perpendicular dos dois taludes 

erguem-se os principais edifícios, o Teatro Municipal e o Hotel Esplanada, o 

Automóvel Clube, os escritórios da companhia canadense que explora a 

eletricidade e os transportes. Seus volumes heteróclitos afrontam-se numa 

desordem imóvel. Essa confusão de imóveis lembra grandes manadas de 

mamíferos reunidos à noite entorno de um bebedouro, por alguns instantes 

indecisos e imóveis; condenados, por uma necessidade mais premente que o 

medo, a misturar temporariamente suas espécies antagônicas, A evolução 

animal e cumpre segunda fases mais lentas que as da vida urbana; se hoje eu 

contemplasse o mesmo local, talvez verificasse que o híbrido rebanho 

desapareceu: pisoteada por uma raça mais vigorosa e mais homogênea de 

arranha-céus implantados nessas margens que uma autoestrada fossilizou em 

asfalto. 

 O fechamento do Hotel Esplanada em 1957, é uma das marcas da mudança nos 

entretenimentos urbanos. Os embalos das grandes orquestras de jazz-band começam a entrar 

em declínio a partir dessa época, muito em razão do aumento do mercado da cultural de massa 

que trazia, junto aos aparelhos sonoros eletrônicos, as músicas internacionais produzida por 

instrumentos também eletrificados (ROCHA, 2006, p.1) como o rock and roll, o soul, o rhythm 

and blues e, depois, o funk nos anos de 1970 (VIANNA, 2004, p.23). Foi nesse período, nos 

idos de 1960, que os jovens negros, pobres, moradores das periferias e trabalhadores no centro, 

começaram a se organizar em frente a famosa loja Mappin – inaugurada em 1913 primeiro na 

rua XV de novembro, depois transferido, em 1919, para Praça do Patriarca e mais uma vez 

transferido, na década de 1930, para o endereço que marcou sua história de relacionamento com 

a cidade, a esquina das ruas Xavier de Toledo e Barão de Itapetininga (ROCHA, ibidem, p.35) 
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– , para divulgarem as suas festinhas e bailes realizados em seus bairros1 que eram embalados 

pelos novos ritmos musicais negros norte-americanos. No início, eles formaram uma rede para 

divulgarem e aproveitarem a noite entre amigos na zona central, as horas depois do trabalho e 

antes de voltar para casa, e eles eram das paragens mais distantes, como a Brasilândia e a Casa 

Verde, na zona norte, na zona leste, no Capão Redondo, na zona sul, e até no município vizinho, 

Embu das Artes. Posteriormente, os mesmos jovens passaram a organizar os seus próprios 

bailes na região onde passavam os dias da semana trabalhando, isto é, dos quintais das casas os 

bailes vão para o centro, realizados ainda em espaços da comunidade negra voltados aos ritmos 

tradicionais, como, por exemplo, as quadras de escolas de samba, sendo nos anos de 1970, que 

a expressão sonora da juventude negra e pobre começa a formar uma cena própria. 

A Chique Show foi um dos primeiros bailes a ter uma estrutura promocional, 

condições financeiras e recursos técnicos para a organização de eventos de 

grande porte. Esses eventos passaram a contar com a participação de artistas 

e representantes da black music norte-americana e nacional. A importância do 

movimento black power em São Paulo pode ser medido pela presença dos 

grandes nomes da soul music norte-americana como o próprios James Brown, 

Billy White, entre outros. Durante os anos 70, a black music nacional 

experimentou também um significativo crescimento. A referência inicial para 

os jovens do movimento black power e para os próprios músicos brasileiros 

era o cantor e compositor Tim Maia. A partir da experiência pessoal nos 

Estados Unidos, reelaborou internamente a música negra norte-americana 

mesclando-a aos ritmos locais. A iniciativa foi aprovada pelos jovens do 

movimento black power. Ao lado de Tim Maia, Jorge Benjor, Gilberto Gil, 

Tony Tornado, Cassiano, Carlos Dafé, Banda Black Rio, Lady Zu e outros 

passaram a ter presença constante nos eventos relativos aos bailes black. 

(SILVA, 1998, p.71-72) 

Já na segunda metade de 1970, na periferia, as festinhas eram organizadas pelos “donos 

das vitrolas”, geralmente rapazes que cuidavam muito bem de seus aparelhos sonoros, 

guardavam os seus discos organizados em caixas de madeira, cuidadosamente separavam as 

suas agulhas e estavam sempre bem trajados nos eventos. Aliás, ninguém ia desarrumados aos 

bailes, tanto nos da periferia quanto nos do centro, os rapazes usavam ternos, cabelos bem 

penteados e sapatos impecáveis, as moças iam de vestidos, cabelos soltos, lisos, as moças negras 

tinham o costume de usar peruca na época. As garotas, por seu turno, as vezes costumavam ir 

para a cama fingir que estavam dormindo, esperavam os pais se recolherem e depois pulavam 

a janela para irem se divertir, numas tantas deitavam já arrumadas, noutras ajeitavam-se na rua, 

e iam ouvir e dançar o samba-rock, para fugir do “cafona e choroso, eu não sou cachorro não”, 

                                                           
1 Informações retiradas do documentário “Mil trutas, mil tretas”, 2006, direção. Mano Brown, lançado como 

suplemento do DVD de mesmo nome. 
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de Waldick Soriano, ouvido pelos adultos2 e que cantava, assim como muitos outros, nos circos 

que passavam pelas regiões. 

 “Era horrível, a minha tia ouvia, bebia cachaça, comia azeitona, chorava e depois 

vomitava, e a gente queria morrer. Nas excursões para a praia era a mesma coisa, os adultos 

ficavam ouvindo música e bebendo cachaça, enquanto a gente achava ‘uó’ A minha irmã 

dançava mais que eu, eu não sei dançar, mas tinha uma amiga nossa, ela, sim, dançava samba-

rock como ninguém” (Eliane, 22/11/2017) 

 É desse cenário que emerge a figura do DJ, enquanto um artista, primeiro como disse a 

minha mãe, a sua tarefa consistia em “só colocar a música, e aí, quando a agulha sujava eles 

limpavam para tirar os fiapos”. Isso, evidentemente, em comparação ao grau técnico alcançado 

por eles hoje em dia, cujo o conhecimento e a criatividade, associado aos desenvolvimentos da 

tecnológicos, permitem a construção de ritmos, recriação de músicas, além de animar a todos 

com as mais distintas de sonoridades. Essa atual condição advém, é importante pontuar, dos 

usos (CERTEAU, 2004, p.88) das tecnologias em relação aos contextos específicos do Bronx, 

em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América dos anos de 1970.  

O período de formação do hip-hop remete ao início dos anos de 1970 e ao 

nome de três DJs: Kool Herc (Clive Campbell); Afrika Bambaataa (Kevin 

Donovan) e Grandmaster Flash (Joseph Sadller). Todos com naturalidade ou 

ascendência caribenha, foram elaboradores de inovações que adaptavam 

tradições culturais e musicais negras do Caribe à realidade dos guetos nova-

iorquinos. Herc trouxe a tradição dos sound systems (carros de som) da 

Jamaica para Bronx, passando a organizar block parties (festas de quarteirão) 

e festas de salão onde ele improvisava rimas nos breaks (intervalos) dos discos 

de soul e funk da época. Com a ajuda de um toca-discos, um mixer (aparelho 

eletrônico para fazer passagens de um disco para o outro) e dois vinis iguais, 

os breaks beats podiam ser ampliados possibilitando espaço para as 

performances dos MCs, que criavam rimas sobre a base musical reelaborando 

tradições de fala ritmada como o toasting jamaicano. (MACEDO, 2016, p.26) 

 O rap chega ao Brasil no início da década de 1980, através das músicas conhecidas como 

“tagarela” ou “funk falado” tocadas nos bailes black (Ibidem, p.27), e de maneira processual, 

através do engajamento individual e coletivo de jovens negros e pobres que nasce o movimento 

hip-hop paulista, consolidado a partir de 1990 (SILVA, 1998, p.6). É dele que surge os 

principais artistas e os conteúdos do que viria a ser depois o movimento funk brasileiro, como 

                                                           
2 Os pais dos meus amigos trouxeram ideias muito próximas, às utilizadas por mim, obtidas junto aos meus 

familiares, para compor esse cenário, todos moradores da periferia, primeiro mais perto do centro, depois mais 

afastado, com exceção de uma que morou sempre na Zona Leste da cidade. 
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o DJ, com novas importâncias nos bailes por possibilitar a produção e recriação musical, o MC, 

Mestre de Cerimônia, que desenvolve  suas músicas sobre as “batidas” elaboradas pelo 

primeiro, e os temas voltados às realidades subjetivas, objetivas e locais, tais quais a diversão 

e a sexualidade, a crítica política e os modos de vida das populações periféricas, subúrbios, 

morros e favelas (MACEDO, 2016, p.31-31). E, embora o rap tenha tido essa inserção no Brasil, 

especialmente em São Paulo (SILVA, 1998) e no Rio de Janeiro (VIANNA, 2004), eles 

seguiram os seus próprios caminhos no cenário maior da diversão e da vida dos moradores das 

regiões marginais (MACEDO, 2016, p.31-33). 

 Voltando aos bailes, entre 1970 e 1980, as equipes produtoras consolidam uma forma 

racional de organização e uma atividade singularmente estruturada. A racionalidade permitia o 

controle dos processos de produção e possibilitavam a retirada do lucro (SILVA, 1998, p.72), 

assim como viabilizavam o bom andamento dos eventos. A estrutura física que se cria separa o 

ambiente do baile do espaço público, a entrada é controlada, seguranças cuidam da preservação 

da atividade e dos convivas, e sua divisão interna tem uma área para a circulação, para dançar 

e assistir aos espetáculos dos artistas que ocorrem no palco. O ordenamento interno expressa, 

realmente, o que os bailes são, multiespetáculos no qual, ora os convivas são os protagonistas, 

ocupando a pista e dançando ao som das músicas apresentadas pelo discotecário, ora eles são 

os espectadores das apresentações artísticas realizadas pelos profissionais especialmente 

contratados (MAGNANI, 2003, p.34). É nessa relação entre protagonistas que os bailes se 

diferem de outras atividades de diversão e lazer, ele não é somente uma discoteca na qual os 

sujeitos vão dançar, tampouco um show onde eles apenas contemplam o trabalho do artista, 

mas neles, ao contrário, artistas e danças fazem parte do acontecimento e um não se sobrepõe 

ao outro, e exige a participação ativa de ambas as partes (AMARAL, 1998, p.41)3, conforme 

salienta uma descrição de Magnani (2003)  respeito de um evento do baile Chique Show que, 

ressalta, por e para quem esse tipo de atividade era realizada, e o seu desenrolar fluido e 

constante, marcados mais por momentos de clímaces do que por uma programação rígida. 

O convidado especial da noite, o cantor – por mais famoso que seja – é apenas 

uma atração a mais. Detalhe, inclusive, que certa feita – numa apresentação 

                                                           
3 Eu estou utilizando aqui a distinção clássica de Duvignaud entre as festas de representação e as festas de 

participação, enquanto nas primeiras “os participantes são conscientes dos mitos que ali são representados, assim 

como dos símbolos rituais utilizados”, nas últimas “contam-se aquelas que apresentam ‘atores’ e ‘espectadores’”, 

“os atores, que podem ser em número restrito, participam diretamente da festa organizada para os espectadores 

que, eles próprios participam indiretamente do evento ao qual eles atribuem, entretanto, uma dada significação e 

pela qual são mais ou menos afetados”, é importante ressaltar, entretanto, que os participantes são plenamente 

cientes do que nelas se passam, mas “percebem’ o evento de modo diferente conforme o papel que lhes é atribuído” 

(AMARAL, 1998, p.41-42 [aspas da autora]) 
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de Gilberto Gil – não foi respeitado por jovens brancos que lá compareceram 

para o show, para ouvir o cantor. Chegaram, sentaram-se na pista de dança, e 

ruidosamente começaram a exigir a presença do artista que normalmente 

aparece quando o baile está em seu máximo de animação, e que ademais não 

se interrompe. Choque de códigos, e tão real que chegou ao conflito, não por 

causa da presença dos brancos, mas porque estes queriam o show e não 

entenderam o chic. (MAGNANI, 2003, p.35, itálicos do autor). 

 

1.4 O funk à brasileira 

A formação do funk4 brasileiro remete aos desdobramentos do rap nos Estados Unidos 

e a sua inserção na cena funk carioca (BEZERRA, 2017). No final dos anos de 1980, em terras 

estadunidenses, o rap havia se espalhado até a península da Flórida, conjuntamente com os 

desenvolvimentos tecnológicos que permitiam o uso sintético de instrumentos musicais. 

Em 1980 a Roland colocou no mercado a bateria eletrônica TR-808 Rhythm 

Composer, anunciada como “uma máquina de ritmo revolucionária controlada 

por computador que oferece até 768 compassos de programação por vez”. Ela 

compreendia sequenciador, acentuação (accent) e dezesseis sons sintéticos: 

bumbo (bass drum); caixa (snaredrum); tom-tons grave, médio e agudo 

(low/mid/high tom); congas grave, média e aguda (low/mid/high conga); golpe 

de aro (rimshot); claves (claves); palmas (hand clap); maracas (maracas); 

cowbell (cowbell); prato (cymbal); chimbal aberto (open hi-hat); e chimbal 

fechado (closed hi-hat). Esses sons eram editáveis manualmente por 

procedimentos analógicos (contínuos e gestuais): o bumbo, em intensidade 

(level), timbre (tone) e extinção (decay); a caixa, em intensidade, timbre, e 

proximidade da esteira (snappy)85; o prato, em intensidade, afinação e 

extinção; os tom-tons e as congas, em intensidade e afinação (tuning); o 

chimbal aberto, em intensidade e extinção; as claves, o golpe de aro, as 

maracas, as palmas, a cowbell e o chimbal fechado, em intensidade. A função 

“acentuação” também dispunha de controle de intensidade. Após fabricar 12 

mil unidades, a companhia retirou a 808 de linha em 1983. (PALOMBINI, 

2014, p;181) 

A bateria eletrônica TR8-808 foi o equipamento utilizado pelo grupo 2 Live Crew para 

criar as células rítmicas do seu primeiro álbum, intitulado, The 2 Live Crew is what we are, 

lançado em 1986. Ele fez muito sucesso no ensolarado estado norte-americano, tanto pelas suas 

fortes “batidas eletrônicas” mesclando-as à black music e aos ritmos latinos (PALOMBINI, 

ibidem, p.194), quanto por seu conteúdo altamente sexual, que chegou ao nosso país trazido 

pelos discotecários, que assim afirmavam: “acostumados a garimpar, comprar e trocar as 

principais novidades musicais” (VIANNA, 2004, p.36). As dançantes e simples canções do 

Miami Bass, conforme ficou conhecido esse subgênero do rap, conquistaram o público dos 

                                                           
4 A origem desse ritmo remete as músicas negras americanas que eram mixadas de maneira mais pesada pelos DJs 

do Bronx, criando as batidas para novas canções e desafios entre os “repentistas” (VIANNA, 2004, p.16; SILVA, 

1998, p.37-45). 
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bailes funk carioca e as mais famosas, do segundo álbum do grupo citado, Move Somethin, 

ficaram conhecidas pela alcunha de Mêlo da Mulher Feia e Melo dos Números, sendo elas as 

faixas, Do what do e One and one, respectivamente. As músicas em inglês, nesse período, 

recebiam apelidos em português para serem reconhecidas facilmente, e suas letras eram 

traduzidas de maneira jocosa pelos jovens frequentadores do baile (BEZERRA, 2017, p.51). A 

mesma tecnologia permitiu aos discotecários e às equipes de baile carioca que, igual as paulistas 

possuíam  suas próprias gravadoras, criarem as suas  canções, quais no início dos anos de 1990 

ficaram conhecidas como rap-funk, primeiro elas eram feitas sobre as faixas dos álbuns de 

Miami bass, e depois sobre conduções próprias que mixavam as faixas e as sintetizavam com 

outros sons (BEZERRA, 2007, p.108-110). 

“Realidade da favela”, repetem DJs e MCs, o funk carioca de fato é não apenas 

ao extrair seus elementos do próprio espaço sonoro, mas também ao organizá-

los de modo a constituir um discurso da favela sobre a favela para a favela. 

Cabe-lhe “não o papel exclusivo de transmitir imagens e sons, mas fazê-los 

dizer alguma coisa”.63 Em consequência, “a imagem de um objeto, a 

modulação de um ruído já não nos chega como tais, em função tanto da 

significação que lhes é associada quanto da sugestão da qual são 

portadores”.64 Essa atribuição de sentido coloca em jogo a subjetividade 

daqueles que a operam, marcada pelo cruzamento traumático da fronteira 

entre “o asfalto” e “o morro” sob uma retórica de guerra – numa guerra de 

fato, onde as Convenções de Genebra não vigem. (PALOMBINI, 2014, p.178-

179, aspas do autor) 

 Não sem razão, portanto, encontra-se nas músicas desse gênero discursos que expressam 

a situação dos sujeitos como a pobreza, a falta de infraestrutura urbana, a violência, a relação 

com o crime, mas também o mundo da diversão, do lazer e os imaginários sobre as identidades, 

imaginários de diversão lazer e, também, a sexualidade. Essa expressão não se manteve restrita 

à capital carioca e sua região metropolitana, espraiando-se, um termo muito apropriado, pelas 

regiões periféricas do litoral paulista na qual destacou-se a ostentação dos bens de consumo 

(OLIVEIRA, 2016, p.6). E essa característica, mistura de sucesso e “sacanagem”, já presente 

no imaginário hip-hop norte americano (MACEDO, 2016, p.47) ganhou relevância no cenário 

funk, segundo autores como Palombini (2014), (2016) e Bezerra (2017), ao progresso 

econômico brasileiro ocorrido durante o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, entre 

2013 e 2011, não deve-se esquecer também do rápido desenvolvimento e barateamento das 

tecnologias que permitiram um maior acesso e a difusão mais quase instantânea das produções 

criadas pelos atores periféricos envolvidos (MACEDO, 2016, p.46-47; PEREIRA, 2015, p.6) 

através das redes sociais organizadas no ciberespaço como o  Facebook e o Youtube. 
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Mc Boy do Charmes, cujo nome artístico faz referência ao bairro onde mora, 

a Vila Charmes em São Vicente, município da Baixada Santista no litoral 

paulista, em duas de suas músicas usa o mote da imaginação nas letras para 

de certa forma descrever ou apresentar o desejo por bens de consumo de alto 

valor e a necessidade de ostentá-los. Em uma delas, Onde eu chego eu paro 

tudo, uma voz grave abre a música: “A imaginação é só pra quem corre atrás”. 

Em outra, Nóis de Nave, Mc Boy do Charmes aprofunda ainda mais a 

importância da dimensão da imaginação. Ele inicia essa música cantando: 

“Imaginei. Sorrindo, eu tô na favela. Sou Robin Hood, eu mato e morro por 

ela. Sei que a inveja continua rodeando a gente. Sou sofredor, mas tô voltando 

aí da chapa quente”. E logo em seguida, após dizer que conseguiu comprar 

uma linda moto modelo XT, ele prossegue: “Vou imaginando e quem imagina 

levanta a mão. Por ser humilde eu tenho um sonho e não é em vão. E vamos 

imaginando nós de Porsche ou de Mercedes Bens, de Captiva, BMW ou de 

1100” (nesse momento da música há o som incidental do ronco de uma 

motocicleta de 1100 cilindradas). O clipe mostra-o na Vila Charmes, bairro 

pobre onde mora, cercado por meninos mais novos, dançando ao seu lado ou 

brincando de bolinha de gude. Logo a seguir, o vídeo corta para ele entrando 

num beco em sua moto e encontrando os meninos que ali moram. Ele para, 

cumprimenta-os e distribui autógrafos. Ao falar da imaginação, Mc Boy do 

Charmes aparece sentado com os amigos conversando sobre carros e 

imaginando-se neles. Quando passa uma comitiva com os carros e a moto 

citados na música, todos param e apontam admirados, inclusive o próprio Mc 

Boy do Charmes. 

Desse modo, ele nos demonstra como esse mundo de riqueza e ostentação, 

apresentado nas letras das músicas e nos vídeos exibidos no Youtube, parte 

muito mais de uma realidade imaginada do que uma realidade de riqueza 

material de fato. Nos videoclipes, por exemplo, grande parte dos automóveis 

exibidos são emprestados ou alugados. O mesmo acontece com mansões, iates 

e mesmo aviões que aparecem nos vídeos. Ainda que alguns desses MCs de 

funk ostentação em São Paulo já façam considerável sucesso no circuito de 

casas noturnas da cidade, realizando mais de três shows por noite de quinta a 

domingo, ganhando cachês que podem ultrapassar os cinco mil Reais por cada 

apresentação, e consigam, assim, comprar alguns dos caros carros por eles 

cantados, a origem desses jovens não tem nada de riqueza e ostentação. Em 

sua maioria, são jovens muito pobres ou no máximo de estratos mais baixos 

de certa classe média. (PEREIRA, 2015, p.07) 

 Nessa altura, início da década de 2010, os antigos bailes cariocas haviam ramificado 

entre estilos, por um lado, surgem os voltados as músicas mais tradicionais e melodiosas do 

soul, por outro, os interessados no novo estilo brasileiro nos quais ascenderam as presenças dos 

DJs e dos MCs que animavam o público, isto é, os bailes charme e os bailes funk.  

É esse último que se torna proeminente em território nacional, e sobre os quais se 

desenvolveu outras modalidades de diversão como o “fluxo”, melhor entendido como um baile 

realizado em locais públicos, ruas e praças, e de maneira espontânea por amigos e conhecidos 

da vizinhança. Sendo, justamente, esses que chamaram a atenção da mídia, dos pesquisadores 

e da sociedade em geral a respeito da forte presença do funk no território da metrópole paulista.  

As movimentações dos moradores da periferia e artistas em torno   desse estilo musical 
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propiciaram várias reportagens de jornais, páginas de internet. Se, por um lado, essas atividades 

animavam os jovens interessados, por outro, muitos moradores incomodados apoiavam projetos 

de lei que tentavam proibir esse tipo de evento na rua (PEREIRA, 2015, p.3). Entre esses 

projetos e leis está a restrição dos decibéis de equipamentos sonoros de carros, a lei 16.049 de 

2015, promulgada pelo governador do estado. A polêmica do funk não se restringia somente à 

questão dos lugares, mas em razão de seus temas como o sexo, a ostentação e a criminalidade, 

considerados, por parte da sociedade, como apologia aos maus comportamentos, sinônimos de 

falta de cultura, além de considerarem que, por acontecer na periferia, os “fluxos” são 

dominados por traficantes de drogas e bandidos. Tentou-se recentemente colocar em votação, 

em âmbito federal, um projeto de lei de iniciativa popular, cujo o objetivo era a criminalização 

do funk, mas esse foi rejeitado, o que impediu o prosseguimento de seu debate dentro das 

Câmaras no Legislativo Federal no ano de 2017.Destarte, em razão estado atual do funk que  

teceu um espaço dentro dos ritmos musicais brasileiros,  temas polêmicos e identificadores do 

estilo musical funk podem ser, atualmente, repartidos em alguns subgêneros: o “proibidão”, 

relacionado à gênese do gênero, isto é, à violência e à criminalidade; “putaria”, cujas músicas 

fazem referência ao sexo; “consciente”, relacionado à realidade da favela e da periferia; “funk 

melody”, baseado no romantismo; “ostentação”, referente ao consumo de bens caros que 

aludem a emergência econômica e do sexo, tanto, jocosamente, quanto, mais direta5; e, por fim, 

existem os ritmos criados em intercâmbio com outros, como o “funknejo”, o “eletrofunk”, o 

“pop funk” e o “rasteirinha”, aludindo ao sertanejo universitário, o “eletrônico”, à música pop 

norte-americana e aos ritmos latinos, e mais recentemente alguns artistas elaboraram sons 

ligados ao “axé” e ao “tecnobrega”. 

 

1. 5 A Juventude 

 Segundo pontua Novaes (2016, p.119) a condição juvenil pode ser definida como uma 

“etapa da vida que se situa entre a proteção exigida para a infância e a emancipação para a vida 

adulta” que, conforme salienta Pereira (2017), sua gênese remonta ao processo de substituição 

da aprendizagem pela escola como meio de educação, segundo a hipótese proposta por Phillipe 

Ariès (1978, p.11) a propósito do novo lugar assumido pela criança e a família na sociedade 

moderna, o que permite, por um lado, a separação entre adultos e crianças, e por outro, o 

                                                           
5 http://www.funk.blog.br/2015/03/tipos-de-funk-subgeneros.html   visualizado dia 01/05/2018 

www.proibidao.org visualizado 03/05/2018 
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surgimento de sociabilidades especificas a partir das vivencias cotidianas do últimos em um 

ambiente no qual eles estão cerrados. Seu delineamento como fase qualitativamente distinta de 

outras, infância e adulta, deu-se, é isso que propõem os pesquisadores do Centro de Estudos 

Culturais Contemporâneos (CCCS) da Universidade de Birmingham (PEREIRA, 2007, p.3), 

por três fatores advindos dos desenvolvimentos da industrialização,  o aumento do mercado de 

consumo no pós-guerra”, 1950, que “propiciou o crescimento da indústria do lazer voltada a 

juventude” (p.3), assim como tal evento teria possibilitado a “emergência dos meios de 

comunicação de massa, dos entretenimentos de massa, da arte de massa e da cultura de massa” 

(CLARKE, HALL, JEFFERSON & ROBERTS, 1998, p.18 apud PEREIRA, 2007, p.03). 

Como terceiro conjunto de mudanças que contribuem para a produção de uma 

cultura jovem distinta qualitativamente, os autores apontam a influência da 

guerra e o hiato social por ela provocada que teria se refletido entre as crianças 

nascidas durante o período de conflitos na Europa. Por último, os 

pesquisadores destacam o advento dos estilos distintos, buscadas em novas 

maneiras de se vestir e em determinados gêneros musicais como o rock. 

(PEREIRA, 2007, p.03) 

 Não é sem razão, portanto, a relevância da escola, das sociabilidades, das expressões 

culturais e do lazer como dimensões simbólicas importantes para a juventude (DAYRELL, 

2007, p.1109). Se a escola aparece como condição para a emergência dessa categoria social 

distinta, nela os sujeitos constroem as suas relações singulares e manifestam as suas ideias e 

identidades (PEREIRA, 2016, p.115), utilizando para isso os conteúdos disponíveis da cultura, 

roupas, acessórios corporais, penteados, e também comportamentos, que expressam os seus 

interesses individuais e coletivos. As sociedades juvenis, todavia, não se restringem do mundo 

educacional, por meio dos mesmos símbolos, os sujeitos tentam demarcar o seu espaço dentro 

da sociedade geral em referência e destacando-se das crianças, professores e pais (DAYRELL, 

2007, p.1110). No destacamento da juventude como uma fase distinta da vida atribuída pela 

sociedade e autorreferida, ela apresenta-se como um valor social identificado por uma dupla 

moratória, a social e a vital, dizendo respeito as possibilidades dos sujeitos prepararem-se 

educacional, profissionalmente e amadurecerem biologicamente, e um excedente temporal para 

eles engajarem-se de maneira mais arriscada na vida, agir sem grande responsabilidades e de 

maneira mais permissiva, antes de ingressar na vida adulta e ganhar as responsabilidades do 

trabalho, familiares, sociais e culturais (PEREIRA, 2007, p.04).  

Nesse sentido, entretanto, as possibilidades de vivenciar a juventude são desiguais, pois, 

os jovens de camadas altas e médias teriam condições financeiras melhores para prepararem-se 

para a próxima etapa, ao contrário dos jovens das camadas populares que, geralmente, para 
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experimentarem a juventude necessitam adentrar ao mercado de trabalho mais cedo, 

preenchendo cargos que não exijam um conhecimento especializado em alguma área. As 

desigualmente, entretanto, não se relacionam somente às questões socioeconômicas, mas são 

perpassadas, também, por questões identitárias, étnico-raciais, distinções de gênero e de 

sexualidade (NOVAES, 2016, p.106). Dessa maneira rapazes e moças, negros e brancos, das 

camadas populares, teriam condições distintas para vivenciarem a juventude, por exemplo, com 

a entrada no mundo do trabalho mais fácil para os primeiros, principalmente, os jovens rapazes 

brancos, e mais difícil para outros, especialmente, as jovens moças negras. Porém, não somente, 

os espaços que os sujeitos ocupam dentro da cidade, se no centro ou na periferia, também 

coadunam para amenizar ou agravar as dificuldades para viverem a juventude, “no acesso ao 

mundo do trabalho, o ‘endereço, torna-se mais um critério de seleção. No imaginário social, ‘o 

jovem que mora em tal lugar de bandidos é um bandido em potencial: melhor não empregar’” 

(NOVAES, p.106, aspas da autora). 

As diferenças entre as experiências juvenis não se dão, somente, no que tange aos 

sujeitos que partilham esse mesmo momento, elas desassemelham-se temporalmente, muito em 

razão, justamente, da intensa modificação no mundo do trabalho e dos desenvolvimentos das 

tecnologias de entretenimento, comunicação, dos estilos de vida culturais que emergem em 

nossas sociedades, as mudanças nas condições socioeconômicas e escolares. Ser jovem nos 

anos de 1970 é, nesse sentido, diferente de se ser jovem na segunda década de 2000. Hoje, 

“perante estruturas sociais mais fluidas”, e o mundo do trabalho mais flexibilizado, “os jovens 

sentem a sua vida marcada por crescentes inconstâncias, flutuações e descontinuidades, 

reversibilidades, movimentos autênticos de vaivém: saem de casa para depois voltarem;” 

deixam “os estudos para os retomar depois”; “encontram um emprego e em qualquer momento 

saem deles”; e “casam-se, não é certo que seja para toda a vida” (PAIS, 2016, p.8). O que os 

distingue dos jovens das gerações6 dos pais e avós, para os quais o emprego era uma conquista 

e mantido por um longo período, quiçá para a vida toda, o casamento representava uma saída 

definitiva da casa dos pais e marcava definitivamente o ingresso na vida adulta.  

Destarte, pode-se dizer que a juventude é uma etapa da vida experimentada de maneira 

heterogênea e desigual, construída em referência aos papéis atribuídos às outras categorias 

                                                           
6 Utilizo aqui a conceituação de Karl Mannheim, um dos pioneiros da sociologia da juventude, que pensa a geração 

como algo que “diz respeito a um grupo de indivíduos – situados numa mesma fase de vida – e que partilham de 

uma situação comum da qual é possível vivenciar experiências e ações típicas desse grupo” (OLIVEIRA, 2015, 

p.18-19). 
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socais que demarcam as fases, posteriores ou anteriores, da trajetória pessoal dos sujeitos, e 

com as quais eles convivem, os irmãos mais novos, os responsáveis, pais, avós e tios, e outros 

que fazem parte das instituições de frequência, como, educacional e a profissional, onde se 

encontram os professores e os empregadores. Nada obstante, a autoconsciência dos indivíduos 

de estarem passando pela juventude também é determinante, na medida em que os valores a ela 

atribuída são buscados ativamente por eles. Sempre, nesse sentido, relacionando as condições 

socioeconômicas e históricas nas quais os sujeitos estão imersos em suas vontades e interesses 

ligados às suas identidades, ao gênero, à sexualidade e às questões étnico-raciais, indo desde as 

descobertas pessoais, às primeiras experiências independentes de relação com o mundo público, 

até ao encontro de seus gostos profissionais para o futuro. 

 

1.6 O capão Redondo 

O Capão Redondo, localizado a vinte quilômetros do centro da cidade, atualmente, é um 

dos noventa e dois distritos que se dividem em trinta e uma Prefeituras Regionais da capital 

paulista, compondo, conjuntamente com os distritos de Vila Andrade e o Campo Limpo, a 

Prefeitura Regional do Campo Limpo. A sua história, como uma das regiões marginais da 

metrópole, não foge à regra da formação das periferias paulistanas. Até 1935, quando ainda 

pertencia a extinta cidade de Santo Amaro, anexada à capital paulista nessa data, a região era 

utilizada para o lazer, a caça e a pesca de moradores dos centros dos dois municípios citados, e 

por ser rural e distante das áreas urbanas, foi escolhido em 1915, pela expedição da Igreja 

Adventista, como local para a instalação da primeira escola dessa confissão religiosa no estado 

de São Paulo. E aos poucos, ao redor do Colégio Adventista, mediante o intenso processo de 

industrialização, principalmente ente as décadas de 1950 e 1980, os pequenos sítios, chácaras, 

fazendas e olarias da região foram perdendo o espaço para as habitações nos novos moradores, 

advindos, principalmente, do Nordeste brasileiro e do interior do estado paulista7. Um dos 

primeiros modelos de ocupação urbana da terra ocorreu através da repartição dos terrenos rurais 

e a venda de suas partes em lotes, em 1950, posteriormente, a partir de 1970,  surgiram as 

reivindicações populares junto ao programas de incentivos governamentais, com a criação de 

condomínios construídos com financiamento dos bancos estatais e em regime de mutirão, tal-

                                                           
7 Informações obtidas através do documentário Capão Redondo – Sintonia da Quebrada, direção de Camilo 

Tavares, 2006, disponível em: https://youtu.be/PnbC-VStcr4 - visualizado 01/05/2018, e partir do vídeo, intitulado, 

Sobre a história do bairro Capão Redondo, disponível:  https://www.youtube.com/watch?v=EZ1Q9JKjzNg&t=2s 

visualizado 17/05/2018 
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qualmente muitas casas foram construídas com a ajuda dos amigos feitos no bairro e que 

passavam pela mesma situação.  

Rastros dessas formas de ocupação podem ser vistos através da nomeação de 

determinados nomes de ruas, por exemplo, alguns conjuntos de vias públicas levam o nome de 

poetas, sinalizando o primeiro caso, enquanto no segundo, encontra-se grupos de leitos fazendo 

referência ao trabalho coletivo8.  Entre os anos de 1950 e 1980, ainda era possível observar os 

resquícios da vida rural, com córregos abertos e ainda utilizados para a diversão e zonas de 

mata, suplantados nas décadas seguintes, entre 1980 e 2000, com a canalização dos córregos, 

utilizados para escoar o esgoto, e a tomada das áreas vazias com as ocupações irregulares, 

restando, apenas um resquício de Mata Atlântica em forma de Parque, o Santo Dias, inaugurado 

no início de 1990.  Nesse último período, em razão da falta de estrutura e assistência do governo, 

a região composta pelos distritos Capão Redondo, Parque Santo Antônio e o Jardim Ângela, 

vizinhos uns dos outros, apresentavam uma das maiores taxas de homicídio por 100 mil 

habitantes, sendo ela de 116,2. Por esse motivo, a ONU (Organização das Nações Unidas), em 

meados de 1990, a considerou uma das mais violentas do mundo, sendo, assim, alcunhada pela 

mídia nacional como “Triângulo da Morte” (SILVA, 2012, p.4). 

Tabela 1 - Homicídios na cidade de São Paulo 1999-2000 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade 

Como pode-se observar na tabela, segundo os dados disponibilizados pela Fundação 

Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados/SP)9, os três distritos eram responsáveis, em 

1996, por quase 10% dos homicídios ocorridos em toda capital, saltando esse número para 

quase 12% no ano 2000, demonstrando que as mortes por agressão cresciam na região em 

                                                           
8 Informações obtidas através de depoimento de antigos moradores e recolhidos durante o trabalho de campo pelas 

ruas da região. 
9  Para maiores informações acessar: http://www.seade.gov.br/ 

 

Ano Cidade Triângulo Part. % 

1996 5.465 538 9,84% 

1997 5.398 544 10,08% 

1998 5.874 596 10,15% 

1999 6.638 702 10,58% 

2000 6.091 720 11,82% 

Total 29.466 3.100 11% 
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proporção mais elevada de ano a ano em comparação com a cidade. Utilizando um raciocínio 

simples, dividindo as mortes pelos dias do ano, podemos fazer uma suposição para estimar o 

quão presentes estavam os homicídios na região e o quanto a sua incidência cresceu ao longo 

de toda a série histórica destacada na tabela: em 1996 foram registrados 1,47 homicídio ao dia; 

em 1997 o número subiu para 1,49; em 1998 a quantidade elevou-se para 1,63; em 1999 tiveram 

1,92 mortes; e no ano 2000 foram quase dois óbitos diariamente.  

 A faixa etária que concentrava o maior número de homicídios obedecia aos padrões da 

cidade até atualmente, sendo ela composta pela população entre 15 e 34 anos, conforme indica 

o PRO-AIM (Sistema de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São 

Paulo)10, isto é, agregando o grupo interessante para nossa pesquisa: os jovens com idades desde 

os 15 até os 24 anos. Na altura de 1996, observando o mesmo banco de dados, enquanto, o 

município em sua totalidade detinha a taxa de 96,1 de homicídios de jovens para 100 mil 

habitantes, no interior do “Triângulo da Morte” ela era de 140,06, ou seja, mais de 46% maior, 

pois, o primeiro número não despreza a juventude dos três distritos. Nos anos posteriores, as 

taxas foram, respectivamente, 96,8, 103, 115,8 e 123, contra, 155,73, 152,92, 175,01 e 166,85, 

em 1997, 1998, 1999 e 2000. É possível dizer, assim, que: percentualmente as taxas locais em 

comparação com as municipais foram, consecutivamente, maiores em 60%, 51%, 51% e 35%. 

Esse período, todavia, onde encontra-se uma leve aproximação entre os números, é procedido 

por três anos consecutivos de afastamento.  

Em 2003 a taxa era de 176,8 em contraposição aos 105 homicídios juvenis por 100 mil 

habitantes na cidade, ou seja, a região possuía 68% mais mortes de jovens do que a cidade toda. 

Os assassinatos nos distritos do “Triangulo da Morte” não se distribuíam de forma igual entre 

eles, o infeliz destaque das estatísticas ficava com o Jardim Ângela, que, ao registrar os índices 

mais altos, foi indicado pela ONU como o distrito mais violento do mundo, seguido a ele, em 

ordem municipal, estavam o Jardim São Luís e o Capão Redondo.  Nos doze anos seguintes, 

desde 2004 até 2016, ocorreu uma acentuada regressão dos números de homicídios na cidade 

como um todo e, inclusive, no conjunto da tríade de divisões administrativas.  Em números 

absolutos de mortes por agressão, todavia, em referência a capital, o “Triângulo da Morte” 

segue sendo uma das regiões mais violentas, registrando, ainda, mais de 10% dos homicídios 

por ano. São Paulo teve, em 2016, segundo os dados do Seade, 1.088 óbitos por agressão, e 

                                                           
10 Os dados podem ser acessados através da página: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/mortalidade/index.php?p=6529 visualizado: 

27/07/2018. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/mortalidade/index.php?p=6529
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desses ocorrem: 42 no Capão Redondo, 50 no Jardim Ângela e 42 no Jardim São Luís. Os 

números dos homicídios de jovens dentro dos distritos foram: 13, 33 e 42, isto é, em 

porcentagem eles corresponderam a 33%, 66% e 100%, ou seja, não houve nenhum assassinato 

no Jardim São Luís fora da população de 15 a 24 anos.  

Tabela 2 – Distribuição da população, homicídios e taxas de assassinato entre as populações no Triângulo 

da Morte 

 
Período - 1996 a 2016 – taxa por 100.000 

Ano 
Jovens 15 aos 24 anos População Total sem Jovens 

População Homicídios Taxa  População  Homicídios Taxa 

1996 136.166 191 140,06 519.301 347 66,88 

1997 141.272 220 155,72 531.210 324 60,99 

1998 146.430 224 152,92 543.473 372 68,46 

1999 151.768 266 175,01 555.582 436 78,55 

2000 157.038 262 166,85 567.298 458 80,73 

2001 157.971 282 178,58 578.390 459 79,34 

2002 158.530 325 204,78 588.610 373 63,43 

2003 158.922 280 176,08 599.060 292 48,77 

2004 159.241 206 129,44 609.768 251 41,14 

2005 159.380 140 88,15 620.420 162 26,03 

2006 159.474 112 70,21 630.728 141 22,36 

2007 159.407 83 51,93 640.932 108 16,88 

2008 159.274 72 44,96 651.231 125 19,25 

2009 159.030 47 29,46 661.725 106 16,04 

2010 158.701 60 37,98 672.376 101 14,98 

2011 159.985 67 41,77 681.110 80 11,77 

2012 161.193 81 50,33 690.009 128 18,53 

2013 162.274 56 34,22 699.127 118 16,95 

2014 163.296 67 41,16 708.391 100 14,09 

2015 164.190 107 64,87 717.872 89 12,46 

2016 163.923 88 53,56 727.242 46 6,35 

Fonte: Fundação Seade e pelo Pro-AIM 

O quadro completo nos dá uma dimensão melhor do processo de regressão do número 

dos homicídios na região dos três distritos ao longo do tempo, e é importante salientar, durante 

todo o tempo, a maioria esmagadora das mortes foram de rapazes. Infelizmente não foi possível, 

dentro das taxas, distinguir qual é porcentagem dos homicídios em relação a etnia/raça/cor, mas 

é sabido que os jovens negros morrem em maior quantidade se comparado a população branca, 
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e que eles representam a maior parte da população nas periferias. E, comparando com os dados 

dos anos de intensa violência, em 2016, foi 1 homicídio a cada 36 dias. 

A vulnerabilidade a morte por agressão não é a única violência à qual os jovens do 

Capão Redondo, segundo os índices de criminalidade apresentados pelo Infográfico do jornal 

o Estado de S. Paulo que contabiliza as ocorrências registradas nas delegacias da cidade, o 

distrito alcança as primeiras posições em quase todos os quesitos, sendo eles, roubos, lesões 

corporais, estupros, latrocínios e tráfico de drogas11. Parece ter sido em 2014 o ano em que o 

número de roubos começou a aumentar bastante ou, pelo menos, essa foi a impressão tida por 

nós moradores da região. Na escola onde eu trabalhava na época, muitos estudantes foram 

assaltados e, acontecendo todo dia um novo caso, a gestão da instituição até pediu para os alunos 

fazerem os seus trajetos de ida e volta para casa em grupo, especialmente, os estudantes do 

período noturno, porém a recomendação era para todos, pois os crimes não tinham horário para 

acontecer. Toda motocicleta carregando dois rapazes, caracterizando o modus operandi de 

muitos assaltos, é até hoje um potencial gerador de medo. Certa feita, enquanto, eu e os meus 

alunos voltávamos casa, vimos um comboio de motocicletas passarem, e soubemos depois ter 

havia um arrastão de roubos de carros em uma das avenidas perto da instituição, o que se 

repetiu, pelo menos, umas três vezes no ano. Contar, entretanto, o número de ocorridos através 

dos dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo é um tanto problemático, pois, 

muitas pessoas não fazem boletim de ocorrência, mas, houve, entre 2012 e 2013, o aumento de 

mais de 700 anotações de roubo e, de 2013 para 2014, elas subiram mais de 1024.  

O último ano, realmente, teve a maior quantidade de assaltos entre, 2012 e 2017, 

superando as 4300, e nos seguintes os números oscilaram em média 100 para baixo ou para 

cima de 4000, e no período final dessa série a quantidade exata foi 4188. A partir dessa altura, 

devido a sensação de inseguranças, alguns grupos civis, como o Capão Alerta, se mobilizaram 

para criar uma sinalização nos pontos de ônibus do Capão Redondo com o objetivo de indicar 

os graus de periculosidade de cada um, isto é, onde existem as maiores incidências de roubos, 

e ainda usam as redes sociais para informar, debater e pesquisar a respeito da região. 

Nos três períodos citados, 1950 até 1980, 1981 até o ano 2000, e de 2001 até hoje em 

dia, o Capão Redondo passou por diferentes configurações. O primeiro foi, em seu início, 

marcado pelo intenso processo migratório e a ocupação da terra, através das mãos se seus novos 

                                                           
11 Os dados podem ser acessados na página: http://infograficos.estadao.com.br/cidades/criminalidade-bairro-a-

bairro/ 
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habitantes e da especulação imobiliária, aprofundados com o aumento da interligação do local 

com a cidade por meio das operações do transporte público, gerando, ao não ser acompanhado 

pela política de urbanização estatal, uma região carente dos itens básicos para a vida, como as 

instituições de ensino, saúde e saneamento básico. É na segunda parte desse momento, entre 

1970 e 1980, em que surgem os movimentos sociais em busca por esses direitos fundamentais, 

sendo no final desse período, mais precisamente, durante o governo de Luíza Erundina na 

prefeitura de São Paulo, 1989 a 1992, quando a relação entre a demanda populacional e as 

políticas públicas se aproximam, a região ganha um novo hospital, mais escolas, novas 

construções viárias, o projeto de construção da Linha Lilás de Metrô é provada, e legitima-se, 

pelo menos em seu mandato, a luta por cultura (DUARTE, 2006, p.34-35).  

A luta por meio da cultura é realizada, principalmente, através das novas expressões 

urbanas do hip-hop, com os três elementos que o compõem, a saber, o grafite, o break e o rap, 

e dos recursos tradicionais, os encontros poéticos e a literatura escrita, que pensam a situação a 

partir do ponto de vista dos moradores periféricos (SILVA, 1989; 2012; MACEDO, 2016). Nos 

anos seguintes, entre 1996 e 2000, como bem se viu, com o agravamento da criminalidade que 

já era denunciada pelos temas cantados pelo grupo de rap Racionais MCs, formado em 1987, 

por quatro jovens rapazes do Capão Redondo e da zona norte, uma série de  ações civis foram 

realizadas nos três distritos que compunham o “Triângulo da Morte”, e  eu mesmo participei, 

conjuntamente com a minha turma de Sétima Série, em 2000, de uma das várias caminhas pela 

paz que visavam chamar a atenção para o alto número de mortes, através de passeatas pelas 

vias públicas do Jardim São Luís, onde localiza-se a escola na qual todos nós estudávamos. O 

projeto do metrô sai do papel dois anos depois, em 2002, transformando, mais uma vez, o Capão 

Redondo em uma importante via de acesso ao centro da cidade, pois, em seu tempo como região 

rural a Estrada de Itapecerica já se constituía como um essencial caminho para os agricultores 

levarem seus produtos de suas posses até os entrepostos de venda de Santo Amaro e São Paulo, 

e o novo sistema passou a levar os moradores do distrito Jardim Ângela e dos municípios 

vizinhos, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Embu-Guaçu, aos seus empregos no centro 

expandido da capital. 

Atualmente, apesar da atenuação das disparidades sociais e totalmente urbanizado, o 

Capão Redondo continua a apresentar os problemas típicos das periferias. Ele compõe parte da 

Prefeitura Regional mais populosa de São Paulo, e seus 290.943 habitantes, segundo estimativa 

do Seade, é repartida em 151.946 mulheres, 138.997 homens e, dentro desses, 23.594 e 23.718 
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são rapazes e moças, entre os 15 e aos 24 anos, que se distribuem em 89 “jardins” e “vilas”, os 

seus subdistritos, ou seja, ele é densamente povoado, com 22.380 pessoas por Km², ficando 

atrás, somente, dos distritos de Cidade Ademar e Sapopemba, nas zonas sul e leste, nessa ordem 

respectiva. A soma e distribuição dos rendimentos de uma residência dividida pelo total de 

moradores dá a ela uma renda per capita familiar de R$ 545,00, isto é, a maioria dos moradores 

vivem com quase metade de um salário mínimo por mês, assim como boa parte dos distritos 

limítrofes da capital, principalmente, nas Zonas Sul e este, segundo o Censo de 2010. Devido a 

essa situação, a falta de infraestrutura, e os problemas relativos a violência, como visto 

anteriormente, os jovens formam a parcela populacional mais atingida pela vulnerabilidade 

social da região (CAMARGO, 2008, p.39-40) que, segundo os cálculos do Instituto Nossa São 

Paulo, foi considerada, em geral, alta ou muito alta no ano de 201712.  

Sobre o tema da presente pesquisa, o Capão Redondo possui pouquíssimas áreas 

públicas destinadas ao usufruto do tempo livre dos moradores, sendo eles, as abandonadas, 

tanto, pelo governo, quanto, pela população, devido a sensação de insegurança, praças, e o 

Parque Santo Dias, único da região e, também, único a oferecer espaço para a prática de 

esportes. As outras possibilidades de lazer são dadas, por seu turno, por empreendimentos 

privados de micro porte e voltado ao comércio de bebidas, comidas e o oferecimento de 

atividades lúdicas, sendo eles, lanchonetes, bares e padarias, formas que a população utiliza 

para a geração de renda. Para a juventude com menos de 18 anos, entretanto, as opções são os 

já citados, com exceção dos bares, e os ofertados pelas por instituições, nascidas ou instaladas, 

na região, porém, elas possuem o cunho educativo, orientados por outros que não eles mesmos. 

Os criados por e para eles são, entre tantos outros, os rolês, as sociais e os bailes, os meus 

objetos de investigação nessa pesquisa, elaborados na articulação dos conhecimentos e 

interesses dos sujeitos que multiplicam em mil as possibilidades do lazer. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Mapa da desigualdade Nossa São Paulo http://nossasaopaulo.org.br/portal/mapa_2017_completo.pdf 
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MAPA 1 – Divisão Administrativa da Prefeitura Regional Campo Limpo

 

Fonte: Google Earth 
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Capítulo 2 – Entretenimentos Juvenis no Capão Redondo 

2.1 Entre Rolês, parties e sociais 
 

 Era dia 23 de março de 2012 e a atribuição de aula estava marcada para as dez horas da 

manhã. Da minha casa até a escola eram exatos trinta minutos, pois, o ônibus ao invés de seguir 

os caminhos principais, passava por quase todo o distrito do Capão Redondo antes de entrar na 

Avenida M´Boi Mirim, o meu destino final. A instituição ficava bairro a dentro, e por seus 

portões e arquitetura parecia ser uma escola aberta há pouco tempo. Eu estava certo, uns dias 

depois descobri tratar-se da “pior” instituição estadual na capital paulista, segundo os índices 

da avaliação anual aplicada pelo governo. Eu bati palmas três vezes, menos de dois minutos 

depois a inspetora veio ao meu encontro e deixou-me entrar. Desci um lance de escada, a 

secretaria e a ala docente ficavam logo abaixo das salas de aula, e esperei, junto com outros 

candidatos, a chegada da diretora para falar conosco. 

 Por minha experiência discente ela encarnava, realmente, o papel de diretora, com sua 

postura rígida e o avental branco, ornado nas pontas com bordados de crochê. Ela nos 

cumprimentou, revelou existirem duas vagas, uma para as aulas de Sociologia e a outra para as 

aulas de Educação Física, e por sorte minha eu era o único candidato à vaga de Sociologia. 

Quando soube disso, ao pegar os nossos documentos, ela me encaminhou para sua sala, 

perguntou rapidamente se eu já tinha lecionado e de maneira direta explicou que eu teria cinco 

turmas, todas elas do Primeiro Ano no período matutino, e que começaria logo na segunda-

feira. Essas foram as cinco primeiras das trinta e quatro turmas para as quais lecionei nos anos 

de 2012, 2013, 2014 e 2015. 

 No ano seguinte trabalhei na escola considerada a “melhor” da região pelo mesmo 

sistema de avaliação, e também segundo as informações da vizinhança. Para alcançar tal 

sucesso, todavia, a direção escolar possuía uma postura retrógrada para com a comunidade 

discente, cerceando os comportamentos inaceitáveis e transferindo os alunos considerados “um 

problema” para outras instituições, assim como ensinando os bons comportamentos através de 

um tradicional e esperado certame, denominado Gincana Cultural. 

A gincana funciona da seguinte forma: a gestão escolar divide as turmas de cada um dos 

três períodos em quatro equipes compostas por séries mistas e identificadas pelas cores, azul, 

amarelo, vermelho e verde. As equipes têm uma hierarquia composta, em ordem de 

importância, por um líder, dois apoios, um mensageiro e um professor padrinho. As lideranças 
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são responsáveis por toda a organização do time e esse deve obedecê-lo, bem como manter a 

ordem para não sofrer penalidades. Os apoios auxiliam a manutenção das diretrizes e se 

encarregam das necessidades secundárias. Os mensageiros são os elos entre as lideranças e a 

gestão escolar, eles levam e trazem as demandas. O professor padrinho é o vínculo emocional 

entre a instituição e os alunos. O restante do grupo participa das provas e mantem a animação 

durante toda a atividade, entre eles são escolhidos bailarinos para dançarem durante os 

intervalos dos jogos. O ambiente da gincana é repartido em quatro, sendo eles, o palco, a plateia, 

o júri e os quarteis generais. Os últimos são salas de aula reservadas para cada equipe conversar, 

ensaiar, produzir o que for pedido e guardar os apetrechos necessários para a execução das 

provas. O palco é o centro da atividade, nele são realizadas as competições. A plateia é a área 

onde as equipes em ordem assistem as competições, e atrás deles há um espaço reservado para 

a comissão julgadora. Um mês antes da gincana são anunciadas as equipes através de um cartaz 

de lona pendurado na parede do pátio. Nesse momento começam as movimentações em torno 

da atividade, são escolhidos o grupo coordenador dos times e os padrinhos, esses são geralmente 

os alunos mais populares e os professores escolhidos “são os considerados mais legais”. A partir 

disso, a escola já começa um processo de saída do cotidiano e a organização para a gincana 

ganha cada vez mais força, até os cinco dias de sua execução. 

 Na semana da atividade dois dias são para o chamado período de preparação. Nesse, os 

estudantes decoram os quartéis generais, criam seus gritos de guerra e recolhem objetos 

destinados às fantasias e aos jogos. Algumas provas externas são executadas, como visitas a 

orfanatos, asilos e são recolhidos agasalhos para doação a essas instituições. Há competições 

voltadas para a tradição escolar, as equipes têm que encontrar antigos alunos, avós e pessoas 

com alguma ligação com o colégio param se apresentarem nos dias de gincana. Nos três dias 

da gincana os alunos são dispostos em frente ao palco, os dirigentes das equipes ficam entre 

eles e a área de competição. O coordenador da escola é o mestre de cerimônias que preside toda 

a atividade, ele conversa, pede silêncio, faz piadas, relembra o lema da escola e comanda o 

início, o intervalo e o término dos jogos e os times devem demonstrar obediência a ele, figurar 

animação e silêncio conforme o pedido. Os jurados, por sua vez, responsáveis pelas notas 

aplicadas às equipes, acompanham atentamente a disputa. É preciso salientar que todo o 

acontecimento é ritmado pelo discotecário desde as provas até os intervalos, quando ele toca as 

músicas mais animadas e conhecidas pelos estudantes. Entre as modalidades mais importantes 

estão, o caça bagulho, as ações de caridade, o travestimento e a dança. Os dois últimos são os 

momentos mais efervescentes do terceiro dia da gincana, os bailarinos competem através das 
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músicas tocadas pelo discotecário, enquanto o público grita e canta junto, e no transformismo, 

por sua vez, os garotos trajados de mulheres performam para o júri e incitam suas equipes a os 

apoiarem e, geralmente, por jocosidade, elegem-se os membros considerados mais másculos 

para cumprir a tarefa. O caça bagulho é uma das únicas atividades em que todos se envolvem, 

pois, o Mestre de Cerimônias pede para todos das equipes levarem itens diversos para a escola 

e, algumas vezes durante a disputa, ele inicia a brincadeira pedindo alguns itens específicos e a 

euforia em busca deles começa. O concurso mais aguardado, pois vale mais pontos, é o grito 

de guerra. Cada equipe compõe um tema e o apresenta na última etapa da gincana. Na hora da 

apresentação, um a um os times ocupam o centro da plateia e das atenções para fazer seu 

espetáculo. Eles falam sobre a importância do trabalho em equipe, celebram a união e se impõe, 

respeitosamente, perante os outros, através da mediação da cor do grupo. Depois de todas as 

atuações o Mestre de Cerimônias inicia o apoteótico anúncio da colocação final das equipes na 

disputa, desde a com menor ponto até a grande vencedora. E entre choros, decepções e alegrias, 

o time vencedor celebra e todos, um a um, recebem os seus troféus, porém, o tempo de 

comemoração é muito curto e logo a gestão pede a reorganização geral dos ambientes da 

gincana para a volta às aulas normais na segunda seguinte. 

 

2.1.1 De rolê pela cidade: da escola para a rua 

A atitude da gestão foi um dos motivos para, ao final da gincana de 2013, alguns alunos, 

para os quais fui padrinho de gincana, me convidaram para celebrar a participação com um rolê 

no Parque do Ibirapuera em um sábado. A atividade foi marcada para as nove da manhã, tendo 

como ponto de encontro o Terminal Capelinha, o principal meio de acesso rodoviário da região, 

ligando os ônibus que circulam pelos bairros a aqueles que vão para o centro da cidade, porém, 

demorou mais de duas horas para todos os convidados, amigos da escola, membros da equipe 

e parentes, se reunirem. Enquanto esperávamos, cheguei no horário marcado, o líder do time 

chegou com a sua namorada, líder concorrente, e as suas amigas, e eu lecionava para todos, 

conversámos sobre a escola e, entre as várias reclamações de atraso e troca de mensagens 

textuais visando saber onde todos estavam, decidíamos o que seria feito no parque. As ideias 

dos jovens eram variadas, comprar bebidas alcoólicas, salgadinhos, biscoitos, bolachas 

recheadas e refrigerante, jogar futebol, voleibol, stop e mímica, namorar e fofocar, e a maioria 

dessas coisas foram feitas sem ordem alguma, senão a da vontade do momento. Antes, porém, 

após todos chegarem, fomos ao Shopping Campo Limpo, precisamente, na loja do 

Supermercado Extra, compramos o que queríamos e o dinheiro deixasse, e nos dirigimos ao 



43 
 

ponto em frente para esperarmos o ônibus Largo São Francisco, que nos deixaria em frente ao 

Parque. Só quem andou com muitos jovens dentro de um transporte público sabe a barulheira 

que é e, nesse caso, não foi diferente, apesar de serem poucos os presentes. Nós nos aglutinamos 

na parte final do transporte, alguns sentados e outros em pé, e durante o caminho todo, mais ou 

menos uns cinquenta minutos, os nossos diálogos levantados eram cortados por outros, 

produzindo uma conversa cacofônica, cheia de histórias do passado, presente e projetos de 

futuro, inteligível apenas para eles. Eu não estava familiarizado com metade das coisas que eles 

falavam. A nossa chegada ao Parque foi tão confusa e barulhenta quanto o caminho, descemos 

aos risos e gritos de “espera aí”, subimos e atravessamos o viaduto de acesso ao portão três, 

unidos procurávamos um lugar para sentar e, após mais de vinte minutos, escolhemos um 

gramado circundado por árvores.  

Fizemos um grande roda e s conversamos sobre muitos assuntos, sobre a nossa estranha 

relação, pois, antes de eu ser convidado para padrinho, os finais de tarde das sextas-feiras eram 

os períodos mais estressantes da semana, eu não conseguia controla-los e eles não queriam ter 

aulas, falamos sobre as características dos gestores, uns eram considerados rígidos, mas, legais, 

outros autoritários e chatos, salvando-se, apenas, de um adjetivo negativo, a inspetora, sendo 

consideradas por todos uma “pessoa firmeza”, ou seja, tratava-os de igual para igual e sem 

desrespeito. Eu mesmo recebia alguns conselhos, “o senhor precisa ser mais rígido” e “tem que 

tratar os alunos mais rigidamente”, o que me parecia um pouco controverso, eles falavam deles 

próprios, mas, excetuando o lado professor, isso demonstrava que eles entendiam os papeis 

institucionais, as relações entre eles, e as consequências de seus atos.  

Depois jogamos bola, um misto de futebol e vôlei, dependia da forma como se projetava, 

interceptava e devolvia-se o objeto. E esse jogo não tinha objetivos certos, algumas vezes era 

acertar o amigo, fazer a bola se projetar para além do alcance do outro para fazer alguém correr 

atrás dela, e tudo terminava em risada e ofensas jocosas, “idiota”, “você é burro”, “lerdo” e 

“você é muito velho”, essa fazia referência a um dos garotos que, por apresentar traços mais 

maduros e devido a sua alta estatura, foi apelidado por seus amigos de “vovô”. Ao ficarmos 

cansados, nós voltamos a sentar junto às garotas, elas não participavam do jogo, preferiram 

continuar conversando, eram amigas desde muito tempo e formavam o trio de responsáveis pela 

gincana, a líder, duas apoios e a mensageira, e iniciamos o stop. Essa disputa, igualmente, não 

tratava de vencedores e perdedores, mas de “zoar com a cara” de todo mundo através de roubos 

nas contagens dos pontos, e da escolha de nomes para preencher os quadros pedidos que faziam 
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referência aos amigos, lembrando que o stop é um jogo no qual são escolhidos um número de 

tópicos, como, por exemplo, nome próprio, C.E.P (cidade, estado e país), cor, “minha sogra é... 

(adjetivos positivos e negativos), série televisiva/filme/desenho, que devem ser preenchidos 

com palavras iniciadas pela mesma letra, escolhido ao acaso, por meio da quantidade de dedos 

destacados pelos participantes, eles correspondem à ordem alfabética de 1 a 26, mas há letras 

puladas, geralmente, àquelas usadas raramente para nomear as coisas em português, por 

exemplo, o “h”, o “i”, o “j”, o “y”, o “w” e o “k”, essas recentemente recolocadas no alfabeto. 

Em seguida, nós comemos as guloseimas que compramos, eu levei pão de forma, presunto e 

queijo, os sacos de salgadinhos, biscoitos e refrigerantes eram passados de mão em mão até se 

esgotarem, e isso não demorava a acontecer, éramos muitos para pouca comida, ou seja, 

passamos o dia com fome, e depois voltamos as brincadeiras com múltiplos objetivos. Às 

dezessete horas, mais ou menos, decidimos voltar para casa e, tal qual a vida, a volta foi 

barulhenta, mas, um pouco menos, pois, estávamos cansados. Mais uma vez, agora ao lado dos 

portões do Parque, esperamos o ônibus, o Largo São Francisco, que retorna como Terminal 

Capelinha. Chegamos nele com a noite já caída, nos despedimos, e cada um seguiu para o ponto 

de ônibus correspondente ao destino. Eu, entretanto, nervoso com a demora da minha condução, 

decidi, conjuntamente com uma aluna, sair do terminal e esperar uma van na parada ao lado. 

Eu aguardava o Jardim Mitsutani ou Jardim Macedônica e ela o Jardim Três Estrelas, os dois 

primeiros seguem em direção ao Campo Limpo, enquanto o último, por sua vez, vai pela 

Avenida Ellis Maas, entrando no meio do Capão Redondo, caminhos opostos, mas com 

conduções igualmente demoradas. 

No restante do ano, o rolê aconteceu ao final de junho, apesar de não ouvir quaisquer 

comentários sobre nossa atividade, os estudantes devem ter falado a respeito, porque, as minhas 

relações com os alunos do Segundo Ano G e do Terceiro Ano I, liderados pelo casal de 

namorados, melhoraram bastante, e consegui dar algumas aulas para os primeiros. Quando eu 

entrava em sala era sempre uma balburdia, mas, depois do nosso rolê os alunos do Segundo 

Ano até se organizavam sem a minha ajuda antes de eu começar a explicar a respeito da cultura 

de massa, propaganda e a estrutura do trabalho em sistemas capitalistas, os principais temas de 

sociologia para essa série. No ano seguinte o líder até me convidou para ajudar sua equipe, 

porém, como ele havia mudado de turno, indo do vespertino para o matutino, e eu não tinha 

muitas aulas nesse período, não foi possível. 
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2.1.2 Parties: celebrando em liberdade 

 Foi, justamente, no ano de 2014, em que os jovens estudantes dos períodos matutino e 

vespertino inventaram uma maneira melhor para comemorar a participação na gincana, e muito 

mais que isso. Eu conheci as parties, conforme dito na apresentação, quando cinco garotas do 

período noturno pediram licença a mim para fazer um convite para uma classe de Terceiro Ano, 

e após a realização dessa festa outras se seguiram. Uma delas  pude acompanhar com maior 

atenção, pois, os seus idealizadores, dois líderes da equipe amarela do período vespertino, e um 

antigo aluno, formado no ano anterior, e para quem lecionei no Terceiro Ano matutino, usavam 

os intervalos entre as aulas e os períodos entre um turno e outro para organizar o evento, esse 

último, por sua vez, embora não pudesse entrar na escola, utilizava o fato de ser conhecido e 

ter amizades com os gestores para ter acesso ao espaço escolar. Segundo eles me informavam, 

o ingresso custaria dez reais, caso fosse comprado antecipadamente, e na porta, isto é, no dia 

da festa o preço seria elevado para quinze reais, a compra das bebidas e as contratações do DJ 

e da segurança já estavam garantidos com o valor arrecadado com a venda dos ingressos para 

os outros alunos. Porém, estava difícil locar um bufê, pois, os donos não queriam fazer negócio 

com os jovens, não por eles serem menores de idade, os dois estudantes haviam chamado o 

aluno já formado, justamente, para lidar com as questões legais, por ele ser maior de idade,  

contudo, este não era o principal problema, mas sim,  os tumultos causados e os vandalismos 

deixados pelos membros da comunidade discente nos eventos anteriores. Não tardou muito, 

todavia, e o trio logo conseguiu encontrar um salão que ainda não tinha sido contratado por 

ninguém, instalado em uma rua próxima à paróquia do Capão Redondo. 

 A festa foi batizada de “Golden Party”, fazendo referência à cor da equipe da gincana, 

e ocorreu na noite de sábado, sendo, o seu horário, das dezenove às vinte e três horas. O bufê 

ficava no alto de um edifício de três andares, no primeiro era ocupado por uma loja de materiais 

para construção e ao lado, seguindo uma parede cor de pêssego, uma porta de metal dava acesso 

aos andares superiores do salão. Na porta, dois dos organizadores fiscalizavam a entrada e a 

saída dos convivas. Para participar era preciso confirmar o nome na lista de pagamentos, que 

estava no caderno que os produtores utilizavam em suas reuniões na escola, outra exigência era 

passar por uma revista realizada por seguranças contratados. Por fim, eram necessários alguns 

lances de escada para se chegar ao segundo dos dois salões do bufê. Quando eu cheguei haviam 

poucas pessoas na festa, isso me permitiu observar o lugar com bastante atenção. Sua estrutura 

era quadrada, em frente as escadas uma parede tinha grandes janelas de vidro que davam visão 
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para a rua; oposto a ela ficavam as toaletes, quais eram separados da área de circulação por duas 

finas paredes de tijolinhos vermelhos. Nas laterais, ao lado da escada, ficavam a área do bar e 

a mesa do discotecário; e do lado contrário, uma parede cheia de luminárias deixava o lugar à 

meia-luz.  

O salão era uma área só, onde os convivas podiam circular e dançar, e seu teto era de 

telhas onduladas de fibrocimento cinza, e nele uma outra luminária projetava luzes coloridas. 

No início, a música era tocada moderadamente e aos poucos, conforme chegavam as pessoas, 

o volume aumentava. Os convivas entravam ora em grupo, ora sozinhos e, por vezes, 

aguardavam os amigos na porta do bufê. Muitos carregavam consigo garrafas de bebidas 

destiladas, como vodca, uísque, tequila, frascos de dois litros de energético e, alguns, levavam 

refrigerante. Aos poucos o salão enchia e conversas misturavam-se as músicas, e a circulação 

fácil dava lugar a um intenso ir e vir de pessoas. Os convidados dividiam-se em grupo pelo 

ambiente, alguns estacionavam nas janelas, outros circulavam ou ficavam em rodinhas 

fechadas. Essas aglomerações desfaziam quando as músicas mais conhecidas, pelos convivas, 

cortavam o ar, nessa hora o centro do salão era invadido e assim podia-se vislumbrar uma pista 

de dança. Esses eram os meus momentos favoritos, e creio que os dos convivas também que 

bailavam ao som dos estilos preferidos, o sertanejo universitário e o funk.  

 A jocosidade era um importante elemento na comunicação na festa, a todo tempo 

ouviam-se risadas, conversas e desafios feitos uns aos outros. O chiste estava presente no 

cotidiano escolar entre os jovens e para provocar rupturas na ordem estabelecida pelos 

professores na sala de aula. Na festa ele dava o tom de muitas conversas, as brincadeiras 

visavam desestabilizar o companheiro, provocar a vergonha, mas não como enfrentamento, tal 

qual nas relações com os professores, e sim objetivando tornar público as confidências feitas 

entre os amigos. As perguntas direcionadas a mim tencionavam sanar suspeitas sobre minha 

vida pessoal, essas dúvidas apareciam em cochichos ouvidos por mim durante as atividades 

escolares. Em determinado momento o evento era uma confusão de falas, sons, luzes e fumaça 

feita artificialmente por uma máquina. Alguns rapazes passeavam com garrafas de tequila, 

oferecendo aos amigos juntamente com limão e sal, e havia na ação de colocar o sal na mão, 

levá-lo à boca, tomar uma dose da tequila e chupar o limão um ar de cerimônia. A bebida, ao 

que pude perceber, era menos consumida do que as outras e não era misturada a energéticos ou 

refrigerantes. O consumo do álcool, tal como o de tabaco, seja como cigarro comum ou narguilé, 

faziam parte do conjunto das práticas extra-cotidianas da festa. Esses elementos são utilizados 
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de distintas maneiras dentro de suas categorias, a tequila é consumida com mais cerimônia que 

o uísque, e esse com mais cerimônia que a vodca com energético, o cigarro com sabor é 

utilizado individualmente, enquanto o narguilé, por suas características, é tragado em conjunto 

entre os amigos, havia, também, outros pequenos rituais feitos aqui e acolá, seja no consumo 

ou, mesmo, nas relações de brincadeira e paquera entre os sujeitos. A festa encerrou-se às vinte 

e três horas com os organizadores pedindo para as pessoas irem embora, pois, o horário 

contratado estava terminando e era preciso limpar o local para a devolução. As pessoas saiam 

com os mesmos grupos com as quais chegaram ou encontraram durante o evento. Eu não fiquei 

para verificar como acontecia a higienização do salão, porque já era tarde e as redondezas são 

perigosas, por esse motivo, igualmente, o deslocamento da maioria dos participantes ocorreu 

em grupo. Na semana posterior à festa, ela era o assunto principal da escola, em especial, entre 

os seus partícipes. Os discentes comentavam os acontecimentos, como os sujeitos que beberam 

demais, quem paquerou quem, acerca das músicas e do número dos convivas, e, algumas vezes, 

meu testemunho era acionado para corroborar com a veracidade das historietas, mas, em geral, 

eu não dizia muita coisa ou somente confirmava ou negava com a cabeça. A minha participação 

foi, simultaneamente, um problema e uma possibilidade, por um lado, cientes de que não era 

recomendado aos professores frequentarem as suas atividades, os organizadores fizeram de tudo 

para não comentá-la perto de algum gestor, Marina, hoje com 22 anos, e uma das organizadoras 

me disse na época, dois dias depois da festa, quando me encontrou no corredor da escola, 

“professor, você pode ir onde quiser, eles não podem te proibir, aqui você é professor, lá fora é 

uma pessoa comum”; por outro, e na mesma via da fala da garota, essa situação me permitiu, 

assim como no rolê, estreitar os laços com os estudantes e conseguir produzir aulas mais 

pacíficas, e muito importante, entrei no quadro dos potenciais convivas das festas, embora 

nunca mais eu tenha participado delas no ano de 2014. 

No decorrer do mês, todavia, com o distanciamento do dia da festa e a diminuição do 

entusiasmo com ela, os comentários a respeito dos acontecimentos ocorridos nela começaram 

a rarear, mesmo, porque, outras estavam sendo produzidas, e foram muitas até o final do ano, 

quando, então, deixei a escola definitivamente. Nessa altura, as parties já pareciam fazer parte 

das diversões juvenis, o que se tornou evidente no ano seguinte, em minhas conversas matutinas 

com meus ex-alunos, travadas a meio caminho do meu novo ambiente de trabalho, localizado 

a pouco mais de duzentos metros depois da porta da escola, e nesse vai-e-vem eu aproveitava 

para me inteirar das novidades e manter os vínculos criados ao longo de dois anos. 
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2.1.3 Sociais: vivenciando o distrito nas noites de sábado 

  Em 2015, enquanto mantinha contato com meus ex-alunos, tanto, os que deixei em 

2014, quanto, os formados em 2013, fui por eles convidados para quatro sociais. A primeira 

aconteceu em maio, Camila, 23 anos, integrante do Terceiro Ano G de 2013, e líder da equipe 

campeã da gincana desse ano, me chamou através do Facebook para ir com ela na casa de sua 

amiga, “é uma social com o pessoal, professor, vai a Amandinha, Roberta, Bruna e o Jeferson, 

vamos?”. No início, considerei não ir, mas ela insistiu e decidi participar, combinamos todos de 

nós encontrarmos às vinte e duas horas de sábado em frente à Estação Capão Redondo do Metrô, 

pois, era o lugar mais seguro, e iríamos andando até a residência da garota, localizada no Jardim 

Capão Redondo. A nossa caminhada levou mais de meia hora, saindo do metro, passando pela 

Avenida Ellis Maas, Comendador Sant’Anna e entrando na Rua Henrique San Mindlin, 

demorando mais do que esperávamos, e apesar de conhecer o local, eu nunca tinha feito esse 

caminho a pé. Camila sempre foi a mais animada do grupo de amigas, e não foi diferente na 

social, ela já chegou gritando e chamando a dona da casa, enquanto o restante do grupo parecia 

ainda um pouco deslocado. Nós subimos um lance de escada e encontramos um quintal grande, 

retangular e concretado, ao lado direito havia uma mesa de cozinha que fazia às vezes de bar e 

mesa de som, nela estavam um notebook usado para gerenciar as músicas tocadas, em alto e 

bom som por dois amplificadores, um em cada lado da mesa, e alguns baldes de limpeza cheio 

de gelo, cerveja, vodca, uísque e, ao lado, garrafas de dois litros de energético. Alguns rapazes 

estavam espalhados e em grupo arrumavam e tentavam acender o narguilé, enquanto as garotas 

apenas olhavam e davam palpites sobre a montagem do aparelho, e eles eram de vários 

tamanhos e cores, havia os grandes, cheios de ornamentos e com quatro bocais para fumar, e os 

menores, menos enfeitados e com apenas duas mangueiras. Eu me sentei em um banco, ao lado 

da mesa, feito com uma tábua de madeira e alguns blocos de concreto, e esperei, enquanto os 

meus companheiros se espalhavam. Quando percebi, Camila veio de dentro da casa com um 

grande copo de acrílico, azul e transparente, na mão e dizendo, “toma professor, toma! É 

energético, pode tomar, é nosso esse copo”. Em realidade, não continha apenas energético no 

copo, era uma mistura dele com uísque, cujo sabor estava muito forte. Não era a minha intenção 

ficar bêbado, então apenas bebericava de vez em quando e Camila, por sua vez, bebia bastante, 

mas, muito esperta, reparou em minha postura, “aí, professor, você está bebendo pouco! É para 

se divertir, pode beber”, entretanto, continuei com minha postura. 

 A social parecia estar no início, pois, a dona da casa ainda ajeitava a decoração, andando 
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de um lado ao outro com apetrechos, lâmpadas incandescentes e tecidos coloridos e a Camila a 

ajudava na tarefa, parando, apenas, para beber e mudar as músicas. E, embora passasse das 

vinte e três horas, tarde para mim, os jovens ainda estavam chegando, enchendo o quintal pouco 

a pouco. Os convidados formavam grupos que se amontoavam, principalmente, nos cantos, ao 

redor dos narguilés e no pequeno muro de frente para rua, o qual delimitava o espaço onde 

estávamos. Todos pareciam se divertir, eu, entretanto, me sentia deslocado, as músicas não eram 

as minhas favoritas, tampouco eu gostava de fumar narguilé, os jovens, por sua vez, apreciavam 

bastante, não só tragar, mas todo o ritual entorno dessa atividade, inclusive, expirar grandes 

quantidades de fumaça, alguns, até, desenhavam formas arredondadas, sobrando-a pela boca.  

Em meu relógio passada da meia-noite e, por estar cansado, decidi ir embora, porém, para não 

chamar a atenção de ninguém que insistisse para eu ficar, saí calmamente, fingindo estar apenas 

passeando. Por causa do horário, não sabia se ainda estava passando ônibus.  Existia uma 

condução especial na madrugada e, refazendo o caminho da ida, cheguei na avenida principal, 

Comendador Sant´Anna, e fui para casa olhando sempre ao meu redor, para resguardar a minha 

segurança. Entrei em casa quase a uma hora da manhã, e considerando estar já em segurança, 

peguei meu telefone celular para avisar a Camila, por meio de mensagem de texto, que eu não 

estava me sentindo bem e tinha decidido voltar para casa. Segundo ela, no dia seguinte, 

respondendo também por mensagem, a social tinha sido um sucesso, ela bebera muito, mas, ao 

contrário de seus amigos, inclusive os nossos conhecidos, não ficou bêbada, e ainda completou 

dizendo que eu perdi um festão, e se o meu problema fosse o cansaço eu poderia ter dormido 

na casa da menina, igual ela fez, sem correr o risco de ser assaltado. 

 O perigo estava presente também nas outas três sociais das quais participei, dois meses 

depois dessa, na residência de um amigo dos meus ex-alunos, todos do Terceiro Ano H, turma 

pertencente à equipe verde do ano de 2013. Eles moravam, relativamente, perto da casa onde 

ocorreu a última social, mais ou menos, quinze minutos andando, nas imediações do Fabricas 

de Cultura, equipamento estadual destinado à difusão e produção de expressões culturais, 

música, literatura e vídeo, do Capão Redondo. Chegar na região, todavia, dependia de outro 

acesso, ao invés de ir pela Avenida Comendador Sant´Anna, era preciso subir a Estrada de 

Itapecerica, realizando uma espécie de meio círculo contrário para se chegar quase ao mesmo 

destino. 

 Desde 2013, eu conversava sempre com Bianca, Carla e Juliana, amigas inseparáveis 

desde o Primeiro Ano do Ensino Médio, sobre os assuntos mais corriqueiros e que nos ligava, 
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a escola e ao distrito, especialmente, a respeito da violência da região onde elas moravam. 

Bianca me contou sobre os perigos de seu bairro, afirmou que a maioria dos assaltos ocorriam 

à noite e pela manhã, causando-lhe medo de ir e voltar do trabalho, agora, no entanto, “a audácia 

dos bandidos estava tão grande que não tinha hora, podia ser até de tarde, professor, eles vêm 

até o seu portão, pedem o celular e fogem. Ninguém faz nada, a polícia nem passa por aqui, só 

vai lá na avenida [Estrada de Itapecerica da Serra]”. Nesse ano ela e o namorado foram 

assaltados, não ao mesmo tempo, perto de suas residências, por isso a revolta da garota, e o 

nosso medo em voltar para casa depois de nossos encontros. As sociais aconteceram em sábados 

à noite, cada convidado deveria, sem obrigação, levar algo para comer e beber, 

preferencialmente, salgadinhos e biscoitos, refrigerante, vinho e Ice (mistura de bebida 

alcoólica, vodca, cerveja ou cachaça, com suco de frutas e gás), como a maioria dos jovens não 

trabalhavam, geralmente, os produtos eram todos os mais baratos, disponíveis nos mercadinhos 

e na única padaria da região. As reuniões na residência de Joel, 25 anos, diferenciavam-se da 

social anterior, apesar de elas aglutinarem amigos de escola e da vizinhança, e tocarem as 

mesmas músicas, eletrônico, funk e sertanejo universitário, também ouvidas nas parties, elas 

priorizavam a intimidade, todos os convidados eram, necessariamente, amigos íntimos, 

excetuando a mim e os “ficantes”, isto é, as parceiras e os parceiros românticos dos presentes.  

O rapaz, nosso anfitrião, dispunha algumas cadeiras e banquinhos de madeira em 

círculo, nos sentávamos de frente uns para os outros, e todos participavam das conversas, como, 

uma espécie de plenária, comentando sobre a nossa vida pessoal, os projetos de vida, e eu, o 

mais velho, todos tinham entre 18 e 25 anos, ouvia e discorria acerca dos sonhos profissionais 

deles. A vontade de Bianca era ser cineasta, todavia, segundo ela, não existiam muitos cursos 

no estado, e os que haviam eram pagos ou difíceis de entrar, sendo, na verdade “uma profissão 

para ricos”, pois, ela “jamais conseguiria entrar na USP [Universidade de São Paulo]” com o 

seu conhecimento adquirido em escola públicas, “e bancar todo o material caro que pedem na 

universidade”. Carla, por sua vez, interessava-se por Psicologia, mas, por ter sido diagnosticada 

com câncer no Ensino Médio, resolveu esperar e se recuperar, antes de tentar entrar no Ensino 

Superior. Juliana, a mais nova, ainda estava no Terceiro Ano, e Joel estudava Assistência Social 

e trabalhava como Guarda-Vidas em um clube, enquanto, ela queria fazer Biblioteconomia, 

pois, fazia um curso técnico voltado para a mesma área, ele, por seu turno, queria ajudar as 

pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos anos seguintes, entretanto, apesar da maioria deles 

alcançarem seus intentos, Bianca começou a se dedicar as artes da maquiagem, abriu uma loja 

de produtos de beleza e de consultoria estética, após concluir um curso técnico. Um dos 
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momentos mais descontraídos das sociais ficava por conta da mãe de Joel, nos dias de reunião 

ele trocava a lâmpada incandescente da garagem, onde ocorriam as atividades, por uma 

luminária giratória que iluminava o ambiente com várias cores, e a sua mãe, por sentir-se 

incomodada, gritava de dentro da casa para ele apaga-la. Todos riamos, ele, todavia, desligava-

a por pouco tempo, e, após alguns minutos, voltava a liga-la e a mãe voltava a reclamar, e nós 

caíamos mais uma vez na gargalhada. A atividade não entrava madrugada a dentro, pois, Joel 

acordava às seis horas da manhã para trabalhar e dormia cedo. Não sem antes, todavia, nos levar 

para casa em seu carro, pois, todos concordavam que havia o risco de ser assaltado no ponto de 

ônibus. Os riscos, entretanto, como bem colocou Bianca, não se restringiam às altas horas da 

noite e ao raiar do dia. Eu, mesmo, enquanto, me encaminhava para uma quarta social nas 

imediações, dessa vez na casa de Ana, também, formada com as outras três garotas, julgava 

estar à salvo, por ser ainda dezenove horas, quando fui assaltado por dois rapazes em um moto 

que, talvez sim ou talvez não, trabalhavam para uma pizzaria, pois, carregavam uma grande 

bolsa térmica. Tudo aconteceu logo após eu descer no ônibus na Estrada de Itapecerica, então, 

comecei a mexer em meu celular para pedir informações a uma garota sobre como chegar à sua 

residência, quando, de repente, vi uma moto fazer uma curva e vir em direção a mim. À primeira 

vista eu não me preocupei, porque, justamente, eles traziam a bolsa, mas o carona retirou uma 

arma de sua blusa de moletom e, enfaticamente, me pediu o celular, o que eu fiz sem pestanejar. 

Ao meu lado, dois meninos passavam, eles, entretanto, não podiam fazer nada, apenas 

assistiram à cena, enquanto os dois ladrões pediam que corressem, antes de algo de ruim 

acontecer com eles. Para minha sorte, somente o telefone celular foi levado.  Eu fiquei com 

minha garrafa de vinho, o maço de cigarro, um pacote de salgadinho sabor queijo, dinheiro e o 

bilhete único, assim pude voltar para a minha casa, avisar sobre o incidente e fazer o boletim 

de ocorrência pela internet. E, depois desse dia, resolvi não mais participar de sociais por essas 

bandas do Capão Redondo, o que o pessoal entendeu bem, devido ao medo que também tinham 

do lugar. 

Nesse período, 2015, lecionei em uma escola instalada a duzentos metros da instituição 

em que conheci todos esses jovens. E no intervalo de um ano, entre a saída da última escola e 

a minha entrada no programa de pós-graduação, em 2016, eu não soube, mas os estudantes 

elevaram as parties para um outro nível, tornando-os mais complexos, bem mais estruturados 

e voltados ao estilo musical funk, em detrimento dos estilos eletrônico e sertanejo 

universitários, encontrados nas festas do ano de 2014. Das parties escolares, conforme soube, 

apenas restou uma, voltada, justamente, para a celebração de importantes momentos letivos, 
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saber, o início do ano, as férias e a formatura, comemorada conjuntamente com o final do ano, 

e, inclusive, ela levava em seu nome a sigla da instituição, as outras foram levadas para fora 

dela. 

 

2.2 Entre os bailes funk juvenis 

2.2.1 Eclipse Party 4.0 – Edição Especial de 1 ano 

De minha casa, localizada no Capão Redondo, até o Campo Limpo, onde estava 

localizado o espaço do evento, alugado para o baile Eclipse Party, foram dez minutos de ônibus 

pela avenida principal de ligação entre os dois distritos. Durante a viagem eu observava as 

pessoas caminhando nas calçadas, entrando em lojas de roupa, açougues, igrejas e 

supermercados; e, ao mesmo tempo, eu buscava nos prédios suas numerações para saber se o 

meu destino estava chegando. Eu desci no lugar indicado pelos organizadores da atividade, “um 

ponto depois do CEU Campo Limpo”, e ao olhar para o outro lado da avenida verifiquei uma 

pequena aglomeração de adolescentes em frente a uma loja de equipamentos automotivos. 

Garotos e garotas, em pequenos grupos espalhados na calçada pareciam esperar alguma coisa, 

uns observavam o celular, outros conversavam e, embora, eu estivesse com o endereço em mãos 

a certeza de haver chegado só me foi dada por essa visão. Fazendo o mesmo trajeto que eu, 

buscando uma faixa de pedestres para atravessar a movimentada avenida com seus carros e 

ônibus passando pelas duas mãos do caminho, três meninos andavam e animadamente 

conversavam entre si. 

O lugar ficava entre uma igreja Renascer em Cristo e uma casa em construção, ele tinha 

uma fachada vermelha e, espalhados nela, muitos grafites representavam equipamentos para 

carro. O prédio era composto por dois pisos, o principal no nível da rua era o da loja automotiva 

e, ao lado, em um pequeno declive um portão de ferro dava entrada para o salão. Na porta um 

rapaz, aparentando uns trinta anos, me perguntou se eu “tinha antecipado” ou se “pagaria na 

porta”; com minha resposta confirmando a última opção ele apontou-me uma adolescente no 

interior do prédio. Eu estava dentro do salão, mas não estava no baile, era um espaço de 

circulação proibida aos convidados e servia para coordenar a entrada e saída das pessoas. Este 

ficava logo abaixo ao piso da loja e era limitado por grades de ferro, dessas utilizadas para 

organizar filas em venda de ingressos para shows, e por um grande tecido Não Tecido (TNT) 

preto suspenso no ar e amarrado ao teto. A moça foi ao meu encontro e me informou o custo 



53 
 

de cinquenta reais para a entrada, trinta e cinco reais a mais do valor, caso se eu tivesse 

comprado antecipadamente. Eu entreguei o dinheiro a ela e fui encaminhado a revista, logo 

após atravessar um espaço aberto entre as grades de ferro. Um segurança vestindo terno preto 

revistou a mim e meu maço de cigarros, provavelmente, na busca por drogas ilícitas. A seu 

lado, havia mais dois seguranças e um bombeiro. 

Figura 1 – Mapa do Salão de Festas 

Autor – Felipe de Souza Pinto 

Eu me surpreendi em adentrar o espaço: a visão do lado de fora não permitia crer na 

existência de uma área tão extensa embaixo da loja de materiais para carro, todo o ambiente 

obedecia ao declive do terreno e - no ponto em que eu estava - era possível observar dois 

ambientes principais. A primeira área tinha formato de um “L”, pois, desde os limites do terreno 

com a calçada, uma estrutura seguia pelo lado esquerdo até a metade dessa área. Esse cômodo 

parecia ser uma moradia, mas não foi verificado em detalhe, pois suas janelas e portas estavam 

fechadas. No espaço deixado pela estrutura havia um bar improvisado em uma cozinha externa; 

e, oposta a ele, uma parede estendia-se até o final da pista de dança. O bar tinha como limite 

um balcão com tampo de ardósia, junto a ele pias e refrigeradores horizontais serviam para os 

balconistas prepararem e guardarem as bebidas; ao fundo havia uma churrasqueira e uma parede 

servindo de expositor de copos, cigarros saborizados e produtos para consumo de narguilé. 

Seguindo o declive, ao lado do bar, localizavam-se os banheiros masculino e feminino. A 

segunda área, a pista de dança, era muito ampla e, ao fundo, um palco improvisado estava 

encostado na parede limite do terreno. Nessa, um grande pedaço de Tecido Não Tecido preto 

estava pendurado e servia de tela para anunciar o nome e a temática do baile, ambos escritos 
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com cartolina recortada em formato de letras. No palco havia algumas mesas de plásticos para 

o discotecário colocarem seu equipamento e trabalharem, esse era o espaço também para a 

apresentação do Mestre de Cerimônias contratado. O restante do local estava aberto para 

usufruto dos convidados, para reunirem-se, beberem, utilizarem narguilé ou dançarem. Nesse, 

a esquerda, havia um bar para a venda de combos de bebidas, esses combos são compostos de 

uma garrafa de destilado e energético.  

No horário que cheguei, uma hora depois do anunciado pelos organizadores que era as 

dezesseis horas, o baile já contava com um grande contingente de convidados. A aglomeração 

concentrava-se nos bares e na pista de dança, onde alguns adolescentes em grupo fumavam 

narguilé encostados às colunas, enquanto a primeira área servia de passagem e local de espera. 

No bar havia duas adolescentes, um rapaz mais velho e uma senhora vendendo as bebidas em 

ritmo frenético, mal conseguiam atender as demandas. Muitos dos sujeitos amontoados em 

frente ao balcão estavam interessados nos destilados e na compra dos “copos do baile”. Os 

copos são feitos de acrílico colorido e transparente, em suas laterais estão escritos o nome do 

baile e o seu motivo, e sua aquisição dá direito ao convidado de usufruir doses de algumas 

bebidas durante toda a atividade. Devido ao grande consumo de bebidas alcoólicas os 

organizadores corriam de um lado para o outro, entre a rua, o estoque e o bar, carregando os 

produtos a serem vendidos. Todos portavam no pescoço colares de tecido com um crachá e 

assim dava para identificá-los, e entre eles estavam muitos alunos, assim como o eram muitos 

frequentadores. Muitos deles vieram falar comigo, perguntavam sobre o colégio e o que eu 

estava fazendo ali. Dentre eles, duas meninas, para as quais fui professor do primeiro ano do 

Ensino Médio, brincavam dizendo que eu havia ido à festa para beber e procurar “novinhas”. 

A surpresa por eu estar ali era expressa nas feições de muitos que me reconheciam, mas me 

cumprimentavam apenas com um aceno de cabeça.  

A vestimenta dos presentes, rapazes e moças, obedecia um certo padrão dentro da 

diversidade existente. A maioria dos meninos estava de boné na cabeça, camisetas coloridas e 

algumas identificadas com marcas famosas e locais, como as da grife Vila Fundão – Guerreiroz. 

Uns vestiam calça jeans ou bermuda colorida de tecido sintético. As meninas enroupavam-se 

com camisetas curtas coladas ao corpo e, a maioria delas, usavam shorts jeans relativamente 

curtos. Outros trajes, por serem usados por uma minoria de meninos, destacavam-se, era o caso 

das camisetas com alusão a cultura reggae e o movimento hip-hop. Os cortes de cabelo 

masculino eram bem parecidos, raspado dos lados e alto em cima, e alguns poucos rapazes 
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negros usavam o estilo black power. As meninas usavam os cabelos longos, alisados, e outras 

cacheados. Era possível identificar muitos grupos dispersos, reunidos em rodinhas fixas, entre 

eles, posso destacar os agrupamentos de idade, sexo, as culturas acima citadas, e os grupos de 

rapazes frequentadores de academia que retiravam as camisetas para exibir os músculos na 

festa. 

Figura 2 – Pinta de Dança do Salão de Festas 

Autor: Felipe de Souza Pinto 

 Os coletivos e indivíduos em trânsito entre os ambientes abriam caminhos entre os 

grupos parados causando congestionamentos de pessoas. Como um observador, na busca por 

apreender os acontecimentos, eu era um desses nômades. Eu instalava-me durante um tempo 

em pontos estratégicos que tornavam minha visão do evento mais ampla para acompanhar o 

desenrolar e o comportamento dos convivas. Em minha estadia nesses lugares presenciei alguns 

casos de socorro à sujeitos que excederam no consumo de álcool, esses eram ajudados pelos 

amigos que ofereciam água ou pediam para eles se sentarem e esperarem os efeitos da bebedeira 

passar. No decorrer da noite os casos de consumo excessivo de álcool foram aumentando, mas 

sem ocorrências mais graves, pelo que eu pude verificar. Eu não era o único a observar, 

seguranças e bombeiros ficavam apostos vigiando estrategicamente; bem como uma equipe de 

fotógrafos profissionais o faziam para capturar os momentos mais interessantes. Conforme o 
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tempo passava o ambiente ficava cada vez mais cheia e a mobilidade mais difícil, devido a 

quantidade de pessoas e a pouca luz. A primeira área era a mais iluminada, por ser aberta, 

recebia a luz do sol, todavia, tornou-se a mais escura, sendo aclarada por lâmpadas comuns; em 

contraposição a ela, a pista de dança tornava-se mais clara com maior número de luzes e 

refletores coloridos acesos conforme caia a noite. Em um primeiro momento o baile 

aproximava-se de uma balada, onde sujeitos em seus grupos participavam de um evento regado 

por músicas, bebidas e dança. Nessa parte do evento, a principal atração era o discotecário, qual 

animava os participantes tocando os grandes sucessos do funk, quando a música era realmente 

muito conhecida a maioria dos presentes cantavam e dançavam em coro. Com a noite já caída, 

próximo às vinte e uma horas, começaram os rumores da apresentação do Mestre de Cerimônias 

(MC). Nesse momento, o convívio entre os indivíduos ligados a seus grupos, o bar, os passinhos 

de dança e o narguilé coletivamente utilizado, cederam o protagonismo para o palco.  Durante 

a apresentação os convivas apertavam-se na grade que os separavam do palco, cantavam com 

o MC e gravavam o show com seus telefones celulares. O MC cantava e interagia, chamava as 

meninas ao palco para dançarem as coreografias, enquanto a plateia participava gritando, 

cantando e assobiando. Na mesa do discotecário que acompanhava a estrela havia sempre 

disponíveis garrafinhas com água, vários cascos de dois litros de energético e uísque Red Label. 

Os telefones celulares eram utilizados também pelo MC. Enquanto cantava, ele gravava a si 

mesmo e o show, apontando a câmera de modo a enquadrar a sua performance e a ação dos 

convivas.   

A apresentação é o clímax do evento, no qual as atenções dos participantes estão 

direcionadas para o palco, onde artistas e organizadores tentam criar um espetáculo apoteótico. 

Refletores movimentavam-se jogando luzes coloridas no ambiente, projetores de raio laser 

desenhavam de verde suas paredes, e conjuntamente com a fumaça das máquinas e a iluminação 

estroboscópica criavam o show. O espetáculo durou quarenta minutos, terminando depois das 

vinte e três horas, e seu fim marcou o enceramento do evento. A saída de todos transcorreu 

tranquilamente, os convidados ajudavam os amigos alcoolizados, saiam em grupo, enquanto a 

equipe de produção começava os preparativos para organizar e devolver o espaço em ordem. O 

deslocamento da maioria das pessoas ocorreu em direção ao ponto de ônibus do sentido inverso 

ao usado para chegar, isto é, majoritariamente os frequentadores do baile residiam no Capão 

Redondo, assim como eu. 
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2.2.2 Um baile de descobertas 

  
A descrição acima foi da minha primeira entrada no baile Eclipse Party, ele ocorreu dia 

vinte e quatro de setembro de 2016, suscitando-me indagações. Tudo começou, justamente, 

quando comecei a conversar com Alex, através do site Facebook, para conhecer um pouco sobre 

suas visões acerca do bairro e os lazeres que fazia, no início do mesmo ano: 

 

“Bom eu me divirto indo a festas, shoppings e etc., eu e meus amigos fazemos isso com 

frequência e, quando não tem nada do tipo, ficamos em casa jogando videogame. Bom, eu vejo 

o Capão Redondo como eu vejo como um bairro nobre, pois, somos todos iguais, a diferença 

entre o Capão Redondo e o bairro nobre são as condições, mas, isso não muda nada” 

(21/04/2016)  

Depois de responder-me, eu o indaguei a respeito do funk, pois, esse ritmo musical era 

uma constante no cotidiano escolar, os alunos os ouviam através de seus aparelhos celulares em 

qualquer momento que fosse, em aula ou nos intervalos, e existia, também, na instituição em 

que ele estudava, além das parties, um garoto e uma garota, de 16 e 15 anos, estudantes do 

Primeiro e do Segundo ano do Ensino Médio, em 2014, que tentavam seguir a carreira de MC, 

o artista mais aclamado desse ritmo musical. Ele me relatou que cinco amigos, todos colegas 

da escola, estavam organizando bailes funk e, como eu estava curioso, perguntei como seria 

possível eu conhecer essas atividades, e ele me mostrou as páginas criadas no Facebook para 

as suas divulgações.  

As páginas traziam muitas informações, no alto, havia pôsteres bem coloridos, trazendo 

os horários, as datas e os artistas contratados para tocar, em baixo, em uma seção denominada 

“sobre”, relativa ao conteúdo das atividades, eram apresentados os valores dos ingressos, 

diferentes para rapazes e moças, e repartidos em lotes, isto é, as vendas eram repartidas por 

períodos, quanto mais próximo aos bailes mais caros eles ficavam, logo a seguir destacavam-

se os produtos a serem comercializados, uísque, vodca e vinho de marcas variadas, 

refrigerantes, águas, e itens para narguilé, carvão e essência, um conjunto de regas a serem 

seguidas, não usar drogas ou brigar sob a pena de ser expulso, uma lista de promotores, jovens 

responsáveis por venderem seus ingressos e os levarem aos interessados, e ainda, mais  abaixo, 

os convidados podiam interagir entre si e tirarem dúvidas acerca dos eventos. Ao vê-las a minha 

curiosidade aumentou mais um pouco, e resolvi conversar com um dos produtores, Leandro, na 
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altura com 17 anos, e o meu primeiro contato com ele ocorreu, também, por intermédio da 

internet, pois, as páginas traziam o nome dos proponentes das atividades e um link para ir a suas 

páginas pessoais, e eu perguntei, em 25 de abril de 2016, como ele conseguia estruturar o seu 

baile: 

“Então, para entender, tudo começa com o dinheiro inicial dos antecipados, que no 

caso são as pulseiras. Aí uma equipe de produtores que temos, 12 pessoas, vão vendando os 

antecipados e com o dinheiro nós fazemos a festa, contratamos DJs, pagamos o salão e 

compramos coisas para o consumo” 

 Alex era um dos promotores, o seu serviço consistia em pegar uma determinada quantia 

de convites, divulga-los nas páginas dos eventos, promove-lo entre os amigos, conversar com 

os interessados, levar os convites, recolher dinheiro e, após terminar os ingressos sob a sua 

responsabilidade, repassar os valores aos organizadores. Porém, ele trabalhava para outros 

grupos, também, objetivando ganhar algum dinheiro, não me foi precisado o quanto, e participar 

gratuitamente dos bailes, sendo essas, geralmente, as formas de pagar os promotores. Um dos 

grupos era formado por seus amigos, dois estudavam com ele e outros dois já tinham encerrado 

o Ensino Médio, e produziam a Eclipse Party, e observando os nomes na página de divulgação 

dos bailes anteriores, eu descobri que uma  das minhas ex-alunas, Aline 20 anos, para quem 

lecionei no Segundo Ano em 2014, trabalhou também no baile, mas em sua organização, e 

como eu tinha o seu contato em minha rede no Facebook, decidi contatá-la. A garota foi muito 

solicita, confirmou a sua participação na feitura do baile e apesar de não mais fazer parte decidiu 

compartilhar os seus conhecimentos sobre ele comigo. Segundo ela, os eventos do baile Eclipse 

Party aconteciam sempre em horário de matinê, das dezesseis até as vinte e três horas, pois, o 

seu público-alvo principal eram os estudantes de Ensino Médio, isto é, a faixa etária dos 

próprios produtores. Os ingressos eram repartidos em lote, justamente, para que os 

organizadores pudessem pagar os seus compromissos, primeiro, alugava-se o salão e, depois, 

contratava-se os artistas, cujas participações eram divulgadas nas páginas do Facebook somente 

após a confirmação do contrato.  

O baile Eclipse Party original aconteceu, em vinte e seis de setembro de 2015, segundo 

o que ela me contou e pude averiguar depois, sendo organizada por oito jovens, quatro moças 

e três rapazes,  a saber, Camila, Amanda, Laís L., Laís R., Vinícius, Wellington e Guilherme,  

que à época estudavam no Segundo e Terceiro Ano, e metade estudava com Alex, Leandro e 
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Aline, a outra frequentava uma instituição confessional. As intenções, segundo me contou Laura 

R., em uma de nossas rápidas conversas pela internet, eram, “ganhar dinheiro”, “se divertir” e 

“comemorar o aniversário [de dezessete anos] da Day”, que foi a responsável pela coordenação 

de toda a atividade. De fato, assim, desde o início, a galera intentava fazer dela um 

empreendimento, uma maneira de ganhar dinheiro utilizando os seus interesses e atraindo o seu 

público-alvo, os colegas da escola onde estudavam, amigos e colegas de outras instituições, 

frequentadas no Ensino Fundamental I e II, do Primeiro ao Nono Ano, da vizinhança. Para atrair 

o público, o baile original foi denominado open bar Eclipse Party, e quem comprasse o convite 

por 15 e 20 reais, feminino e masculino, teria direito a acompanhar os seis DJs contratados e 

beber sem pagar determinadas bebidas, água, refrigerante, vodca branca e colorida (sabor), 

energético e Big Apple (rum feito a partir de maçãs), tudo distribuído em copos de plástico. O 

baile, realizado em um pequeno bufê no Jardim Mitsutani, região de divisa entre os distritos 

Capão Redondo e Campo Limpo, foi um sucesso, eles conseguiram lucrar e tudo saiu conforme 

o combinado, ou seja, não houve brigas ou tumultos, e os produtores conseguiram até levar 

mais pessoas que o planejado. Não à tona, eles criaram uma segunda edição, que teve que 

acontecer em um espaço maior, o escolhido foi um bufê sobre uma loja de um bazar e um 

mercadinho, na Avenida Carlos Lacerda, no dia vinte e um de novembro de 2015. 

 

▃▃▃▃▃▃▃▃ ❂♚ ECLIPSE PARTY 2.0 ♚❂ ▃▃▃▃▃▃▃▃ 
 

▪️Com o grande sucesso da ECLIPSE PARTY .20, estamos vindo com novidades e prazeres para nosso 

público! Quem foi na primeira sabe do que os organizadores são capazes de fazer. Muita bebida, 

muita gente bonita e o melhor muita PUTARIA. 

 

Meninas já sabem chamem as amigas! 

Meninos se preparem! 

 

➕ Pulseiras Neon e Pirulitos (Na Entrada) ✔ 
 

 A grande novidade da Eclipse Party 2.0 foi trazer copos de acrílico coloridos que vinham 

personalizados com o nome e número do baile. O pessoal “bebeu, dançou, fez de tudo, o rolê 

foi de qualidade, teve bebida pacas”, contou-me Vinícius, a tequileira Cíntia, deixou “todo 

mundo torto”, e houve quem realmente ficou, perdeu os documentos, o celular, o BV, ou seja, 

beijou pela primeira vez, e os DJs deram os seus bailes para mais de mil jovens. Mais uma vez 

o baile foi um sucesso, e motivou os organizadores a fazerem, a pedido dos convidados, a Social 

da Eclipse, em uma conhecida cada com piscina no Jardim Ângela, um mês depois. 
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Figura 3 – Exemplo de copos de acrílico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.artezoom.com.br/copos/copos-personalizados/copo-personalizado-long-drink-acrilico-

350ml-20-pecas 

“A festa nunca diminuiu só cresceu”, segundo Alex, e isso foi verdade, pois, depois da 

2.0 o pessoal já estava aguardando a 3.0. Ela aconteceu cinco meses depois, em abril de 2016, 

para ajudar na divulgação os organizadores contrataram mais promotores, e substituíram as 

antigas pulseiras, umas fitinhas de papel, azul e rosa, para meninos e meninas, respectivamente, 

por ingressos impressos em papel moeda e com fitas holográficas, cujo objetivo era melhorar a 

segurança do evento e evitar falsificações. 

Figura 4 – Exemplo de convite 

 

Fonte: http://www.printset.com.br/ingressos.html 

O bufê foi substituído mais uma vez, agora por um espaço de eventos no centro do 

distrito Campo Limpo, que oferecia um ambiente capaz de aglutinar quase mil e quinhentas 
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pessoas, é nele onde até hoje a festa acontece. O grande salto do grupo, nessa altura contando 

apenas com quatro organizadores, Laís R., Vinícius, Wellington e, agora com um membro 

novo, Douglas, amigo da vizinhança e estudante da escola adventista, foi conseguir contratar o 

MC Jhojhow para “dar o baile” conjuntamente com os outros seis discotecários, na época ele 

fazia sucesso com a música Sensibilidade das Taradas: 

“A novinha experiente quer ficar só no beijinho 

disse que tá com medo que bota com jeitinho 

o Jhojhow é professor 

vai te explicar um pouquinho 

senta com a xota 

vai devagarinho 

quica com a xota 

vai devagarinho 

arrasta essa bunda 

vai devagarinho 

o Jhojhow vai te explicar 

não era pra tu saber eeeeeee 

tô fodendo sua melhor amiga 

rasgando sua prima e comendo você” 

(MC Jhojhow, 2015) 

 

 Nesse momento, passadas duas atividades, o grupo remanescente do baile original, o 

restante simplesmente “não quis continuar”, segundo Wellington, já estavam especializados na 

arte de “dar bailes” (SILVA, 1998, p.71). As inspirações para isso foram os modelos de trabalho 

e promoção de casas de show e outros bailes existentes, por exemplo, Douglas, antes de entrar 

para o grupo já tinha trabalho como promotor em festas famosas na cidade, e no entorno havia 

a Mansão do Fluxo, hoje extinta, e outros dois serviços de entretenimento funk, além dos 

voltados a música brega e ao forró. Para manter a organização e evitar problemas, pois, “sempre 

tem gente que vai e não sabe curtir, arruma briga e faz confusão”, justificou Well, apelido de 

Wellington, foram contratados seguranças para revistar e cuidar do andamento das atividades; 

bombeiros civis para ajudar nas emergências; e, até, quando possível, nem sempre o é, devido 

aos custos, eles contratam enfermeiros para salvaguardar quem passa mal, seja por causa da 

bebida ou de algum outro mal-estar. 

 Da primeira até a terceira festa, ou seja, de setembro de 2015 até abril de 2016, aparecia 

nos materiais de divulgação, e nas páginas da internet, a rubrica “parceiros”, ela salientava 

outros eventos com os quais os organizadores da Eclipse estavam “fechados”, isto é, apoiavam. 

Havia uma razão para apresentar as cinco outras festas, todas eram realizadas por amigos dos 

organizadores, entre os quais estava Leila, hoje com 19 anos, para quem lecionei em 2014, 

quando substitui a professora efetiva de Sociologia de sua turma, e que ajudava a organizar, 
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junto a três outros amigos feitos na escola, a The White. Observando as movimentações desses 

grupos, percebi, também, que os jovens compunham uma elaborada teia de amigos e colegas 

que se apoiam mutuamente, eles iam nas festas uns dos outros, ajudavam nas divulgações, e 

elaboravam, muitas vezes, eventos designados como “baile versus baile”, uma espécie de 

certame amistoso, no qual o grupo vencedor era aquele que vendesse o maior número de 

ingressos. 

 Existiam os bailes de organizadores e os de família13, isto é, um grupo de amigos 

reunidos em torno de um nome comum que expressava a união, mas eles tendiam a realizar, 

majoritariamente, sociais, tal-qualmente a elaborada pelo Eclipse Party, essa designação era 

aplicada, no caso das famílias, ao baile, assim, por exemplo, há também “a social da família x” 

que é um baile. Outra importante distinção entre os bailes dos dois grupos é que, enquanto os 

organizadores realizam as atividades continuamente, as famílias tendem a pautar os seus bailes 

e sociais em datas comemorativas de seus membros, como, por exemplo, os aniversários. Os 

dois grupos faziam, também, esquentas e ressacas, ou seja, eventos anteriores e posteriores aos 

bailes e às sociais, para esperar e celebrar o sucesso das atividades e, mesmo, continuar “a 

curtir”, como me disse Leila. As datas são as mesmas, finais de semana ou em feriados 

nacionais, os horários, entretanto, sempre dependem, as sociais, geralmente, são à tarde, das 

quatorze até as vinte e duas horas, pois, são realizadas em casas com piscina, os esquentas e as 

ressacas são durante a noite, e os bailes, “acontecem de acordo com o público, o Eclipse corre 

à tarde porque é para o público mais novo que não pode ficar até tarde na rua”, conforme me 

disse Aline, e os voltados ao público mais velho acontecem a partir das vinte e duas horas. E 

assim, esses últimos podem ser realizados à noite ou adentrarem até a madrugada do dia 

seguinte, não sendo restritos aos espaços de eventos, existem os bailes em chácaras e sítios nas 

regiões rurais dos municípios do entorno, entre eles, Itapecerica da Serra e o Embu das Artes. 

Apesar de existirem todas essas relações de amizade entre os produtores das diversas 

atividades e o apoio mútuo entre eles, no entanto, entre o final da terceira e a quarta edição do 

baile Eclipse Party, os organizadores deixaram de explicitarem esses vínculos. Para fazer o 

evento crescer e alcançar um número maior de pessoas, passaram a conversar com vários 

comerciantes da região do Capão Redondo com o objetivo de criar parcerias, ou seja, fazer com 

                                                           
13 A existência de famílias, equipes de som e organizadores de festas, remonta o surgimento dos primeiros bailes 

black na capital paulista, carioca, baiana, na capital federal, e ao desenvolvimento do rap e do funk no Brasil 

(LOPES, 2009, p.375; SILVA, 1998, p.70; VIANNA, 2004[1987], p.31). Nos bailes atuais, as equipes de som 

estão presentes nos bailes de rua e, em alguns casos, em bailes fechados realizado com som automotivo, conforme 

averiguado no meu trabalho de campo. 
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que esses lugares ajudassem a vender os ingressos e divulgarem a atividade. Na verdade, não é 

qualquer tipo de comércio, mas as barbearias, tabacarias e estúdios de tatuagem que começaram 

a ser abertas nas imediações, locais onde eles frequentam e podem comprar os produtos 

necessários para o consumo do narguilé e, em troca da ajuda na divulgação, os organizadores 

passaram a distribuir folhetos das lojas na entrada da festa. E foi junto aos comerciantes e aos 

promotores que o baile Eclipse Party realizou o seu grande evento de aniversário, descrito 

anteriormente, e, para animar essa celebração, também da Aninha, coordenadora do baile que 

ficou no lugar da Day, pois, ela se mudara para outra cidade a trabalho,  conseguiram, depois 

de vender muitos ingressos, contratar o MC MM: 

“E os neguinhos remelentos 

Perna cinza da quebrada 

Agora é patrão 

Agora é patrão 

Aposentar as mobiletes 

Lançou um golfão 

Agora é patrão 

Agora é patrão” 

(MC MM, 2016) 

 Se os produtores desenvolvem uma miríade de atividades, senão conjuntamente, 

apoiando-se nos bastidores, na outra ponta estão os frequentadores. No início, realmente, eles 

eram, majoritariamente, os colegas da escola e da vizinhança, mas no decorrer de um ano com 

o seu sucesso, juntaram-se outras pessoas, “primos”, “primas”, “amigos”, “colegas”, 

“conhecidos” e até “não conheço, mas sei quem é”, como me disse Isaías no baile 5.0, de vários 

locais que frequentavam. Sejam quem forem, no entanto, eles são a “família Eclipse”, o termo 

assume aqui uma nova conotação, essa baseada na partilha de momentos comuns. Quando 

Wellington convida o seu público-alvo através das redes sociais ele diz “E aí, família Eclipse? 

Hoje mesmo a gente anuncia a Eclipse Party 5.0”, para iniciar o show o MC indaga, “E aí 

família?”, para agradeceram, Vinícius e os DJs dizem, “E aí família, queria agradecer a todos 

vocês que foi no rolê que curtiu se divertiu”, e “E aí família Eclipse? Espero que tenham 

gostando do meu baile”, respectivamente. E a família em sua diversidade possui muitas 

opiniões divergentes sobre o próprio desenvolvimento do baile que, por sua vez, reflete a sua 

heterogeneidade. Por exemplo, Yolanda, 21 anos, “eu ia aos bailes, mas agora só vai a 

pirralhada”. Essa “pirralhada” a qual ela se refere são os novos frequentadores, o público-alvo 

central da Eclipse, os estudantes atuais do Ensino Médio, que gostam dos bailes porque eles 

ficam dentro do bairro e eles podem ir com os amigos sem os pais,  “A gente combina todo 
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mundo, compra os ingressos, todo mundo se arruma junto [as meninas] e vai junto”, disse Taise 

16 anos, ela até posta nas redes sociais as fotografias de seu “bonde”, isto é, da sua turma 

fazendo bagunça no ônibus durante o trajeto das residências ao espaço de eventos. “Elas me 

mandam me arrumar muito cedo”, disse Jeferson, 16 anos, “e a gente se diverte, dança, bebe e 

é muito legal”, disse Ana, 15 anos, completando uma das conversas que tive na sétima edição, 

em junho de 2017. 

Letícia, 21 anos, ex-amiga de Yolanda, pois, as duas brigaram no meio de 2016, por 

causa de divergência à respeito do namorado da primeira que era “o best”, isto é, o melhor 

amigo da segunda, também frequentava muito o baile, agora ela “vai às vezes”, quando há uma 

comemoração de algum amigo, ou o show de alguém conhecido, por exemplo, o MC para quem 

eu dei aula. Segundo ela, “os meninos se acham demais”, isto é, eles ostentam garrafas de 

bebida, tiram as camisas e ficam se mostrando para as meninas, “coitados”, disse ela, “se 

achando grande coisa”, a mesma opinião é partilhada por Isaías, “o pessoal [os rapazes] vai 

tudo se achando, porque tá com tênis de mil reais”. Em realidade ficou evidente em alguns 

momentos que, para os três já formados no Ciclo Básico, do Primeiro Ano do Ensino 

Fundamental até o Terceiro Ano do Ensino Médio, o baile representava uma das oportunidades 

de divertimentos possíveis dentre outros, tanto dentro quanto fora do bairro, e uma maneira de 

vivenciar a juventude, o que foi confirmado posteriormente por Letícia. A mesma questão, 

alinhada ao trabalho, ficou evidente ao atentar-me ao pessoal ostentação, eles podiam 

experimentar essa juventude porque tinham um emprego, podiam comprar bebidas caras, 

geralmente um combo de “Red Label + 2 litros de energético” custa 130,00 reais, pagar a 

mensalidade da academia e investir em roupas das marcas Nike, Adidas, Cyclone e Oakley, 

essas duas últimas são tão importantes que são até temas recorrentes nas músicas do gênero 

funk. O pessoal mais novo não podia ostentar, porque não tinham trabalho, mas podiam fazer 

bico de promotores para pagar o ingresso ou ganha-lo, foi o que Alex fez na época em que 

estudava. Mas como ele e tantos outros, o baile não tem a ver somente com ostentar ou celebrar 

alguma coisa, e sim para beijar o máximo possível, até a quarta Eclipse, por exemplo, já tinha 

beijado “58 minas”, eles mesmos anunciam as intenções, “A Michelle disse que vai pegar todos 

os meninos que se chamam Caio”, Daiane, 17 anos, e “Se não for pra dar PT eu nem vou”, 

William, 18 anos. Há quem vá sempre, quem somente está presente para celebrar, quem ostenta, 

os que buscam paquerar, beijar, beber, fumar narguilé, “assistir ao show e dançar com as 

amigas”, respondeu a mim Amanda, 17 anos, enquanto eu pegava uma cerveja, e inclusive subir 

ao palco para dançar junto aos artistas. 
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2.2.3 O início dos bailes 

 Não havia passado nem dez dias da quarta edição e, ao começar a observação no dia 

doze de setembro, me deparei com um novo anúncio, postado por Laura na página desse evento. 

Era a divulgação da Eclipse Party 5.0 – Uma Noite Latina, cuja a atração principal era o MC 

Dede, responsável por sucessos, como, Linda Menina, Hayabusa, Tibum e, especialmente, no 

segundo semestre de 2016, ele embalava os convivas com a sua famosa, Pow Pow: 

“Anos atrás, pouca beleza 

Hoje a novinha tá princesa 

Gata demais, R7, não é brincadeira 

Ela toca até minha meia-meia 

Nós que tá em cima da meia-meia 

Cortando de giro dentro da viela 

Ela pow pow pra mim 

Eu dei tey tey tey pra ela 

Pow, pra mim 

Eu dei tey tey tey pra ela 

Mó veneno, passei nas antiga 

Dei volta por cima e tô chave de quebra 

Ela pow pow pra mim 

Eu dei tey tey tey pra ela 

Pow, pra mim 

Eu dei tey tey tey pra ela” 

(MC Dede, 2016) 

 

 A descrição dizia que o baile aconteceria dois meses depois, precisamente, no dia 

dezenove de novembro de 2016. Surpreendeu-me o fato dos produtores conseguirem levar o 

MC Dede, um dos únicos artistas funk da geração dos interlocutores que eu conhecia, para mim 

o espetáculo dele deveria ser uma fortuna. Na dúvida, se era barato ou caro o show, perguntei 

a Alex o quanto de investimento seria necessário para ter o artista e, segundo ele, os 

organizadores teriam que desembolsar no mínimo sete mil reais, porém os menos conhecidos 

poderiam ser contratados por mil e quinhentos reais. Por essa razão, prosseguiu ele, “é um 

desespero para vender os ingressos logo”, para poder dar conta de sanar o compromisso com o 

artista e não decepcionar os convidados, afinal de contas, ele já havia sido anunciado. Os 

discotecários, entretanto, eram sempre os mesmos, seis ou sete conhecidos, famosos na região 

por tocarem em muitos eventos e, por pertencerem a rede de organizadores e amigos, estavam 

dispostos a participar, pois, o evento ajudava também na afirmação dos seus nomes na cena dos 

DJS que, igualmente, faziam eventos juntos, ou um convidava o outro para tocar. Muitos deles 

até agradeciam nas páginas a oportunidade, sendo recebidos com elogios pelos organizadores 

e frequentadores, como disse Laura, muitos deles “cresceram com a Eclipse e merecem ser 

reconhecidos”. Somavam-se aos custos também as compras dos ingressos, o aluguel do salão, 
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contratar os profissionais de apoio, seguranças, bombeiros e enfermeiros, as bebidas, os 

produtos para usar o narguilé, carvão e essência, cigarros saborizados, os materiais de decoração 

e o aluguel de máquinas de fumava para engrandecer o show. 

 As decisões pelo que foi me dito por Laura e Wellington são realizadas todas por redes 

sociais, Facebook e What´s App, e a primeira é, justamente, contatar os artistas principais e o 

salão, “a casa da Eclipse”, conforme colocou o último, e depois um deles fica responsável por 

pedir uma arte, o pôster com as primeiras informações, que depois é utilizada para personalizar 

os convites e os copos. Os primeiros são importantes porque sem eles é impossível iniciar a 

angariação dos fundos para cumprir os compromissos financeiros, e tão logo algum membro do 

grupo faça o pedido deles pela internet e os recebe em casa, eles são repartidos igualmente entre 

todos. Por sua vez, nesse processo, os organizadores procuram ajudantes internos, cuja a 

responsabilidade é colaborar em toda estruturação e durante o baile, como, barmen e tequileiras 

(os), e externos, os promotores, que recebem um volume comum de convites e passam a 

anuncia-los e vende-los aos interessados. A razão da escolha é, predominantemente, baseada 

nas relações de amizade, sendo os amigos os primeiros a serem procurados, depois os colegas, 

e, por fim, qualquer um que esteja interessado. Há nesses casos, igualmente, especializações 

dos sujeitos em suas atividades, por exemplo, as meninas e meninos tequileiros compram suas 

roupas, sendo elas bem  decotadas e curtas, geralmente os garotos mostram o corpo e as meninas 

usam “maiô”, uma espécie de fantasia de coelhinha sexy, e ambos trabalham também em outros 

bailes, “o baile financia”, disse-me Viviane, 19 anos, ou seja, os pagam. O barman, por sua vez, 

não necessariamente trabalha com isso no dia-a-dia, pode, simplesmente, gostar de fazer drinks, 

e cumprir esse papel em muitas festas. 

 Devido aos altos custos, os organizadores, assim como os promotores, para, por um 

lado, motivar as vendas e, por outro, chamar a atenção do público, oferecem bônus e brindes 

àqueles que venderem mais e os que comprarem os ingressos. No último caso, já vimos, eles 

podem ser, convites VIPS, produtos consumíveis no baile, para os primeiros, os produtores 

oferecem bonificações financeiras. Os promotores, por sua vez, ofertam abraços, beijinhos e, 

mesmo, coxinhas ou outros itens para comer, ao público. O trabalho deles é, realmente, intenso, 

todos os dias fotos e mais fotos, sensuais e jocosas, tanto de rapazes quanto de moças, são 

postados na internet com os mais diversos dizeres, tais, quais, “Ainda não tem antecipado, 

chama no chat! #TeamWell”, “Encosta no bailão, quem quiser antecipados é só chamar inbox 

ou no wpp”, “Tô sabendo que vai ser muito bom, antecipados comigo”, “é só chamar pra 

ingresso” e “Antecipados comigo, hein, bebes?! Essa Eclipse vai dar o que falar”, e sempre 
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recordam que os ingressos aumentam de valor. Os convites dos rapazes começam em vinte e 

cinco reais, sobe para trinta, quando há um terceiro lote eles vão a trinta e cinco reais, mas em 

geral há somente o primeiro e o segundo, ficando em cinquenta reais o pagamento na entrada 

do espaço; os das garotas, por sua vez, começam em quinze, sobem para os vinte, depois vinte 

e cinco, elas pagam no máximo trinta e cinco reais “na porta”, e nesse caso a promoção VIP é 

suspensa pelos organizadores. 

Cada organizador fica responsável por um grupo de promotores, por isso, quando esses 

se reportam ao público na internet, eles utilizam as hashtag para indicar o membro e a equipe 

de promotores com a qual estão vinculados. E cada promotor se organiza à sua maneira, em 

duas frentes, conforme consegui captar, repartidos entre os que trabalham e estudam e os que 

só estudam, ou formados que não têm emprego. Enquanto os últimos recebem as solicitações 

de ingresso e combinam um lugar para as entregas, os primeiros ficam disponíveis de “meia a 

uma hora”, disse-me Caio, 21 anos, – durante a festa 7.0 –, em locais estratégicos, geralmente 

no caminho de casa para a faculdade ou do emprego, “tem gente que fica no MC Donald´s do 

Capão, do lado da Igreja Universal, no Terminal Capelinha, no [Shopping] Campo Limpo. Eu 

fico na UNASP [Universidade Adventista de São Paulo – Campus I]”, e quem estiver 

interessado ao vai ao seu encontro. 

 Todos esses sujeitos vinculados pelo baile são pagos, mas realizam contratos boca a 

boca e, geralmente, já se sabe quem chamar, sendo eles, aqueles que “fecham”, isto é, os amigos 

dispostos a ajudar. Os artistas famosos, os serviços de apoio e o salão, por sua vez, são pessoas 

jurídicas e fazem contratos em papel. Na situação atual da Eclipse, com todos os seus membros 

sendo maiores de idade, é possível que qualquer um assine os compromissos, entretanto, como 

pessoa física, pois o baile não é um empreendimento legalizado. Porém, antigamente era 

diferente, eles precisavam de alguém maior de dezoito anos para conseguir esses serviços, tendo 

sempre alguém com maior de idade, amigo ou um irmão, vinculado ao grupo, senão ativamente, 

pelo menos nos bastidores dos bailes. 

 Essas informações são todas listadas nas descrições das páginas dos eventos, que 

servem, tanto, para chamar a atenção dos convidados, fazendo-os compararem os oferecimentos 

com os de outras festas, quanto, para os frequentadores terem uma noção de quanto precisaram 

de dinheiro para gastar. Assim como, por seu turno, são explicitadas no mesmo lugar as regras 

de conduta durante a atividade. Desde o início do baile, de modo diferente de outras iniciativas 

que se pautavam os desejos e vontades dos jovens frequentadores, colocando normas do tipo, 
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“é proibido sair sem beijar” e “é proibido sair são”, a Eclipse optou, visando ser um serviço de 

entretenimento e observando os problemas ocorridos em muitas festas, por construir um 

estatuto normativo diferente, pautado em regimentos das casas de espetáculos, tais, quais, “é 

obrigatório a apresentação de documentos com foto”, “é proibido brigar” , “não é permitido a 

entrada com copos de outras festas”, para que eles não possam beber de graça, e “é proibida a 

entrada com bebidas, objetos cortantes e drogas”, além das revistas realizadas antes dos 

convivas adentrarem nos eventos. Essas normas, em alguns casos, são relativas, por exemplo, 

os organizadores advertem que não são responsáveis por perdas ocorridas, os documentos, 

celulares e bilhetes únicos desaparecidos são recolhidos, guardados pelos organizadores, no dia 

da festa, e suas fotos são publicadas nas páginas para que os donos os encontrem; porém, as 

confusões e os destemperos dos convidados são tratados de maneira rígida, com a expulsão dos 

envolvidos e o não ressarcimento dos valores dos ingressos, ou do direito ao open bar. 

Quando os organizadores constroem as páginas de divulgação dos eventos e as 

promovem, primeiramente, nas páginas de outros bailes, posteriormente, nas páginas das 

antigas edições dos seus e, por fim, para os seus círculos sociais dentro do site Facebook, eles 

possibilitam aos convidados aceitarem ou não participar. Os convites aparecem nas páginas 

pessoais de cada pessoa, em uma pequena seção do lado direito da tela do computador ou 

celular, e quando cada uma elas indicam “interesse” ou “participarei”, assim, como, podem 

recusá-los, elas entram em contato com outros sujeitos com o mesmo objetivo, participar dos 

bailes. Isso, entretanto, não basta, é preciso interagir, fazer parte da “família Eclipse” da vez, 

porque muitas delas se conhecem e anunciam a participação, por exemplo, com dizeres, como, 

“só vem” – referente a esperar o evento ou ir só –, “só vamos” – quando indica um “bonde”, ou 

seja, um par ou grupo de amigos – e “tô colado” – afirmação contundente da participação –, 
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eles chamam os amigos para as conversas e os eventos e, assim, os sujeitos destacam suas 

expectativas para com os bailes. 

João, 18 de novembro de 2016, diz: “Tô dependendo da Brenda pra poder ir e cuidar de 

mim locão, se você for simpatizante da minha causa de um dependente químico de Eclipse, 

ajude a minha causa comentando a hashtag, não deixe de ajudar quem precisa ❤ 😂 

#BrendaNãoDesisteDeColar” 

João: “Ajuda o menino Brenda ” 
Gabriele: “Ajuda Ele! quero só ver vc [você] ficar ruim ” 

João responde Gabriele: “É o que todos querem parça [parceiro, amigo]!” 

Brenda: “Subam essa hashtag 😍 😂 😂 😂 😂 😂 😂! Mentira! É, talvez 

eu vá 😌 .” 
João respondendo a Brenda: “Talvez é o kct, vc vai! Só vamo, prima da mozão [Gabriele] e 

mozão.” 

 

 

 

Amanda, 18, novembro, 2016 diz: “Amanhã essas horas sei nem mais meu nome” 

Marco responde: “isso aí eu sei” 

Amanda responde: “Kkkkkkkkkkkkkkkk” 

 

Stefany, 19 anos, novembro 2018, diz: “Essa Eclipse vai entra pra história, só B.O 

[encrenca] 😍” 

Andressa responde: “Principalmente os meus, vai dar ruim [algo vai sair errado] miga!” 

Welton diz a Andressa: “Andressa, você é brecada [interrompe o rolê porque passa mal] 

kkkk!” 

Andressa: “Às vezes, parceiro!” 

Melissa: “SÓ VEM ❤ 😍 😍” 

 

Stefany: “Só vem bb [bebê] 😏” 

 

 

 

William, 18 de novembro de 2016, diz: “Eu estarei presente 👀 ” 

Emily responde: “Coisa linda” 

Willian responde à Emily: “Obrigado, amo!” 

Robert: “O mais cachorro [aquele que beija mais pessoas] vai” 

Lídia: “O mais bonito vai, meninas mandem currículo!” 

Willian responde à Lídia: “Não precisa, tem bastante vaga!” 

Robert: “E vai carburar [fumar maconha] alguma coisa?” 

Willian responde à Robert: “Não sei, você vai levar?” 

https://www.facebook.com/hashtag/brunanãodesistedecolar?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/brunanãodesistedecolar?source=feed_text
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A jocosidade é a tônica dessas interações, e esses poucos diálogos trazem os temas 

importantes para os convidados em relação aos bailes, como, igualmente, fez Alex ao dizer que 

vai às festas para beijar as meninas e cumprir seus recordes, William, interessado mais em 

beber. Mas, há também postagens de piadas, assim, como, Daiane, publicando para todos que 

sua amiga Michelle iria ao baile para ficar somente com os meninos chamados Caio, e as 

estrofes de músicas com temas sexuais, postadas pelos meninos e seguido das fotografias. 

 

“Vou mandar o grave bater, ê, ê, ê” (MC Kevinho – Grave Bater) 

 

“Ei, psiu, tô te observando, hein! A grave toca, ela fica como?” (MC Lan e MC WM – 

Ei, psiu, tô só te observando) 
 

 E essas conversas, no transcorrer do tempo de divulgação, estão intercaladas com as 

postagens dos organizadores que anunciam a chegada de mais convites, a entrega das 

encomendas de copos e instigando a todos: 

“Os Copos Eclipse serão vendidos por quinze reais, com esse copo você terá direito a 

um open bar com vinho, batida e uma hora de catuaba” (Vinícius, 18/11/16) 

 

“Olha aí a Eclipse Chegando que nem o furacão Irma, destruindo tudo o que vê pela 

frente. Só papo do DJ pra dar aquela animada, os meninos do passinho mandando o melhor 

dos maloka [maloqueiro]”. (Wellington, 22/11/2017) 

 

Os promotores aproveitam para divulgar as vendas, insistentemente, indicando onde 

estarão esperando os interessados em comprar, os valores dos convites e as quantidades, 

“somente dois ingressos masculinos, quem quiser chama no chat, na porta estará cinquenta”, 

em 16 de agosto de 2017, Cássio, 20 anos. 

Kleber, 18 de novembro de 2016, diz: “Pior Open tem nem uma Vodca 😒” 

Vitor responde: Lógico que vai ter Parça” 

Kleber responde: “Falaram que é só catuaba e vinho” 

Vinícius Costa: “Tem mulher nessa porra, tá bom demais” 

 

https://www.facebook.com/events/605480359624363/permalink/637939956378403/?ref=1&action_history=null
https://www.facebook.com/events/605480359624363/permalink/637939956378403/?ref=1&action_history=null
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“Eclipse exploooode, já é amanhã ❤ ❤ ❤ ❤ Quem não garantiu antecipado, tem 

até amanhã as 11:00 para adquirir hahaha 😊 🙌”. (Dayane, 18/11/16) 

 

 Os mestres de cerimônias também postam os seus vídeos, tal qual os jovens 

frequentadores, em qualquer lugar que estiverem: 

  

 “E aí galerinha, é o WM na voz, só avisando que dia dezesseis do nove [2017], estarei 

presente na Eclipse Party, em Campo Limpo, brota que o baile vai estar como, bumbum, é os 

transariano [quem transa] que vai estar colando, porque nóis é pica e o resto é buraco [somos 

os melhores e o restante não é nada], é nóis!” (7/7/2017) 

 

 Assim, como, fez MC Dede em um posto de gasolina para anunciar o seu espetáculo na 

Eclipse Party 5.0 – Uma Noite Latina, ocorrido dia 19 de novembro de 2016. 

 

 “Passo de Oakley e Armani [letra de música], dia dezenove [2016] estarei na Eclipse 

Party, zona sul, tamo junto, fechadão, MC Dede. Ela pow pow pra mim, eu tey tey tey pra ela 

[letra de música], você é meu convidado, minha convidada, vai!” (22/09/2016)14 

 

 Quanto mais se aproxima os dias das festas as postagens aumentam, o movimento de 

procura e venda de ingressos se inverte, agora, apesar dos promotores negociarem, são os 

interessados de última hora nos bailes que buscam comprar os convites com o preço de 

antecipado, para não pagarem muito mais “na porta” e, no caso das meninas, para conseguir o 

VIP. Há também os jovens que, por algum motivo ou outro, desistem de participar e tentam 

despachar os seus ingressos, recuperando assim o dinheiro investido: 

 

“Estou passando meu antecipado feminino para a frente por R$ 15, 00 sem o vip, alguém?? 

Chama inbox 💗” (Ingrid, 18 anos, 18/11/2017) 

 

 Quem não perdeu a vontade passa o dia todo, desde as manhãs até as tardes dos eventos, 

comentando que está “colando”, indo para o baile. As meninas colocam fotos se arrumando, 

                                                           
14 As músicas apresentadas pelo MC Dede em seu vídeo chamam-se Passei de Oakley e Pow pow tey tey 
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alguns garotos bebem em seus copos da festa, muitos postam fotografias, sozinhos ou com os 

seus “bondes”, dentro dos ônibus a caminho da festa.  

 

 “Falta uma hora para o evento começar e eu não tenho roupa” (Denise, 17 anos, 

16/09/2017) 

 

 

 “Avisa pra Samsung que hoje quem vai travar sou eu e minhas parça” (Anne, 16/09/17) 

 

 Aos poucos as intensas interações dos organizadores, frequentadores e artistas, através 

do ciberespaço, dentro das páginas de divulgação na internet, perdem o protagonismo para as 

relações face-a-face e à realização dos bailes. Infelizmente, conforme dito anteriormente, não é 

possível recorrer às fotografias e imagens para me ajudar na descrição dos bailes, que será 

realizada a seguir, e, por essa razão, idealizei um pôster, sintetizando aqueles aos quais tive 

acesso, e uma fotografia, criada a partir de uma retirada em um dos eventos, ambas, objetivando 

ilustrar a promoção e o espetáculo do MC em um dos bailes, que serão apresentadas no início 

e no final das descrições, assim como utilizo no meio delas alguns memes, montagens feitas 

como brincadeiras para expressarem uma ideia, uma mensagem ou, mesmo, um estado, cujos 

sentidos são compartidos pelos jovens. A seguir, antes de iniciar a descrição dos cinco bailes 

que frequentei, de novembro de 2016 até novembro de 2017, apresento uma tabela com suas 

respectivas, datas, temas e os artistas contratados para cantar, e uma montagem de um pôster. 

 

 

 

 

Bailes da Pesquisa 

Data edição tema artista 

03/09/2016 4 Edição Especial 1 Ano MC MM 

19/11/2016 5 Uma Noite Latina MC Dede 

13/03/2017 6 Festa do Farol MC 2K 

10/06/2017 7 Demônios e Anjos MC Lan 

16/09/2017 8 Edição Especial 2 Anos MC WM 

25/11/2017 9 Edição Fim de Ano Neguinho do kaxeta 
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Figura 5 – Montagem de pôster do baile 

 

Autor: Janssen Cardoso 

 

2.2.4 Uma noite latina 

 No baile do dia 18 de novembro de 2016, diferente do anterior, cheguei mais cedo, antes 

das dezesseis horas, e fiquei na calçada do lado oposto ao baile para observar um pouco a 

movimentação. Nessa altura, às quinze horas e quarenta minutos, já havia uma aglomeração de 

jovens, alguns estavam no declive perto da porta de entrada e outros se espalhavam no 

estacionamento da loja de equipamentos automotivos, ao todo deveríamos ser umas vinte e 

cinco pessoas, e conforme o tempo passava chegavam mais. O portão abriu um pouco depois 
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do horário combinado, na minha frente, na fila, os sujeitos formavam uma deforme linha, pois, 

eles em grupos reuniam-se em círculos ou se voltavam a todo tempo uns para os outros, somente 

ajeitando-se um atrás do outro na portaria, e quando chegou a minha vez entreguei o meu 

ingresso.  

 Eu o comprei duas semanas antes com o Márcio, um amigo de Alex, ele mesmo me fez 

o favor de perguntar ao menino se ele tinha ainda convites, e se poderia me entregar, até poderia 

ser na minha casa, mas preferi encontra-lo na Estação Capão Redondo, às 13h00, aproveitando 

que eu teria que ir ao centro da cidade. Chegando um pouco antes, e ficando ao lado de fora do 

metro, eu reconheci o rapaz pela fotografia de sua página no Facebook. Ele tinha estatura média, 

a mesma que a minha, branco, e usava uma bermuda jeans até um pouco depois do joelho, uma 

camiseta branca e usava um topete na cabeça. Fui ao seu encontro e o cumprimentei com um 

aperto de mãos, perguntei o preço para confirmar e entreguei o dinheiro, trinta reais, e recebi o 

convite. Tentei puxar conversa, perguntei onde ele morava, aproveitando que a resposta foi 

“Sabin”, uma íngreme avenida ao lado da estação, indiquei morar nas cercanias, e que havia 

dado aulas para Alex, e ele me disse que também o conhecia da escola. A conversa, entretanto, 

não foi mais além disso, despedi-me dizendo estar indo ao centro da cidade para aproveitar o 

fato de não estar trabalhando, ele também informou estar desempregado e ainda não estudava 

mais, e depois de um aperto de mãos cada seguiu para seu destino. 

 Era a primeira vez que eu via o ingresso com atenção, na festa anterior eu mal o toquei 

e já tive que o entregar para entrar, ele parecia, realmente, bem produzido e trazia as 

informações todas em preto e branco, no meio, o nome do evento, a edição e o nome do MC, 

em uma extremidade tinha a fita holográfica e na outra estava escrito “masculino”. Após 

observá-lo por alguns instantes, guardei-o em minha mochila, onde ficou até o dia do evento. 

 Depois de entregar o ingresso e passar pela revista acessei o salão de eventos, 

aproveitando serem ainda poucos os convivas, decidi desbravá-lo com calma, à procura de 

coisas que não consegui ver anteriormente. O tecido que separava a festa da rua mudou, não 

sendo mais um TNT e sim uma cortina de cor roxa escura. O chão, desde a entrada até o palco, 

era feito de azulejos distintos, na área de circulação, até o início da pista, o desenho imitava 

pedras por onde saiam gramas verdes, no primeiro bar o padrão obedecido era de pequenas 

pedrinhas brancas contornadas de cinza e, na pista de dança, ele era todo cinza. No começo 

desse espaço, ainda ao ar livre, do lado direito, havia um arbusto de porte médio, e, do lado 

esquerdo, existia uma escada de metal que subia rumo aos banheiros. Já dentro da pista, o verde 
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das paredes do lado de fora cedia lugar para uma pintura quase preta, indo do chão até a metade 

da altura, e o restante da parede, até o teto, estava pintado de branco. Caminhando, do lado 

direito, passando pelo segundo bar, dedicado a venda dos combos e bebidas caras, havia duas 

geladeiras com porta de vidro e a logomarca da cervejaria Brahma, e sua área estava delimitada 

por uma parede de pisos com padrões de quadradinhos brancos. Mais à frente, depois do bar, 

estava o palco, esse era um tablado coberto com um tecido preto de camurça que, na superfície, 

estava gasto, com grandes buracos que nos deixa ver, justamente, as tábuas de madeira das 

quais ele era feito. Em cada lado do palco, direito e esquerdo, ficavam dois canhões de luzes, e 

na frente deles, no chão, grandes amplificadores, e mais a frente, com menos de um metro e 

meio, ficava a grade que separava o palco da pista de dança. Sobre o palco, as antigas mesas de 

plástico foram substituídas por uma comprida estrutura de ferro pintado de cinza com um tampo 

de vidro, na ponta, em direção ao público, no centro ficava um letreiro escrito “Eclipse Party”. 

Atrás, na parede, estava o TNT preto com o nome da festa, porém, agora, ele trazia do lado 

direito do nome do baile, e duas caveiras de cartolina, ambas pintadas com flores e bem 

coloridas, remetendo a tradicional festa dos mortos do México, personificando, assim, uma 

noite latina. 

 O DJ já estava trabalhando, usava um boné azul, uma camiseta cheia de propagandas 

famosas, aparentemente da equipe Red Bull de Fórmula 1 uma calça jeans, um relógio 

prateado., no pulso esquerdo, muito comum entre os meninos da festa, e o seu material de 

trabalho era um grande fone de ouvido preto e um notebook cinza. Ele, porém, não estava só, a 

seu lado um rapaz fazia-lhe companhia, ambos conversavam e as vezes bebiam alguma coisa, 

pois, na mesa havia duas garrafinhas de água e um litro de uísque Red Label. 

 Dando meia volta, indo em direção à portaria, algumas meninas, do meu lado esquerdo, 

algumas meninas conversavam e ouviam o DJ tocar, mais à frente, três grupos de rapazes 

animadamente arrumavam os apetrechos do narguilé, enquanto este estava no chão, eles 

colocavam as mangueiras no bocal e arrumavam a fornilho ou, melhor, o rosh, como eles 

chamam, referente ao termo no idioma inglês, e ao chegar no final da pista de dança, percebi 

que a festa já estava ficando cheia. Em razão disso, achei por bem verificar a forma de entrada 

das pessoas, fixei-me ao lado do dormitório – conforme vim a saber depois o espaço também 

oferecia um quarto com camas, guarda-roupas e berçário –, e pus-me a observar. Todos 

entravam individualmente, desfazendo os grupos criados do lado de fora, enquanto um passava 

pela revista os outros membros o aguardavam e, tão logo todos fossem aprovados, saiam dessa 

região. Mais uma vez eu via se repetirem  muitos jovens que frequentaram  o baile anterior, 
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alguns ex-alunos, rapazes trajando calças e camisetas apertadas, esses pareciam frequentar a 

academia, meninos mais novos de bermuda, camiseta larga, boné de aba côncava e óculos Juliet 

– uma das coleções da marca Oakley –, outros trajavam camisetas de times de futebol, da linha 

de roupas da Vila Fundão, garotos de cabelo black power e trajados de uma maneira que 

lembrava os rappers brasileiros, norte-americanos e o estilo urbano, calça azul, camiseta e 

alguns com coletes jeans. As meninas com roupas coladas, algumas de short, saia, e outras de 

vestido, os cabelos lisos, mas reparei algo que não havia visto antes, muitas meninas de cabelo 

crespo traziam tranças no cabelo, algumas no mesmo tom e outras coloridas, especialmente, 

rosa e vermelho, e uma parte também trajava camisetas largas e bonés virados para trás, uma 

dela uma ex-aluna que uma vez implorou para eu aumentar sua nota, a Leia, nos 

cumprimentados rapidamente. 

 O primeiro bar estava lotado, a área mais cheia do espaço de circulação, em seu final, do 

lado direito, rapazes concorriam para pegar os fogareiros, iguais aqueles de casa de solteiro, 

feitos de resistência, que a organização dispunha para eles acenderem o carvão e fazerem a 

brasa para os narguilés. Por ordem de chegada, eles colocavam o material e esperavam, e 

rapidamente vinha outro e fazia o mesmo, e saiam com um carvão vermelho que aos poucos ia 

apagando, seguindo até a pista de dança. Seguindo esses rapazes, em um espaço cada vez menor 

para a locomoção, eu os via disputando os lugares com as meninas que, em “trenzinho”, muitas 

delas, dançavam e usavam esse recurso circularem sem se perderem umas das outras. Nesse 

momento, quase que do nada, ou foi minha a surpresa, o DJ começou uma música, todos 

começaram a cantar, e um “trenzinho”, em frente a mim, as garotas gritavam e me 

interromperam com seus passos.  

“Oh novinha, eu quero te ver contente 

Não abandona o piru da gente 

Que no Helipa, confesso, tu tem moral 

Vinha aqui na favela 

Pra sen-, pra sen-, pra sentar no pau 

Pra sen-, pra sen-, pra sentar no pau 

 

Oh novinha, eu quero te ver contente 

Não abandona o piru da gente 

Que no Helipa, confesso, tu tem moral 

Vinha aqui na favela pra sentar no pau 

Vinha aqui na favela pra sentar no pau 

 

Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela 

Vai no seu contato e procura o número dela 

Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela 

Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela 
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Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela 

Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela 

 

Que no Helipa, confesso, tu tem moral 

Que no Helipa, confesso, tu tem moral 

Vinha aqui na favela pra senta no pau 

Vinha aqui na favela pra senta no pau” 

(MC Don Juan, 2016) 

 

 As meninas dançavam movimentando os quadris e, ao mesmo tempo, riam umas para as 

outras, diziam como deveria ser feito o passo. Eu demorei alguns instantes até conseguir 

avançar mais um pouco, depois que música terminou, mas sem muitas possibilidades de 

movimentação, pois, entre o segundo bar e o palco o número de pessoas e a agitação impedia 

qualquer tentativa. Isso porque, a garotada estava em grupo, abriam pequenas rodinhas, virados 

uns para os outros, tomando um espaço e impedindo a passagem, e entre as tentativas 

fracassadas de arrumar um lugarzinho para a minha quieta observação eu decidi não enfrentar 

a multidão, decidi, assim, voltar à área de circulação, continuando lá o meu trabalho. 

 Às dezoito horas já havia meninos apresentando sinais de embriaguez, alguns sentavam 

na escadinha de acesso ao bar, e uma menina estava sentada no chão, e ao lado deles os amigos 

ficavam tentando acalmá-los, oferecendo água a espera que os dois melhorassem. No primeiro 

caso, quando apareceram os fotógrafos, um dos amigos que cuidava fez uma pose de funk para 

tirar uma foto, com o tronco dobrado para frente e os braços para cima e na posição oposta, 

enquanto o rapaz era acudido por uma garota. Na portaria, por sua vez, continuava a entrar 

muita gente, o baile, ao que parecia, seria outro sucesso de público para os organizadores da 

Eclipse. E, embora menos cheia do que a pista de dança, essa área aglutinava um número 

expressivo de pessoas, deixando o trânsito difícil e, principalmente, as regiões muradas 

congestionadas com gente.  

 A minha atenção na cena, entretanto, foi interrompida pelo terceiro DJ da noite, que 

através do microfone, conversava com o pessoal dentro da pista de dança, ele dizia algo do tipo 

“sofrimento é o caralho, manda o sofrimento para a puta que pariu. Vai começar o baile e é para 

dançar viu?”, e a plateia respondeu com um grito, antes dele iniciar a música. Eu, porém, 

consegui ver somente que, nessa altura das horas, o salão estava lotado e as luzes coloridas 

iluminavam o ambiente e a fumaça que subia. E depois de procurar muito na internet a canção 

que ele colocou, apenas a introdução, eu descobri que ela se chama Não fala da Beth, Beth 

fortalece, cantada por MC Saci: 
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“Tanta mina pra falar 

Você quer falar da Beth 

Tanta mina pra falar 

Você quer falar da Beth 

 

Não fala da Beth 

Beth fortalece 

Beth fortalece 

Na xereca 

E no boquete 

 

Tanta mina pra falar 

Você quer falar da Beth 

Tanta mina pra falar 

Você quer falar da Beth 

 

Não fala da Beth 

Beth fortalece 

Beth fortalece 

Na xereca 

E no boquete” 

(MC Saci, 2016) 
 

 Eu tentei mais uma vez entrar na pista, porém, estava mesmo impossível, porque, agora, 

além de tudo o pessoal agora gritava e dançava com a sucessão das músicas que o discotecário 

colocava, e tinha até alguém com um foguete, fogo de artifício, acesso dentro da pista. Não 

parecia existir nesse lugar, pelo menos nesses momentos de efervescência, nenhuma distinção 

entre os grupos, pois, as ações misturavam-se umas com as outras, somente quem conhecesse 

quem era quem ou, igualmente, delas participavam poderiam dizer o que estava acontecendo. 

Alguns rapazes e moças se beijavam, casais abraçavam-se, enquanto meninas e meninos 

dançavam enquanto disputavam espaço, bebiam, nem dava mais para ver os narguilés que, 

antes, dominavam a cena dentro do salão, e eu ficava tentando me desviar, continuando, assim, 

a observação. Eu soube depois do evento que esse DJ havia dado “um banho de Red” em todo 

mundo, isto é, tinha jogado Red Label na plateia. Conforme o baile ia seguindo, eu percebi que 

o ritmo só aumentava, não existia mais aquele tempo de respiro entre uma música e outra, e as 

pessoas se entregavam ao acontecimento. Um tempo depois algumas meninas subiram para 

dançar no palco, elas rebolavam e iam até o chão, enquanto um rapaz estourava um canhão de 

papel picado e o novo DJ começa o seu show pedindo para que quem gostasse de putaria 

levantasse as mãos e gritasse, e o pessoal respondia com grande entusiasmo. Eu realmente 

achava que a situação não poderia ficar mais intensa, mas ela ficou, por um lado, para o mal, 

conforme explicou Wellington em uma postagem no dia seguinte ao baile:  
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“Bom pessoal, não vou fazer discurso e muito menos escrever um livro, vou ser bem 

objetivo no que vou falar agora. Queria pedir desculpas para aquelas pessoas q foram 

empurradas na hora q a nossa atração chegou, até por q ninguém merece pagar para 

comparecer no baile ficar tranquilo no canto curtindo sua brisa e do nada ser empurrado por 

alguém, acontece q uma atração como o Dede foi muito difícil de se lidar, E gostaria de 

explicar o motivo da demora da nossa atração. O Mc Dede não queria cantar no baile por q 

ficou com medo de se acidentar no tumulto depois que terminasse o seu show. (Fazer o q né 

ECLIPSE PARTY é casa cheia). Mas enfim, ele voltou para van e fiquei 30 minutos trocando 

ideia até q ele topou cantar! Mas enfim, disse que não ia escrever um livro mais acabei 

escrevendo e vou pedir novamente Desculpas para aqueles q foram empurrados na confusão 

da entrada e saída da atração, e da próxima edição vamos focar para melhorar o conforto do 

melhor público de todos!” (20/11/2016) 

 Por outro lado, entretanto, quando ele subiu ao palco a animação foi geral, ninguém 

parecia incomodado com a quantidade de gente, as atenções voltavam-se para o Mestre de 

Cerimônias.  Quando, tentando visualizar a quantidade de pessoas, eu olhei para fora e vi um 

mar de pessoas que, por sua vez, desfazia os limites entre a pista de dança e a área de circulação. 

E, por mais que eu tentasse, naquela hora, não era mais possível enxergar a entrada do espaço 

de eventos, isso devido, tanto a quantidade de convivas, quanto a fraca iluminação da área 

externa, produzida apenas por poucas e espaçadas lâmpadas incandescentes.  

 

Cheguei, olhei, no baile 

Tinha várias gatinhas 

Eu sei, não sei, se tem solteiras 

Uma dessas já é minha 

 

Ao contrário do que dizem por aí 

Eu sei que você quer se divertir 

Andar de vestidinho, mini saia ou mini blusa 

Vem dá um rolê de Hayabusa. 

 

Área vip, whisky, no camarote só as top de elite 

No baile (HAHA), nóis porta o kit 

Tem Hollister e Abercrombie fitch 

Meninas solteiras o baile é de vocês 

Vem dançando uma de cada vez 

 

Sensual, discreta, que coisa absurda 

Vai dá um rolê, rolê na Hayabusa 

Com a mão no cabelo doida e maluca 

Vai dá um rolê, rolê de Hayabusa 
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Não sabe se desce, se sobe, tá confusa 

Vai dá um rolê, rolê na Hayabusa 

Não sabe se desce se sobe, tá confusa 

Vai dá um rolê, rolê de Hayabusa 

Sabe porquê?” 

(MC Dede, 2012) 

 

 Quando o MC Dede começou a cantar Rolê de Hayabusa, o pessoal iniciou um coro 

junto com ele, e todos pareciam saber a letra, do início ao fim. Algumas pessoas empurravam 

na tentativa de chegar mais perto do palco, outras dançavam, quer dizer, sacudiam-se na medida 

do possível, e muitos tentavam gravar a apresentação. 

“Ela corre na areia da praia 

E bate com bumbum na água 

Bate com bumbum na água 

Bum bum bum bum bum 

 

Corre na areia da praia 

E bate com bumbum na água 

Bate com bumbum na água 

Bum bum bum bum bum 

 

Ela chama atenção na night 

E encosta de Kawasaki e a amiga de R1 

Gosta de Porsche e Lamborghini 

Gosta de andar de Jipe, mas não é com qualquer um 

Faz topless no iate toda nua, fica de bumbum pra lua 

Essa mina é uma loucura” 

(MC Dede, 2013) 

 

 A quantidade de celulares era impressionante, não dava para assistir ao espetáculo do 

MC, que cantava “Bumbum na água”, sem desviar constantemente o olhar dos braços 

levantados daqueles que estavam em minha frente, e ter a vista ofuscada por causa dos flashs 

dos celulares que, vira e mexe, eram desviados do palco em direção a saída da pista de dança.  

“Gelo, Uísque e Red Bull 

Na banca não pode 

Calma, calma, calma aí moleque 

Cê é doido? Essa aí já foi... 

 

Mais um guerreiro da vida sofrida 

Olha como o moleque tá hoje 

O sol nasce, uma Juju na face 

O moleque na brisa do doce 

 

Já subiu minha foto no Face 

O I phone vai descarregar 

Mas no pulso Patek Philippe 

Avisa a hora de chegar 
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Toda Oakley que o moleque lança 

A molecadinha gosta 

Sua loja lucra, morador usa 

Nós continua ditando moda 

 

Ela passa na favela instigando todo mundo 

O alvo dela é os pica do bagulho 

 

Passo de Oakley, de Armani 

Eu vou de Gucci, vou de Lacoste 

Mas se der milho com nós 

Nós vai soltar no bigode 

 

Manda de Red, a de Black 

Jack Daniel's, manda de Gold 

Nós tá o ódio 

E o papai tá forte hoje 

 

Passo de Oakley, de Armani 

Eu vou de Gucci, vou de Lacoste 

Mas se der milho com nós 

Nós vai soltar no bigode 

 

Manda de Red, a de Black 

Jack Daniel's, manda de Gold 

Nós tá o ódio e o Jorgin tá forte hoje”  

(MC Dede, 2016) 

 

 

 

2.2.5 A festa do farol 

 Eram os jovens, justamente, os principais responsáveis por manter os altos níveis de 

animação dos acontecimentos. Esses, entretanto, não se restringiam a participação ativa nas 

propostas dos discotecários e mestres de cerimônias, encadeados um a um, desde os iniciantes, 

passando pelos mais conhecidos, e indo até o apoteótico dos últimos, que, em perspectiva da 

estrutura dos eventos, formavam seus inícios, meios, clímaces e as suas finalizações, mas 

eclodia, também, abruptamente, onde quer que estivessem os interesses dos sujeitos. Quem 

quisesse, por seu turno, conservar o seu foco nos amigos, em rodinhas, conversando, bebendo, 

fumando, isto é, se divertindo de diversas maneiras, escolhia os lugares mais afastados do palco; 

enquanto, os interessados em entregar-se a interação com os artistas, dançando, cantando, ou, 

mesmo, integrar-se com os outros e abrirem-se às experiências com outros grupos e sujeitos, 

escolhiam a pista de dança, ali era mais comum ver os flertes, os beijos e as trocas de carinhos 

e toques entre os diferentes convivas. E, nesse sentido, não havia somente um eixo no qual as 
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pessoas giravam ao redor, mas vários que eram feitos, desfeitos, refeitos, transformados e 

criados pelos sujeitos. 

 Essa situação tornou-se bem evidente durante a festa do farol, pois, nela, diferente da 

minha observação nômade nas outras edições, fixei-me na pista de dança. No início, enquanto 

o DJ aquecia o público, as meninas eram as protagonistas da área perto do palco, dançavam em 

conjunto, algumas indo até o chão, enquanto as outras balançavam-se de forma despretensiosa. 

Noutras vezes, minoritariamente, os meninos também dançavam, todavia, com um gingado 

diferente, obedecendo as possiblidades de formar movimento com as partes do corpo, braços e 

pernas, explorando as suas articulações, e o balanço que podia ser produzido ao mexer todo o 

corpo, sem, ressaltando, quebrar a cintura, mas utilizando-a como extensão do tronco e dos 

membros inferiores. E esses eram, em realidade, os famosos passinhos, quais eu veria em cima 

do palco, em uma apresentação na edição número sete do baile. 

 As condições que tornavam exequíveis as danças em grupo, porém, não duravam mais 

de uma hora. Isso porque, conforme o tempo ia passando, os jovens avolumavam-se e buscavam 

ficar perto das grades. Se atrás, na edição anterior, eu já me sentia muito sufocado, sem 

conseguir um espaço mínimo para acompanhar, na frente, por sua vez, a situação não era muito 

melhor. Valeu a pena, entretanto, ter estado ali, pois, entendi que o trabalho do DJ não era 

solitário, além de estar ao seu lado sempre um amigo, outras pessoas, especialmente, os 

membros da equipe do baile, todos identificados por um crachá, subiam constantemente em sua 

área de trabalho, para levar água, garrafas  de energético e de bebidas, e em outras vezes para 

apresentar os artistas e o palco para os amigos mais chegados, que, sem precisar de nenhum 

tipo de convite VIP, podiam apreciar os espetáculos no território depois das grades. Enquanto 

isso, as meninas que ficavam atrás das grades eram as convidadas dos discotecários para subir 

ao palco, para levantar a plateias e competirem pelo jocoso título de qual rebolava mais: 

“Nossa que delícia 

Esse baile tá uma uva 

Nossa que delícia 

Esse baile tá uma uva 

Oh, virou disputa 

Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum 

 

Qual bumbum mais bate? 

Qual bumbum mais pula? 

(Bumbum) qual bumbum mais bate?  

(Bumbum) qual bumbum mais pula? 
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(Bumbum) qual bumbum mais bate? 

(Bumbum) qual bumbum mais pula? 

(Bumbum) qual bumbum mais bate? 

(Bumbum) qual bumbum mais pula? 

Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum 

Tem as loiras, morena, branquinha e as ruivas 

As loiras, morena, branquinha e as ruivas 

O grave bate, han han 

Tua bunda pula, vai 

Quando bate o grave 

A sua bunda pula 

Bum, bum, bum bum, bum, bum, bum 

Qual bumbum mais bate? 

Qual bumbum mais pula? 

(Bumbum) qual bumbum mais bate?  

(Bumbum) qual bumbum mais pula? 

(Bumbum) qual bumbum mais bate? 

(Bumbum) qual bumbum mais pula? 

(Bumbum) qual bumbum mais bate? 

(Bumbum) qual bumbum mais pula? 

Bum bum, bum bum, bum bum, bum” 

(MC WM, 2017) 

 A sexualidade foi a tônica dessa festa, pois, teve como o farol, isto é, as pessoas 

indicavam suas situações amorosas, se solteiras, enroladas ou comprometidas por meio de 

pulseiras com as cores dos semáforos, verde, amarela ou vermelha. Além de seu mestre de 

cerimônia principal, o MC K2, diferente do anterior, conhecido por suas letras com tons 

cômicos, segue um estilo de letra mais provocativo, como, por exemplo, a intitulada Falei nada: 

“Eu ando muito esquecido 

Tô com amnésia braba 

Eu ando muito esquecido 

Tô com amnésia braba 

Eu falei que te amava? 

Falei nada 

Que tu ia ser minha namorada? 

Falei nada 

Se falei, peço desculpa 

Vai, não fica chateada 

Se falei, peço desculpa 

É tudo culpa da cachaça 

Só lembro de tu sentando 

Gostoso na minha vara 

Só lembro de tu sentando 
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Gostoso na minha vara 

Só lembro de tu sentando 

(Se quiser eu falo mais alto) 

Só lembro de tu sen-, tu sen-, tu sen-, tu sen-, tu sentando 

Só lembro de tu sen-, tu sen-, tu sen-, tu sen-, tu sentando 

Só lembro de tu sentando 

Gostoso na minha vara 

Na minha 

Na minha 

 Na minha” 

(MC 2K, 2017) 

 E todo mundo respondia junto “falei nada” quando ele perguntava “falei que te amava?” 

ou, mesmo, “que tu ia ser minha namorada?”, e dançava no palco na frente do DJ que 

comandava o som para ele. E, embora, houvesse animação em ambos os lados, plateia e palco, 

os seguranças ficavam atentos, indo de um lado para o outro, quando encontravam um jovem 

mais afoito tentando furar o bloqueio entre as áreas. Esse cuidado, por sua vez, deve que ser 

redobrado, pois, no baile 7.0, os organizadores incrementaram a apresentação artística com uma 

grande novidade. 

 

2.2.6 Anjos e demônios 

 Conclamando os convidados a liberarem as suas fantasias, no cartaz da festa havia duas 

moças, uma de cada lado, vestidas de anjo e diabinha, nessa respectiva ordem, os organizadores 

agregaram ao show do MC Lan, o artista principal do dia, a apresentação do grupo de passinhos 

que faziam a sua apresentação ao som de: 

Ô, ô, ô, ô, ô, Xanaína, ô 

Ô, Xanaína 

Aew, Xanaína 

Aew, Xanaína 

Xanaína, Xanaína, Xanaína 

 

Você não vai encostar hoje no piscinão de Ramos, Xanaína 

Tá querendo sentar na tromba 

Só quer sentar na giromba, Janaina 

Xanaína, Xanaína 

Ô, ô, aew, ô Xanaína 

Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça 

Ô, Xanaína, vem rebolar na linguiça, vem 

Ô, Xanaína, vem com boga na linguiça 

Ô, Xanaína, vem rebolar na linguiça, vem” 

(MC Lan, 2017) 
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 E como eles eram conhecidos de todos, ficavam muito à vontade dançando e o pessoal 

muito contente em tê-los lá em cima, ao lado do mestre de cerimônias, e no final foram muito 

aplaudidos, e o show do “rei da putaria”, utilizando as palavras de Wellington, começou o show.  

Iniciou vestido com calça larga de moletom cinza, um colete estilo motoqueiro e um boné, e 

conforme ele dançava, pulava, falava com o público, no meio da música ou no intervalo das 

letras, foi tirando parte de sua indumentária, terminando o espetáculo apenas trajando calça e 

tênis. 

 

2.2.7 Edição de dois anos 

 A penúltima festa, realizada em celebração aos dois anos de aniversário da Eclipse, 

contou com a presença de um DJ convidado especial. Ele apresentou-se cercado de copos 

coloridos e com o seu nome escrito, e utilizando mais equipamentos que os outros, enquanto 

esses, comandavam o baile com o software instalado nos seus notebooks, ele, por sua vez, tinha 

uma mesa de mixagem, assim como aconteceu na edição de fim de ano, dois meses depois. 

Teve meninos, dançando junto com as garotas no palco, todos requebravam até o chão, e a 

participação do MC WM, o cantor da música “Qual bumbum mais mexe?” 

“No baile da DZ7 nóis te da catucadão 

No baile da Marcone nóis te da catucadão 

 

Estremece quando ela desce 

Batendo, batendo, batendo a bunda no chão” 

(MC WM, 2016) 

 Essa, entretanto, estava apenas na da pista de dança, porque, do lado de fora, era possível 

andar tranquilamente. Eu não consegui perceber na hora, mas com o apoio das fotografias 

publicadas pelos organizadores, depois do baile percebi que entre todos, esse foi o menos cheio, 

apesar de se tratar de uma comemoração. Enquanto eu caminhava por essa região, era possível 

ver que o chão, principalmente nos cantos, havia muitas garrafas de dois litros e copos 

espalhados, meninos e meninas, bem poucos, sentados e encostados nas predes, não sendo 

possível distinguir se estavam descansando ou se recuperando da bebedeira. Aqueles que 

estavam em pé mantinham uma postura alegre, faziam caretas, conversavam animadamente e 

mantinham seus looks em quase perfeita ordem, no caso dos rapazes, por exemplo, os bonés 

ficavam bem alinhados, um pouco depois das orelhas, formando um espaço livre entre o topo 

da cabeça e o encaixe do chapéu, e elas ainda penteadas, e todos dividiam-se em seus grupinhos, 
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entre três e seis pessoas, espalhados pelo lugar. No bar a tranquilidade era, igualmente, muito 

aparente, os atendentes, dois moças e um rapaz, colocavam as bebidas nos copos e distribuíam 

os pedidos com calma, não existindo, assim, mais aquela fila desordenada, típica das primeiras 

horas dos bailes. Os seguranças, também, tinham uma postura diferente de antes, somente dois 

observavam o ambiente, um perto do banheiro e outro na portaria, e constantemente olhavam 

para a pista de dança, aparentemente a preocupação principal do momento. Os organizadores, 

por sua vez, não se encontravam na área, estando todos, ao que pude perceber, dentro da área 

privativa do espetáculo, apenas um ajudante, identificado pelo crachá, andava de um lado para 

o outro, conversando com os convivas e atendendo quando chamado no bar 

 

2.2.8 Edição de fim de ano 

 Se nas altas horas da noite a festa anterior estava vazia, isso não se pode dizer do baile 

do dia 25 de novembro de 2017. Além dos mais de dois mil convidados, segundo os 

organizadores, ela teve o grupo de passinhos, oito discotecários, dois DJS especialmente 

convidados, o show do MC Neguinho do Kaxeta, e até entrou um senhor com uma grande cesta 

com rosas para vender no evento, e não posso esquecer das tequileiras. Elas formavam um 

quarteto de coelhinhas sensuais, todas vestindo meia-calça, maiô, pouco decotado nos seios e 

nas costas, gravatinha borboleta no pescoço e um arquinho de cabelo com duas orelhas, tudo 

na cor preta, apenas a fitinha que segurava a gravata era branca, bem como um pompom em 

forma de cauda. Foi possível perceber que elas mesmas arrumavam as roupas, pois, apesar de 

obedecerem a um padrão, cada uma usava um tipo de meia, arrastão ou comum, ambos estilos 

usados por algumas meninas da festa, e os maiôs também se diferenciavam nos detalhes, alguns 

tinham alças finas e outros grossas.  

 Durante praticamente toda a atividade elas passeavam por toda a extensão do salão, e 

ofereciam doses da bebida mexicana para os convidados. Todavia, quando começou a 

apresentação do último DJ especialmente convidado que, assim, como os outros, desenvolviam 

as suas próprias apresentações em forma de música, elas subiram ao palco para dançar, no ritmo 

das músicas, e requebravam para cima e para baixo. Nesse momento, os meninos gritavam, 

alguns levantaram as câmeras para gravar e as próprias meninas, enquanto uma dançava, o 

restante parava para tirar e capturar os seus movimentos. 
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“DJ não pare o som não, não pare o som não 

DJ não pare o som não, não pare o som não 

Quando ela mexe 

o tempo esquenta 

todo mundo para pra ver 

ela arrebenta 

então 

DJ não pare o som não, não pare o som não 

DJ não pare o som não, não pare o som não 

Eu quero ver ela dançar 

até se acabar 

DJ não pare o som não, não pare o som não 

DJ não pare o som não, não pare o som não 

O seu rebolado 

balança o seu vestido 

seu corpo suado 

quer brincar comigo 

então 

DJ não pare o som não, não pare o som não 

DJ não pare o som não, não pare o som não...” 

(DJ Samuka, 2016) 

 As atividades do palco não cessaram, com os passinhos, os concursos de rebolado, as 

tequileiras, até a entrada do MC, elevando, mais uma vez, o nível e colocando todos juntos para 

cantar com ele em coro. Essa foi, realmente, a festa mais intensa, tanto em razão das inúmeras 

apresentações artísticas, quanto em número de pessoas que iam por todo o lado, correndo com 

garrafas, copos, dançando e beijando, pude presenciar um entre duas garotas que foi escolhido 

como capa do álbum da festa no site de relacionamentos Facebook, indicando que o respeito à 

diversidade é um aspecto importante nesses eventos 

 Houve, também, as inúmeras perdas de controle, um rapaz até, li depois na página, foi 

parar na casa de uma garota, ela o levou para casa para ele curar a ressaca, mas ela nem sabia 

seu nome e o menino não acordava. O que ela fez? Tirou uma fotografia dele dormindo e, 

sabiamente, postou na página da festa perguntando se alguém o conhecia. Apesar do anonimato 

possibilitado pelo evento, solidariedades, cooperação, surgem espontaneamente. Presenciei 

inúmeros sujeitos sendo carregados, garotos e garotas riam, apoiando-os, enquanto iam quase 

desmaiados, Embriagar-se ao extremo parece uma atitude condenável, os mais sóbrios 

geralmente caminhavam zoando os embriagados que precisavam de ajuda. Casais davam 

rapidamente os seus últimos beijos, antes dos amigos gritarem os seus nomes e os chamarem 

para irem embora. Atrás de mim, no meio da procissão, mal se distinguiam falas, mas aqui e ali 

pipocavam  altas piadas, rapazes falando das moças, elas falando deles, ou opinando que a festa 

estava cheia demais, diziam como as coelhinhas eram “mó gostosas”, e toda uma sorte de 
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comentários, inclusive entre grupinhos de meninos e meninas homossexuais, e muita gente 

continuava cantando. 

Figura 6 – Fotomontagem de um show do baile 

 

Autor: Janssen Cardoso 

 

2.2.9 O término dos bailes 

 Já na madrugada depois do baile, o pessoal começou a postar, dentro da página do evento, 

fotografias e vídeos , durante e depois, indicando que haviam gostado, pois, as publicações 

traziam falas, como, “foi boqueta”, “muito louco”, “o melhor bailão”, “foi o baile de verdade”, 

“depois dessa nunca mais perco uma edição, muito foda slc [você é louco]” e “melhor festa 

ever [sempre]”. 

 

 “E o Bailão estava como, hein ?!!!!” (Aldo, 26/11/2017) 
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 Pela manhã e no decorrer dos dias seguintes, eles afirmavam não ter “pegado” ninguém, 

o que logo eram desmentidos pelos amigos, em suas respostas às postagens”, e utilizavam para 

isso uma frase muito comum, derivada de um vídeo viral na internet, que indicava que as falas 

eram uma mentira “pegou ninguém? Nunca nem vi”, isto é, diante das observações dos fatos, 

eles estavam tentando enganar quem lia. Outra frase de efeito utilizada por eles era “quem me 

viu mentiu”, o título de uma música da dupla sertaneja Simone e Simaria, que conta a história 

de uma moça que, após terminar o namoro, vai para balada, mas deixa as luzes de casa acessas 

para fingir estar triste e dormindo. A expressão era acompanhada sempre da foto dos sujeitos 

sozinhos ou em grupo, indo para o baile, durante o evento, ou voltando dele. 

“Baile da Eclipse que fala ne? Nunca nem vi 😂boa só pra quem não pegou 

ninguém” 😇 😇 (Maysa, 26/11/2017) 

 

 “Só quem foi tumultuando dentro ônibus sabe o que é medo do motorista mandar desce” 

(Vitória, 26/11/2017) 

 Nem todas as afirmações eram boas, entretanto, os meninos queixavam-se de não ter 

“pegado ninguém”, pois, as meninas preferiam beijar os “zé droguinha”, isto é, os rapazes que 

eles julgavam ser inferiores, seja por causa do estilo da roupa, do jeito de se portar ou, mesmo, 

porque eles fumavam maconha. E, igualmente, pessoas anunciavam terem perdido blusas, 

documentos, bonés e dinheiro, mas sempre na busca por encontra-los, e aqueles em busca dos 

amores perdidos, os seus “ficantes”, os garotos e garotas considerados bonitos e bonitas, e os 

amigos e amigas feitos na festa e nos momentos de bebedeira e agitação. Houve, sobre isso, um 

intenso e divertido debate, no período posterior à edição do baile, um menino que ao procurar 

a garota com quem ficara o confundiu com outra, e a amiga dessa passou um bom tempo 

conversando com ele, perguntando como a menina era, as suas características físicas, até que 

ela chegou para dizer que “não tinha ficado com nenhum Mateus”. 

 “Da em cima de mim de novo que agora eu quero KKKK” (Angélica, 28/11/2017) 

 As relações construídas durante o evento e merecem reflexões, os inúmeros comentários 

a esse respeito diziam que eles não se lembravam como haviam encontrado os novos amigos, 

começado a conversar e, tampouco, o que tinham feito juntos. Porém, agradeciam terem feito 

as amizades e mandavam sempre um “salve” para os “parça do baile”, para “a menina que 
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esqueceu o bilhete único dela comigo”, “para aquele menino que eu e minhas amigas trombou 

na festa”.  

 “Só agradece aquele mano que fortaleceu no isqueiro, o moleque salvo!” (Wallisson, 

25/11/2017) 

 

“Melhor parte do rolê são as novas amizades!!” (Ruth, 26/11/2017) 
 

 A bebedeira, justamente, ensejou muitas reações, na madrugada, vários postaram fotos 

de como chegaram em casa, o estado no qual estavam, e colocaram memes muito divertidos. E, 

ainda, anunciavam que ainda estavam de ressaca, mas “Eclipse sem ressaca”, como disse Alex, 

“não é Eclipse”, e informavam que, apesar da situação enfrentada, eles aguardavam ansiosos 

pela próxima edição e pediam uma ressaca para continuar a festejar. 

Figura 7 – Fotomontagem sobre bebedeira 

 

Autor desconhecido – Fonte: página de internet do baile 

 Havia quem reclamasse das atitudes dos organizadores que “preferiam encher de gente 

para ganhar dinheiro” ao invés de produzirem um baile mais confortável para os frequentadores. 

Teve até tensão, uma garota queria saber quem era a “miga” que ela defendeu de algumas 

meninas encrenqueiras, dizendo que se as encontrassem de novo “elas iam ver só”, e vários 

comentários sobre a má educação de quem não pedia licença, passavam atropelando as pessoas 

e, assim, acabavam pisando nos pés e sujando os tênis. 
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 “Boa, mas só pra quem soube ir curti o baile suaves... Pros que foram pra treta, fica 

em casa neném” (Ariane, 26/11/1017)  

 Os organizadores e os DJs, dessa vez, não cumprimentaram o público pela presença, e 

a única nota a respeito disso ficou a cargo da tequileira Cíntia, para quem, quatro anos atrás, 

em 2014, eu havia lecionado Sociologia, “Só tenho que agradecer pela festa maravilhosa, a 

satisfação foi total. #ATequileiraCausou!”. Wellington, por sua vez, já ensejava a vontade dos 

convidados ao comentar o fato dos membros da Eclipse estarem “preparando surpresas” para a 

próxima edição, e Douglas fazia suspense para publicar as tão aguardadas fotografias do evento. 

 

“Edição de 10.0 chegando heim. Vai ter Eclipse Party de 2 em 2 meses pra vcs no ano 

de 2018 eeeem ... Logo, logo o evento será lançado 🙏🏼 😋 🍺 🎉 🍺 🎊   

“(Wellington, 28/11/2017) 

 

 “Logo menos as fotos saem 😬 😬 😬 ” (Douglas, 27/11/2017) 

 

“CADÊ AS FOTOOOS 🚫 😴?” (Brian, 2/12/2017) 

 

 As fotos saíram, exatamente, na noite do dia 2 de dezembro, e causou um grande 

alvoroço. Conforme observei, a comoção com elas foi muito reduzida, diferente dos álbuns dos 

bailes anteriores, quando os jovens marcavam os amigos, por meio de uma das ferramentas do 

Facebook, a utilização do nome de perfil da pessoa para vinculá-la a fotografias e comentários 

publicados na rede social. Elas comentavam sobre a situação de cada um, “encachaçado”, “nem 

lembro dessa foto”, outros colocavam “só os monstrão [os melhores]”, quando era uma foto só 

com determinados grupinhos “olha o bonde todo”, “a firma é forte [é bom no que faz]”, 

referindo-se ao discotecário. Constatamos que a jocosidade, o riso, a pilheria, a brincadeira é 

um elemento importante nas relações entre os convivas e que estes predominaram nos 

comentários.  As meninas consideravam, por exemplo, suas fotos motivo de deboche “meu 

cabelo, credo, me ajuda senhor”, “menina, você está mais branca que tudo, só por deus”, quando 
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uma delas usou a maquiagem um tom mais claro que o de sua pele”, e até os garotos se 

criticavam, “mó cara de nóia [usuário de drogas]”, “queima [muito feio], senhor”. Elogios 

também surgiam em relação aos demais, com os meninos adjetivando as garotas como 

“gostosas”, “que deusa”, ou, até um “aí, aí, aí”, seguido do desenho de um coração.   

O que acontece após um tempo da publicação dos registros é o seguinte, os comentários 

dos convivas vão, aos poucos, cedendo espaço para as inúmeras promoções das novas festas, 

sejam elas do Eclipse ou de outros grupos vinculados o baile, deixando, assim, apenas artefatos 

que recordam o acontecimento para os convidados. Por sua vez, eles são utilizados pelos 

organizadores para indicar o sucesso da festa, pois, todos ficam guardados e catalogados em 

pastas específicas, com o número da edição e os principais artistas, na página oficial do Baile 

Eclipse Party no Facebook, qual possui cinco mil, trezentos e trinta e duas pessoas 

acompanhando-a. E parafraseando a postagem de Cauã, depois da edição 6.0, e que eu tentei 

transformar com ajuda em uma fotomontagem, objetivando sintetizar tudo o que vi, “isso é a 

Eclipse Party”. 
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Capítulo 3 – A categorização dos entretenimentos 

 Ao iniciar a pesquisa não sabia até onde ela me levaria. Em princípio o meu objetivo era 

averiguar como os jovens exercitavam suas sociabilidades através de entretenimentos que 

criavam e experimentavam coletivamente em seus tempos livres. Ao longo das minhas 

reflexões e do trabalho em campo, todavia, compreendi que a realização deles colocava em 

movimento uma complexa série de elementos que se interpenetravam, a saber, as situações 

sociais, culturais, históricas e econômicas, os ideais, individuais e coletivos de diversão, as 

relações, desde as mais familiares, os amigos e colegas, até as mais institucionais, vínculos por 

contrato de serviço e trabalho, e os conhecimento acerca de todos eles. Nesse capítulo, o meu 

objetivo é, justamente, entender como os elementos são manipulados pelos jovens para eles 

efetuarem as suas práticas de lazer, chamando ao debate, e para me ajudar nessa empresa, as 

teorias e contextualizações realizadas no primeiro capítulo, acerca da juventude, do lazer e da 

periferia, assim como as concepções correlatas,  sobre a festa, das astúcias, estratégias e táticas, 

discutidas por Michel de Certeau (2014), essenciais para interpretação etnográfica que  

proponho. O capítulo é desenvolvido a partir da seguinte ordem, primeiro, voltam as minhas 

experiências como docente de Sociologia intentando apresentar um panorama da visão dos 

jovens sobre o distrito e aos modos como os sujeitos lidam cotidianamente com suas situações 

sociais, correlacionando-as com as questões encontradas por mim no exame dos 

entretenimentos, em seguida, assim como foi a descrição, cronologicamente  reflito acerca do 

rolê, da party, da social e do baile funk, buscando destacar quais são suas singularidades, ações, 

relações e os imaginários que elas expressam, e, por fim, intento produzir a categorização de 

cada um deles. 

 O tempo livre dos jovens, podemos nós aferir, não se resume aos períodos nos quais eles 

estão longe dos estudos, escola, cursos técnicos, faculdades, ou, mesmo, quando anistiados de 

todas as obrigações pessoais, familiares, religiosos, culturais, sociais e políticas (TURNER, 

2015, p.48). Durante a minha experiência docente, por exemplo, observei as “mil maneiras” 

dos estudantes, essas “constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (CERTEAU, 2014, p.41). Elas se referem, 

justamente, as relações que os sujeitos estabelecem com as instituições, a escola, a casa, a 

cidade e os acontecimentos contingentes que lhes dizem respeito ou os afetam, para escaparem 

as normatizações ou as utilizarem para fins não previsto. Nesse sentido, as mil práticas, 

concernem, tanto, aos objetivos individuais, quanto, os coletivos, podendo ser eles, os sérios, 
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irreverentes ou contraventores e para a criação de entretenimentos diversos, dentre os quais 

estão os objetos de estudo dessa pesquisa, e essas ações o autor denomina tática: 

Chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 

Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece condição de autonomia. A tática tem 

por lugar senão o outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 

como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si 

mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a 

tática é movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como dizia von Büllow, 

e no espaço por ele controlado. Ela não tem, portanto, a possibilidade de dar a si 

mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e 

objetável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas 

depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O 

que ela ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, 

mas numa docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as possibilidades 

oferecidas por um instante. (CERTEAU, 2014, p.94-95, aspas do autor)  

 Uma das táticas corriqueiras que os estudantes praticavam na escola era utilizar uma 

regra, a possibilidade de ir ao banheiro quando lhes era permitido, geralmente, nas aulas do 

meio do período, antes e depois do intervalo, para conversar com os amigos e perambular pela 

instituição, enquanto eles comiam algum salgado comprado na cantina, o que era proibido fora 

do horário do recreio. E muitas vezes nós ficávamos sabendo dessas pequenas infrações ao 

ouvir os gritos dos inspetores mandando os alunos para suas classes. Eles conheciam as regras, 

tanto o é que, ao chegarem à sala, os jovens riam de toda a situação ao mesmo tempo em que 

terminavam de comer esfirras, coxinhas, salgadinhos de pacote e tomando refrigerantes, em 

latinhas ou embalagens de 600 ml, Coca-Cola ou Dolly Guaraná, aparentemente, os 

refrigerantes mais consumidos. Quando os questionava a respeito do que eles haviam feito, as 

respostas eram as mais evasivas, simples e jocosas possíveis, tais como, “sabe como é, 

professor”, “eu só queria dar uma voltinha”, “eu estava com fome”. Em realidade, quando eles 

me pediam para sair, eu sabia não se tratar de um pedido por necessidade natural, 

principalmente, quando os pedidos eram realizados em dupla ou um em seguida do outro, 

porém, eu os deixava ir, pois, não achava algo muito confortável ficar sentado por mais de 

cinquenta minutos, o período de uma hora aula. 

 Uma outra tática surgiu justamente quando começaram a ocorrer uma série de assaltos 

nas imediações da instituição onde lecionei entre 2013 e 2014. Diariamente os alunos e também 

os professores relatavam serem vítimas de roubos ou de tentativa desses, e os casos foram tantos 

que a direção reuniu os alunos e pediu que eles fizessem os seus trajetos das casas para a escola, 

e vice-versa, em grupos. Os alunos seguiram a recomendação e como eu não tinha um carro, 

igual a eles e diferente da maioria dos professores, decidi respeitar a recomendação. Nos 
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horários de saída, então, nós nos reuníamos e descíamos juntos a rua da escola até a avenida 

principal, a partir daí manipulávamos as nossas redes e o nosso conhecimento sobre o distrito 

para criar trajetos seguros, evitando as ruas consideradas perigosas por serem ermas e terem o 

maior número de ocorrências, e utilizando as ruas e avenidas mais movimentadas, consideradas 

as menos perigosas em virtude disso, o que não evitava os roubos, pois, muitos dos assaltantes 

roubavam mesmo quando estávamos em grupo, mas nos passava a sensação de segurança. 

 Verificamos através das descrições que a criminalidade é uma questão importante 

quando se pensa os entretenimentos, saber quais os caminhos a se seguir, os pontos de ônibus 

mais seguros pegar e descer das conduções, e os horários para iniciar, terminar e frequentar as 

atividades são questões essenciais a serem levadas em consideração. A violência é tão constante 

que algumas vezes causa até iniciativas de mudança de lugar, como aconteceu, por exemplo, 

no caso de Isaías, 21 anos, ex-aluno do Terceiro Ano de 2014, e atual estudante de biologia na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie: 

“Por ser um lugar localizado na extrema periferia de São Paulo, onde milhares de 

pessoas são submetidas a sobrevivência do dia a dia ao ter que viajar horas dentro de ônibus 

e metrôs para irem ao trabalho/faculdade/escola, e acabarem sendo mortos por marginais que 

acreditam ter o direito de tirar a vida do outro por se envolver com a dependência de “luxos” 

como drogas, roupas de marca, festas {me refiro a grande  população que vive acreditando que 

é ‘boyzão’ [rico] por ter um tênis de 1000 reais no pé, que roubou, e ainda vai para festinhas 

achando que estão abalando, mas na verdade está vivendo uma ilusão). Quando eu penso em 

todo sofrimento que vivi no Capão Redondo, vejo que a melhor coisa que fiz foi sair de lá, pois, 

é um lugar repleto de pessoas sofrendo em função de diversos problemas sociais espalhados 

pelo país, mas principalmente pelas pessoas que acham que estão vivendo, mas estão apenas 

sobrevivendo ao meio. Sei que nem sempre as pessoas têm escolha ao formas sua índole, mas 

vejo muitas pessoas que acostumaram a sobreviver e esqueceram de buscar realmente viver. 

Por fim, vejo o Capão Redondo como um lugar pelo qual você está propenso a um limbo eterno 

que força a sobreviver e que se tu não esquecer de continuar a busca por sair disso, você nunca 

irá conseguir viver de verdade.” (22/09/2016) 

 A violência sobre a qual fala Isaías não é somente em referência aos roubos, mas, 

também, àquelas que os moradores, crianças, jovens e adultos, estão cotidianamente expostos, 

desde o surgimento das periferias, conforme podemos ver no primeiro capítulo, a das 
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precariedades das infraestruturas estatais e a distância da espaço de vida em relação a do 

trabalho, e que os jovens sabem manipular muito bem para se divertirem, como indica o relato 

de Kevin, 20 anos, ex-aluno do Segundo Ano de 2014: 

“Como é o Capão Redondo na visão de um jovem. Dizendo perante uma visão geral em 

5 anos o Capão Redondo evoluiu bastante oferecendo mais estabelecimentos, acessibilidade, 

empregos e moradias. Porém de muito disso pouco importa para uma grande parte dos jovens 

que procuram apenas um local para se divertir com os amigos, beber, fazer esportes, beijar e 

dançar. São poucos os locais disponíveis no Capão para essa diversão, os que estão disponíveis 

são escassos e pouco elaborado; ao procurar locais para se divertir temos duas opções, a 

primeira se aventurar por outros bairros em locais públicos ou não, ir em competições ginásios 

como Joerg Bruder, parques como Ibirapuera e Villa Lobos, Baladas, shows ou eventos que 

são distantes do Capão e podem ser caros. Já a segunda opção está em improvisar daquilo que 

já temos e transformar em algo grande, fazendo de ruas bailes, transformando o Shopping Oi 

[Shopping Campo Limpo, apelidado dessa forma, pois, dizem que  sempre quando vamos lá 

encontramos muita gente conhecida] no ponto "turístico" para quando quiser sair, moldar de 

escolas como o CEU [Centro de Educação Unificada] Capão em locais de Campeonatos e 

apresentações artísticas. Agora concluindo em minha particularidade que não sou um cara de 

ir a bailes e baladas, minha diversão dentro do Capão, está nas quadras de basquete pouco 

cuidada no CEU, Correr no parque Santo Dias com medo de ser assaltado no meio do percurso 

e por fim visitar e receber visitas de amigos que moram na região! O Capão é um local 

perigoso, porém gosto de morar aqui, ainda falta muita coisa para melhorar, porém vejo ONGS 

e instituições particulares lutando para melhorar a vida dos jovens e acredito sim que um dia 

aqui será um local de orgulho!” (05/07/2016) 

 No relato de Kevin é possível perceber que os objetivos dessa pesquisa não fogem à 

regra das atividades elaboradas pelos jovens a partir de seus interesses de diversão, no caso do 

rapaz, por exemplo, para praticar esportes, e no de meus interlocutores para dar rolês, fazerem 

as suas sociais e criarem e curtirem os bailes, atividades que Kevin não gosta muito. Um outro 

relato, o de Amanda, 22 anos, estudante do Terceiro Ano de 2013, e atual estudante de Letras 

na USP (Universidade de São Paulo) complementa uma ideia trazida por Kevin e os rolês: a 

relação dos jovens com os lugares fora dos limites do distrito. 
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 “Meu nome é Amanda, tenho 21 anos, sou moradora do bairro Capão Redondo desde 

que nasci. No Capão, os tipos de diversões para os jovens são escassos, além dos pancadões, 

há festa particulares em que há uma aglomeração de carros (pelo menos na rua onde moro, é 

normal acontecer), as músicas variam, não só toca funk, mas também toca sertanejo, eletrônica 

e etc. As igrejas do bairro, sempre promovem eventos direcionados aos jovens, na igreja que 

frequento (a católica São José Operário), nos dias de domingo há um grupo de jovens, nesse 

grupo, os musicais de natal e de datas comemorativas do calendário católico são montados 

para serem apresentados no colégio João Pedro ou no teatro do Céu Capão Redondo. Há 

outros eventos que eles chamam de "barzinho", evento de louvor, em que há dança, comidas e 

bebidas e com horários definidos para que não ocorra madrugada adentro. Os únicos eventos 

que costumo frequentar no bairro são as festas juninas da igreja e festa de amigos, mas festas 

juninas só ocorrem entre junho e julho. Não há uma variedade de festas ou programas culturais 

oferecidos aos jovens no bairro e os que tem são mal divulgados, como os que ocorrem no Sesc 

Campo Limpo e Fábricas de Cultura. Muitos simplesmente vão ao shopping Campo Limpo, 

pagam um cinema que pode ser considerado caro para assistir filmes que são tipicamente 

blockbusters americanos e depois ficam por ali na praça de alimentação, comendo fast food. 

Às vezes gosto de ir ao cinema, mas prefiro ir em cinemas mais afastados da minha região 

porque é oferecido um leque maior de opções nacionais e latinas. Cinemas que ficam na região 

da paulista, ou um pouco menos distante daqui, no Morumbi oferecem mais opções de filmes, 

o que não acontece no Capão Redondo. Mas como os meios de transporte também são 

complicados, é melhor ficar pela região, ir ao Shopping Campo Limpo mesmo que seja para 

tomar sorvete ou ficar vagando pelos corredores. Tenho amigos que gostam de ir ao rodeio de 

Itapecerica da Serra que é um município vizinho ao bairro, cantores como Luan Santana, 

Wesley Safadão, Jorge e Matheus fazem shows por volta do mês de junho e ocorrem no final de 

semana. Talvez seja um dos meses mais agitados no Capão pela chegada das férias de julho e 

fim das provas, é um ótimo momento para sair. Outros gostam de ir ao parque Ibirapuera, o 

qual já frequentei muito. É uma boa opção para um passeio de domingo. Além disso, frequento 

livrarias que ficam próximas daqui, nos bairros de interlagos e Morumbi. Gosto de frequentar 

o bairro de Santo Amaro, lá encontro mais shoppings e variedade de lojas, docerias e locais 

para comer. Não frequento casas noturnas, boates ou danceterias da região e aos arredores. 

Não tenho interesse, mas sei que há alguns bem próximos.” (29/09/22016) 

 O que se retira desses depoimentos é, justamente, a evidência de que os jovens entendem 

bem o lugar em que vivem, assim como a cidade, a situação na qual estão imersos, e conseguem 
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manipulá-las para criar espaços de entretenimentos baseados em seus diversos interesses, tal 

qual nos informa o último depoimento. Um lugar, segundo aponta Certeau (2014, p.184, aspas 

e itálicos do autor), “é a ordem (seja ela qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas 

relações de coexistência”, nele “impera a lei do ‘próprio’: os elementos considerados se acham 

uns ao lado dos outro, cada um situado num lugar ‘próprio’ e distinto que o define”; o espaço, 

por seu turno, “é o efeito produzido  pelas operações que o orientam, os circunstanciam, o 

temporalizam e o elevam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de 

proximidades contratuais”. Desse modo, “o espaço estaria para o lugar como a palavra quando 

falada, isto é, quando é percebida pela ambiguidade de uma efetuação, mudada em um termo 

que depende de múltiplas convenções” e que é “colocada como o ato de um presente (ou de um 

tempo) e modificada pelas transformações devidas a proximidades sucessivas. Diversamente 

de lugar, não tem, portanto, nem a univocidade nem a estabilidade de um ‘próprio’” 

(CERTEAU, 2014, p. 185, aspas do autor). 

 A escola, a casa e a cidade, enquanto locais organizados e com papeis definidos dentro 

de uma ordem estabelecida, constituem os lugares, e as ações neles realizadas os espaços que 

são tão variados quando as situações nas quais os sujeitos que deles participam estão imersos. 

Por isso, não sem motivos, as instituições de ensino, apesar de serem instaladas com o um 

mesmo objetivo, possuem cotidianos diferentes, o município, seus equipamentos públicos e 

privados, ganha sentidos e usos distintos, através dos rolês, por exemplo, e as residências têm 

sua disposição habitual ressignificada pelos jovens durante as suas inúmeras sociais.  

 A partir da descrição dos entretenimentos, apresentada na primeira parte do segundo 

capítulo, contendo as narrativas de um rolê, quatro sociais e uma party, é possível observar as 

diferenças entre esses três tipos de lazer. A primeira distinção diz respeito, justamente, ao lugar 

no qual eles são realizados, o rolê acontece em um ambiente de interesse, seja ele qual for, mas 

que necessita de um certo deslocamento; as sociais, ao contrário, acontecem nas residências; e 

as parties, por sua vez, são realizadas fora de casa, porém, dentro do distrito, em bufês locados 

na vizinhança, isto é, na região de pertença dos sujeitos. O mesmo acontece, podemos ver na 

segunda parte do capítulo, com os bailes e as atividades relacionadas a eles, como, as sociais 

de equipe e família, os esquentas e as ressacas, no caso da primeira, todavia, a casa não é de um 

membro do grupo, mas alugada por ele. 
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 A segunda distinção que podemos destacar complementa o último assunto do parágrafo 

anterior, a quantidade dos sujeitos reunidos e, também, ao grau das relações entre eles. Nesse 

aspecto, as sociais representam o entretenimento mais íntimo, sendo o encontro entre amigos e 

os seus pares românticos; os rolês agregam parentes, amigos e colegas, sendo ele, um 

entretenimento mais aberto em relação ao primeiro, porém, devido a fluidez de seus motivos, 

os participantes sempre variam, por exemplo, pode haver rolês só de parentes, amigos ou 

colegas; as parties abrangem um maior número de gente, porém, são limitadas por seu público-

alvo, a comunidade discente da instituição onde trabalhei entre 2013 e 2014. Os bailes, por sua 

vez, distinguem-se de todos eles, exatamente, por não serem realizados para um grupo, mas, 

sim, endereçados a uma faixa etária, a juvenil, sendo, ainda, mais públicos porque estão abertos 

a quem deles quiser participar. 

 A terceira distinção relaciona-se aos dois principais objetivos dos lazeres, sendo, o 

primeiro referente à social – seja ela de amigos, equipes de baile e grupos de família –, os rolês 

e as parties, e último, por sua vez, estão ligados aos bailes, esquentas e ressacas: nos quais se 

destaca a busca pelo puro entretenimento, isto é, por estar junto entre os seus em uma prática 

de tempo livre, e ofertar atividades lúdicas e conseguir ganhos financeiros através delas, nessa 

respectiva ordem. É importante salientar que para os frequentadores, os últimos são atividades 

com os fins dos primeiros, e para os seus organizadores, embora os bailes sejam lazeres, a busca 

pelo ganho financeiro tem proeminência sobre o aproveitamento das atividades. 

 A quarta distinção está vinculada à última, pois, todos esses entretenimentos efetuam os 

imaginários de diversão dos jovens. Embora, muitas vezes eles se aproximem e noutras sejam 

os mesmos, a realização deles depende em muito dos recursos financeiros disponíveis, das 

possibilidades dadas pelos lugares, por exemplo, casas e bufês têm recursos e regras diferentes, 

e também das vontades dos sujeitos, tanto, em referência ao que querem fazer, quanto, ao que 

querem encontrar. Isso tem a ver com o grau de organização e o tempo de preparação das 

atividades, por exemplo, duas das três sociais produzidas por Bianca e sua turma eram simples 

e combinadas no mesmo dia em que aconteciam, sendo motivadas pelo prazer de estar junto 

com os amigos; a última, a que não participei em razão do assalto que sofri, foi preparada com 

antecedência e teve uma estrutura maior, possibilitando dançar, cantar, beber sem muita 

preocupação com o mundo do lado de fora, pois, desenrolou-se em uma noite inteira, de modo 

igual à que participei, durante um pequeno período, com Camila. Nesse aspecto, essas duas 

sociais estão próximas às parties e aos bailes, porque, apesar de eles serem mais estruturados, 
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os seus organizadores criam um espaço, justamente, para que os jovens possam se entregar 

muito mais intensamente as propostas de diversão. O rolê em relação a essas atividades é um 

termo que os jovens frequentadores podem utilizar para designá-las, a social, a party e o baile 

são rolês possíveis para eles, o que não se aplica aos organizadores, porque, o anfitrião de uma 

social não dá rolê pela própria casa, nem os proponentes das parties e dos bailes dão rolês em 

seus eventos. E as duas questões  se referem a práticas que são cotidianas ou extraordinárias, 

pode-se dizer que as primeiras sociais estão mais perto do ordinário, enquanto, as últimas 

sociais, as produzidas pelas equipes de baile e as famílias, assim como as parties e os bailes, 

estão mais perto do extraordinário, não somente em relação ao tempo, mas também aos espaços 

em que eles acontecem, e ao dispõem para o usufruto durante o período em que duram. Destarte, 

não é sem razão que os entretenimentos mais distantes da vida comum são, muitas vezes, 

designados como festa, conforme propõe Caillois (2015, p.15), “desde outrora até hoje a festa 

sempre se definiu pela dança, pelo canto, pela ingestão de alimentos, pela bebedeira. É preciso 

entregar-se a ela no grau máximo possível, até o esgotamento, até o adoecimento”, essa é a sua 

lei. 

 A teorização de Michel de Certeau (2014) nos ajuda a vislumbrar como os jovens lidam 

com as instituições para organizar os seus lazeres, sobre isso, além dos exemplos expostos aqui 

nesse capítulo, podemos observar outro, apresentado na descrição dos bailes da Eclipse Party, 

a questão da escolha do horário. Os organizadores do evento escolheram, justamente, o horário 

das dezesseis até as vinte e três horas, pois, na época do primeiro baile, eles eram menores de 

idade e os pais não os deixavam ficar fora de casa durante até a madrugada, e assim continuou 

para que os alunos do secundário pudessem participar. Porém, é preciso complementar essa 

questão com as características do tempo livre, discutidas no primeiro capítulo, para ajudar a 

entender como, exatamente, os jovens realizam os seus imaginários, conforme indiquei no 

penúltimo parágrafo, a respeito da quarta distinção. Segundo aponta Turner (2015, p.54), os 

gêneros de lazer são construídos como brincadeiras, isto é, os sujeitos dão formas a suas 

atividades pegando os conteúdos da cultura e ordenando-os a partir de seus interesses, gerando 

distintas maneiras de se divertirem, por exemplo, como podemos ver nesse capítulo e no 

anterior, mesmo aqueles lazeres denominados da mesma maneira ganham contornos distintos 

a partir de determinados objetivos e conteúdos tomados para produzi-los. Podemos observar 

isso através dos diferentes tipos de bebidas, danças, artistas, músicas, na decoração dos lugares, 

recordemos que os bailes têm sempre um tema diferente. E essa questão nos faz adensar o 

conhecimento sobre as estruturas das atividades, as sociais mais corriqueiras não possuem uma 
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estrutura muito bem definida, elas têm aquelas que são possíveis em razão do momento e, ao 

contrário, as sociais, as parties e os bailes possuem, de certa maneira, uma estrutura padronizada 

sob a qual são particularizadas de acordo com as ideias de seus organizadores. Se formos em 

direção aos bailes black produzidos a partir dos anos de 1960, o que veremos é que a forma 

deles continua a mesmo, sendo eles, multiespetáculos (MAGNANI, 2003, p.34) a serviço dos 

jovens, elaborados a partir dos seus ritmos musicais, nos quais eles, ora, são protagonistas, ora, 

cedem o protagonismo aos artistas e, ora, ambos são os atores principais do momento. A 

estrutura espacial é fechada, separando quem está dentro e quem está do lado de fora, apresenta 

bares, banheiros, um palco, área para a circulação e para a dança. Temporalmente, a estrutura 

pode ser repartida entre início, meio e fim, que pode ser pensada através da ação dos artistas: 

uma primeira e grande parte é conduzida pelos discotecários que se dividem na condução das 

pick-ups, nessa, a ação dos jovens podem ser variada, eles dançam, bebem, andam e conversam; 

a segunda parte, é o clímax, o espetáculo do principal artista, o mestre de cerimônias, e as 

atenções dos jovens vão, em sua maioria para ele; o final é assinalado pelo término do 

espetáculo do último, e as ações dos jovens convivas e artistas, vão em direção a saída do local. 

A estrutura do baile, todavia, não se encerra nisso, como demonstra a ordem que reparti a 

descrição dos eventos funk nos quais estive, há um período de mais de quatro meses, entre a 

divulgação da atividade até a publicação das fotos nela retiradas, isto é, um período pré-evento, 

o evento em si, e um momento pós-baile, nos quais as atenções dos frequentadores também 

estão sobre a perspectiva, a vivencia e as lembranças dos entretenimentos. E, por fim, como um 

empreendimento ou, melhor, uma oferta lúdica de lazer, eles possuem um nome que os 

identificam, geralmente, aquele que batiza o grupo realizador, uma data, um horário e, muito 

importante, um tema engendrador. 

 O tema possui, seguindo a perspectiva de Rita Amaral (2012, p.73-74), uma função 

muito importante para as festas, e eu complemento dizendo que é também importante para todos 

os tipos de lazeres discutidos aqui, a saber, ele é o responsável por colocar em comunicação 

intersubjetiva, “operando por seleção e combinação” os elementos culturais que fala Turner e, 

mais além, durante os acontecimentos, o tema, ou o mito no caso de algumas festas e, também, 

algumas celebrações, medeia “encontros culturais e absorvendo, digerindo e transformando em 

pontes os opostos tidos como inconciliáveis” (Ibidem, p.74). Neles, busca-se “recuperar a 

imanência entre criador e criatura, natureza e cultura, tempo e eternidade, vida e morte, ser e 

não ser. A presença da música, da alimentação, da dança, dos mitos, das máscaras, atesta com 

veemência esta preposição” e, ainda, medeia  os “anseios individuais e coletivos, mito e história, 
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fantasia e realidade, o passado e o futuro, entre ‘nós’ e os ‘outros’, revelando e exaltando as 

contradições impostas pela vida humana (Ibidem, p.74, aspas da autora). 

 Foi isso que eu encontrei, em graus variados, durante os entretenimentos e, muito mais, 

intensamente nas parties e nos bailes, que não há outra maneira de compreender senão através 

da entrega dos sujeitos, sobre a qual falei três parágrafos atrás. Intensamente também, porque, 

eles são os entretenimentos que reúnem o maior número de pessoas, e isso dá a eles um aspecto 

de difícil definição, onde as pessoas parecem fazer tudo ao mesmo tempo e a todo momento, 

realizada por múltiplos motivos, individuais, coletivos, e a partir daquilo que é ofertado, sem, 

todavia, obedecer a lógica do período da atividade, e sim à fruição das vontades e dos desejos 

de todos os presentes. Pois, a festa, indica Leia Perez (2012, p.40), “coloca em ação o excesso 

e a transgressão, seus operadores de distinção frente ao mundo das coisas, da duração e dos 

determinismos”, e assim “inventa/cria/gesta/imagina outras relações do homem com o mundo, 

sobretudo consigo próprio, outras formas de ligar”: 

Os excessos e as transgressões festivas, como, por exemplo, o beber até cair, o dançar 

até a exaustão, o comer até a indigestão, a licenciosidade sexual, não são apenas a 

inversão da “ordem das necessidades”, a suspensão temporária das regras que 

instauram um mundo às avessas, mas também a “realização do desejo”, sendo, assim, 

tanto a “afirmação da humanidade do homem tornada pura interioridade”, como, “a 

busca da irreversibilidade”. Não se trata apenas de “comer para viver”, mas também 

do “gozar de comer” (Caillois, 1989, p.238). A vida, ou seja, o humano, 

demasiadamente humano, nasce do dispêndio suntuoso. Festa é, como já disse antes, 

o ato mesmo de produção da vida, “integra o homem na circulação geral dos seres”, 

faz parte dos “atos sem finalidade, que não se reduzem ao jogo, que ocupam um lugar 

imenso no tempo da vida dos homens, que envelopa o que chamamos de ‘história’ de 

uma trama sem a qual a história seria um jogo de marionetes [...]. (Ibidem, p.40-41) 

 Além de nos ajudar a vislumbrar o que nas festas acontecem, ações extralógicas e 

extratemporais, a citação acima traz uma questão muito importante, os entretenimentos são 

tempos e espaços possíveis para a criação de sociabilidades, ou seja, eles nascem do coletivo, 

propiciam momentos extraordinários e, de mesmo modo, a partir do excesso e da transgressão 

faz surgir novas relações. Eu observei, por exemplo, assim, como, é explicitado nas descrições 

dos bailes, muitas amizades que nasceram enquanto os convivas se divertiam, algumas 

mantiveram-se somente nas atividades, e outras permaneceram, continuando até hoje. Não 

somente amizades, mas, também, relacionamentos de evitação advindos das confusões e brigas 

ocorridas nos bailes e parties, o que não acontecia nos rolês e nas sociais das turmas de amigos, 

voltadas ao exercício dos laços entre todos os jovens reunidos nelas. E, ainda, o que nos bailes 

acontecia, o positivo e o negativo, sucessos e brigas, servia para os produtores repensarem suas 

atividades e as melhorarem cada vez mais. 
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  Em todos esses entretenimentos algo se impunha, apesar de todas as diferenças entre 

eles, os jovens queriam se divertir longe do olhar vigilante dos pais e responsáveis. Nos rolês e 

nas sociais, isso acontecia de maneira limitada, basta recordarmos o caso da mãe do anfitrião 

dos lazeres com Bianca e sua turma; nos rolês, apesar deles acontecerem fora de casa, os jovens 

eram acompanhados dos agentes de segurança pública e privada; as parties e os bailes, diante 

desse quadro, oferecem um espaço para os sujeitos se entregarem, sim, a partir de suas próprias 

vontades em entretenimentos que são elaborados sobre as suas próprias regras e imaginários, 

os adultos neles, por sua vez, servem aos jovens protagonistas, a lógica ordinária, nesse caso, 

se inverte, eles são demasiadamente extraordinários. 

 O extraordinário é a realização do “mundo especial” no qual se encontram: o gosto pelos 

encontros; os sonhos e os desejos; as vontades de ostentar os conteúdos materiais que os jovens 

conquistam e o próprio corpo; aproveitar a juventude através do consumo de bebidas caras, 

fumando narguilé; a exacerbação da libido no beijo e na paquera; a diversão das primeiras 

saídas sozinhas sem os pais; a busca por mostrar as conquistas artísticas, as danças, as mixagens 

musicais e a poesia das canções que compartilham temas caros para os artistas, organizadores 

e os frequentadores das atividades; e tantas outras coisas que não caberiam nesse trabalho, e 

exigiriam outro para entende-los. 

 Os que neles se acorre é justamente, conforme indica Da Matta (1997, p.83), a colocação 

em foco de determinados elementos e relações dispostas no cotidiano, mas que, em nossa vida 

cotidiana, são coadjuvantes em relação a ordenação do ordinário e de suas relações, dispostas 

hierarquicamente (TURNER, 2013, p.155), e ações pautadas em objetivos racionais (Ibidem, 

2015, p.45). Usando um argumento do primeiro autor, referente as teorizações de Van Gannep 

(2013, p.09), os entretenimentos desvelam “uma dimensão [da vida] a ser vivenciada e não 

simplesmente vivida, como ocorre nos gestos mais corriqueiros da vida cotidiana”. E não 

servindo a nada, para além de seus acontecimentos, se caracterizam como atos surpreendentes 

e imprevisíveis, se declarando “tanto durante as cerimônias rituais com as quais não se 

confunde, quanto ao longo de toda manifestação pública [na escola, na casa e na cidade]”, nos 

lembrado “que a vida não se fecha em uma única dimensão imposta pela Rentabilidade ou a 

Organização” (Duvignaud, 1983, p.31-32, 21-22). 

 



104 
 

Considerações finais 

 Há uma colocação de Rita Amaral (2012, p.70) sobre as festas que serve muito bem para 

ilustrar o exercício extenuante e, ao mesmo tempo, divertido que foi realizar essa etnografia, 

diz a pesquisadora que a festa é um fenômeno social dinâmico por natureza, “cavando 

trincheiras” e “apagando fronteiras” sem se “deixar capturar ou abater” por aqueles que estão 

em busca de definições e lógicas rígidas. Fazendo minhas as suas palavras, posso dizer que no 

decorrer dos dois anos nos quais estive debruçado sobre os entretenimentos juvenis, muitas 

vezes, foi isso o que procurei até entender que eu não as acharia estudando o tempo livre, pois, 

por definição eles trazem à tona os aspectos subjetivos da vida. Destarte, embora fosse possível 

elencar e categorizar a organização e a estrutura de cada uma das atividades, no 

acompanhamento e análise de seus acontecimentos, todavia, precisaria estar aberto ao flerte 

com o universo dos imaginários individuais, os comportamentos de massa, aos atos não 

previstos. E esses foram muitos, não sendo poucas as vezes em que, durante as minhas reflexões 

entre as atividades, achei ter chegado à algum lugar e, após ter encontrado algo novo na 

observação seguinte, tudo caia por terra, e eu era obrigado a passar a limpo as considerações já 

realizadas. Isso só parou de acontecer quando me dei conta de que haviam elementos em campo 

que fugiam à tarefa de “transformar as representações nativas (ideias obscuras e confusas) em 

conhecimento (ideias claras e distintas), exorcizando do horizonte compreensivo e de seu telos 

explicativo”, justamente, “os valores (humanos, muito humanos)’, de modo a ‘substituí-los por 

uma lei interna de organização” (PEREZ, 2012, p.41 [aspas da autora]). Era preciso levá-los 

em consideração,  criar uma análise criativa na qual eles eram parte e que ajudassem a entender 

eventos tão cheios de vida e confusos, no duplo sentido de desordem e amálgama, quanto os 

bailes funk e as parties, por isso o meu flerte com as reflexões psicanalíticas de Jacques Lacan 

e a utilização das contundentes, e radicais, teorias de Jean Duvignaud, embora eu não espose 

de todas as suas prerrogativas. 

 Uma outra fonte de dificuldade foi a heterogeneidade do jovens encontrada por mim em 

cada nova atividade, como é possível ver nas descrições os convivas dos bailes e das parties 

destacam as suas identidades de diferentes modos, através de elementos étnicos, raciais, de 

gênero, sexuais, por meio de expressões artístico-culturais, como, o reggae, o hip-hop, o próprio 

funk, os esportes, futebol e basquete, usando indumentárias de marcas criadas na região do 

Capão Redondo, e de muitas outras maneiras. Em um primeiro momento, resolvi levar todas 

essas questões em conta, porém, a análise de cada uma apresentava níveis de complexidade 

muito grandes, a negritude, o racismo, o movimento negro, as diferenças entre os gêneros e as 
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relações entre eles, o lugar do homem e da mulher dentro das atividades, os sinais de uns e de 

outros, as comunicações corporais, a relação dos sujeitos com outros imaginários artísticos e 

etc. E, por mais que tudo fosse importante, as suas discussões me faziam perder de vista todo o 

horizonte da análise das atividades de lazer que já era, por si própria, muito difícil, por isso 

deixei-os de lado.  

 Não podemos esquecer, evidentemente, da discussão acerca da tecnologia na vida dos 

jovens. O meu trabalho foi todo baseado nelas, as conversas e as discussões com os meus ex-

alunos e interlocutores, grande parte do acompanhamento dos bailes e as combinações para a 

participação nas sociais, acontecerem por meio do ciberespaço e através de mensagens por meio 

de aplicativos para telefones móveis e computador, WhatsApp e Facebook. Conforme coloca 

Pereira (2016, p.170), existem pesquisadores, como, Neil Postman e Marshall McLuhan, que 

indicam que o progresso tecnológico “engendrariam não apenas o desenvolvimento de novas 

formas de relação social dos humanos entre si e com as máquinas, mas também com as 

instituições e com o conhecimento”. E, realmente, através das contextualizações do primeiro 

capítulo e das descrições do segundo, é possível observar a importância das tecnologias na vida 

comum, em casa, na escola e no trabalho, nos entretenimentos, na comunicação e nas relações 

entre os jovens, e mesmo para a produção e difusão os ritmos musicais. Eu considerei em um 

primeiro momento problematizar a presença da tecnologia, principalmente, a da internet na vida 

dos jovens e como campo de pesquisa, porém, por pura praticidade, essa é a verdade, resolvi 

toma-la como um dado e, mais, um espaço que me possibilitava, diante das dificuldades em me 

encontrar com os jovens, manter-me em contato com ele, sanar as minhas dúvidas sobre as 

gírias e termos usados cotidianamente por eles e presentes nas músicas, e conhecer mais acerca 

da organização dos eventos. 

 Todas essas questões podem ser adensadas em estudos sobre o tempo livre, e os seus 

entretenimentos, focalizados nos elementos e questões que os constituem, assim, como, todos 

os imaginários que os constituem podem ser alçados a protagonistas das análises. O meu intento 

aqui foi trazer ao exame um pouco do muito que eu conheci e observei, no decorrer de minha 

experiência docente e durante o trabalho em campo no curso do mestrado, de uma maneira que 

eu pudesse, mesmo de forma exploratória, pois, o mundo do lazer é bem complexo, extenso e 

variado, construir uma interpretação etnográfica minimamente inteligível e coerente, que sirva 

como apoio a outros interessados no mesmo tema e às minhas próprias novas tentativas de 

imergir em um campo que aprendi a respeitar e, porque não dizer, é deveras divertido. 
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