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Resumo 

 

O artigo trata de conceitos relacionados à memória, espaço, lugar, território, tendo como 

objeto de estudo o campo de futebol, local de competições, mas, principalmente, lugar de 

lembranças e de histórias que continuam vivas nos relatos orais dos moradores, sejam 

idosos ou mais jovens, da comunidade da Candelária que faz parte do complexo de favelas 

da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro.  
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Introdução 

A entrada principal da comunidade da Candelária, sublocalidade do complexo de 

favelas da Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, fica em frente a um dos cartões 

postais da cidade: o estádio do Maracanã, palco de decisões de Copas do Mundo e de 

campeonatos de futebol. 

Ao atravessar a rua, encontra-se um outro campo, só que bem menor, não tão bem 

cuidado quanto o Mário Filho, 3mas que reunia e ainda reúne sujeitos que gostam de jogar, 

de apreciar os “bons” de bola da comunidade e de participantes de fora, que se encontram 

ali pelo futebol, para colocar a conversa em dia ou de rememorar momentos marcantes 

desse pedaço (MAGNANI, 1996) na Candelária. 

O campo ou o campinho, como é chamado pelos moradores, é um lugar praticado 

(DE CERTEAU, 2014) em que aquele espaço é associado ao afeto e criador de vínculos 

emocionais e altamente representativo para o grupo. (SANTOS, 2009). 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, docente da Universidade 

Veiga de Almeida no curso de Comunicação Social. email: monicaneustadt@gmail.com.  

 
3 O estádio recebeu o nome de Mário Filho em homenagem ao jornalista, grande incentivador da construção do 

espaço. 

mailto:monicaneustadt@gmail.com
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Tão marcante nas histórias da comunidade e de vida desses moradores, que eles 

tentam resgatar os momentos de “glória” do campo de futebol, em que, segundo o próprio 

relato oral dos entrevistados, proporcionaram a descoberta de craques no esporte. 

Mas, remete-se aqui ao pensamento de Beatriz Sarlo (2007) no que tange à questão 

do passado que volta como quadro de costumes em que são valorizados os detalhes, o 

original, a exceção à regra e as curiosidades que não permanecem no presente. Na 

verdade, a competição sofreu modificações espaço-temporais em que horários, maneiras 

de jogar e “rituais” do evento foram atualizados em função também da presença de novas 

gerações que resignificam a prática.  

 No entanto, para celebrar os momentos áureos do campinho e tentar recuperar a 

importância do espaço na vida social dos sujeitos, representantes de gerações mais jovens 

vem estimulando, anualmente, a retomada do torneio de 7 de setembro.  

Tanto que o evento já faz parte do calendário de festas da Candelária, como é o 

caso do dia das mães, dos pais, da festa junina. Só que a única data fixa é o Torneio de 7 

de setembro, feriado da Independência do Brasil. As outras comemorações dependem de 

duas questões: se não há outra festa na comunidade no mesmo dia e da disponibilidade 

financeira dos participantes. 

 

A memória do lugar 

 

Vive-se em um momento de mistura de tempos socialmente construídos pelos 

homens na pós-modernidade, em que o “instante” vivenciado no presente é 

supervalorizado, registrado, divulgado na rede mundial de computadores e, 

paradoxalmente, é o período de celebração do passado, conforme relata Beatriz Sarlo 

(2007, p.11). 

As últimas décadas deram a impressão de que o império do passado se 

enfraquecia diante do “instante” (os lugares-comuns sobre a pós-

modernidade, com suas operações de “apagamento”, repicam o luto ou 

celebram a dissolução do passado); no entanto, também foram as  

décadas da museificação, da heritage, do passado-espetáculo, das 

aldeias Potemkin e dos theme-parks históricos, dos best-sellers e filmes  

que visitam desde Tróia até o século XIX, das histórias da vida privada, 

por vezes indiferenciáveis do costumbrismo, da reciclagem de estilos, 

tudo isso que Nietzsche chamou, irritado, de história dos antiquários. 

 

Observa-se que ocorreu uma nova maneira de retratar a história, um neo-

historicismo, como nomeia Beatriz Sarlo (2007), em que a história social e cultural voltou  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

o olhar para as margens das sociedades, modificando a noção de sujeito e a hierarquia dos 

fatos e valorizando os pormenores do dia a dia. Além disso, uma linha da história voltada 

para o mercado já não se limita apenas à narração de grandes feitos, mas também adota 

um foco próximo dos atores sociais em seu cotidiano. 

 

O lugar espetacular da história oral é reconhecido pela disciplina 

acadêmica, que, há muitas décadas, considera totalmente legítimas as 

fontes testemunhais orais (e, por instantes, dá impressão de julgá-las 

mais “reveladoras”). Por sua vez, histórias do passado mais recente, 

apoiadas quase que apenas em operações da memória, atingem uma 

circulação extradisciplinar que se estende à esfera pública 

comunicacional, à política e, ocasionalmente, recebem o impulso do 

Estado. (SARLO, 2007, p.12). 

 

Ainda de acordo com Beatriz Sarlo (2007), o passado volta como quadro de 

costumes, em que são valorizados os detalhes, o original, a exceção à regra e as 

curiosidades que não permanecem no presente.  

 

Como se trata da vida cotidiana, as mulheres (especialistas nessa 

dimensão do privado e do público) ocupam uma parcela relevante do 

quadro. Esses sujeitos marginais, que teriam sido relativamente 

ignorados em outros modos de narração do passado, demandam novas 

exigências de método e tendem à escuta sistemática dos “discursos de 

memória”: diários, cartas, conselhos, orações. (SARLO, 2007, p. 17)  

 

Evidentemente que essa perspectiva ideológica e conceitual do passado não é 

recente, na medida em que ela ocorre paralelamente à renovação temática e metodológica 

que a sociologia da cultura e os estudos culturais realizaram sobre o presente. (SARLO, 

2007).  

Um exemplo que cabe ser citado refere-se ao ano de 1957, quando Richard 

Hoggart – em sua obra As utilizações da cultura: aspectos da vida da classe trabalhadora, 

com especiais referências a publicações e divertimentos – retrata temas, como vida  

doméstica, as férias, a administração das despesas em condições financeiras precárias, as 

diversões familiares que remetem às reconstituições do passado. Vale ressaltar que  

Hoggart foi bastante ousado em tratar esses temas, na medida em que utilizou suas 

lembranças e experiências da infância e da adolescência como objeto de estudo. 

Com relação aos moradores da Candelária, a proposta de pesquisa neste artigo, 

utiliza-se do relato oral dessas pessoas para tentar resgatar e compreender um pouco da 

história dessa região do complexo da Mangueira. Os habitantes dessa comunidade têm 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

uma forma peculiar de marcar o tempo. Se forem perguntados quando os primeiros 

moradores provenientes de Minas Gerais ocuparam a favela, terão várias histórias para 

contar sobre esse momento. Nota-se que eles dão outro sentido ao tempo vivido, 

associando-o à sua memória individual, como, por exemplo, o nascimento de um filho ou 

a morte de um parente. 

Na obra Memória e identidade social, Michel Pollak (1992) relatou 

detalhadamente essa peculiaridade, ao entrevistar donas de casa da Normandia que 

passaram por momentos trágicos, como a guerra, a ocupação e a libertação. As ocasiões, 

porém, que foram identificadas com precisão nos relatos eram as relacionadas à vida 

familiar das mulheres: “Nascimento dos filhos, até mesmo datas muito precisas de 

nascimento de todos os primos, todas as primas, todos os sobrinhos e sobrinhas. Mas 

havia uma nítida imprecisão em relação às datas públicas, ligadas à vida política”. 

(POLLAK,1992, p.203). 

Por outro lado, Pollak ressalta ainda que, se forem entrevistadas personagens 

públicas, a vida privada ou familiar não terá quase espaço no relato, na medida em que o 

foco dessas pessoas está direcionado para datas públicas, que quase se transformam em 

momentos privados.   

Vale ressaltar que se optou em tentar resgatar a história da Candelária e, 

consequentemente, da comunidade, por meio de relatos orais de lembranças, de memórias 

de moradores, não utilizando a história oficial como embasamento de investigação, uma 

vez que a proposta é exatamente buscar informações de quem vive nesse lugar tão 

peculiar. 

É importante abrir um parêntese neste momento para tratar do conceito de lugar, 

tão bem explorado pelo geógrafo Milton Santos.  

 

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, 

firmas e instituições – cooperação e conflito são a base da vida em  

comum. Porque cada qual exerce uma ação própria, a vida social se 

individualiza; e porque a contiguidade é criadora de comunhão, a 

política se territorializa, com o confronto entre organização e 

espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao 

mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 

condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões 

humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais 

diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade. (SANTOS, 

2009, p.322). 
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Portanto, para Santos (2009), o lugar não pode ser identificado como um espaço 

qualquer, mas um local que abriga manifestações espontâneas, criativas. Inclusive, está 

associado ao afeto, criador de vínculos emocionais e altamente representativo para um 

determinado grupo social.  

Já para o geógrafo humanista Yi Fu Tuan (1983), as ideias de espaço e lugar não 

podem ser definidas uma sem a outra, tanto que, na experiência, o significado de espaço 

constantemente se une ao de lugar. “O conceito de ‘espaço’ é mais abstrato do que o de 

‘lugar’, o que começa como espaço indiferenciado pode se transformar em lugar à medida 

que o conhecemos melhor e o dotamos de valor.” (TUAN, 1983, p.6) 

Ainda pela perspectiva de Tuan, o espaço passa a ser um lugar quando adquire 

significado. Esse último é um centro de significados construído por meio da experiência. 

A esse elo afetivo que une o indivíduo ao lugar, Tuan chamou de “topofilia”. 

Bachelard (2003) também trabalha com o conceito de topofilia, no entanto 

relaciona-o à intimidade. Na perspectiva do autor, existem “espaços de intimidade” que 

atraem o homem, por questões de memória ou segurança. Dessa maneira, topofilia remete 

ao envolvimento cultural do homem com o meio; este atravessado por afetividade, 

sensações, pertencimento e identidade, sendo um sentimento despertado pelo espaço 

apropriado pelo indivíduo.  

Retomando a memória da Candelária pelo olhar de seus moradores, traz-se o 

relato de Seu Mangueira, nascido e criado dentro da comunidade. O aposentado nunca 

saiu da favela, sempre viveu ali e não tem a menor pretensão de mudar de endereço. 

“Mesmo se eu ganhasse na loteria não trocaria aqui por lugar nenhum.”4 Perguntado sobre  

os motivos que o mantinham tão ligado à comunidade, Seu Mangueira brincou: “Não sei, 

é a água que a gente bebe”5, afirmou e, logo em seguida, soltou uma risada gostosa. 

Não é apenas Seu Mangueira, porém, que tanto se orgulha de viver na 

comunidade. Pode-se perceber que os entrevistados, independentemente de idade, têm 

esse pensamento: é um orgulho pertencer ao lugar. Há um vínculo afetivo que transborda 

nos relatos, como o de Deise, mais conhecida como Branca. 

 

Eu tenho muito orgulho de morar na Candelária. Quando eu me casei, 

eu saí da Candelária e fui morar ali na Rua Poteri, do lado da fábrica de 

azeitona; não consegui morar lá. Tive que vir para cá de novo, comprar 

                                                 
4 Trecho de entrevista de Seu Mangueira, realizada em junho de 2013. 

 
5 Idem. 
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uma casa e retornar. Eu não consegui me adaptar no local [sic], só me 

sentia bem aqui. [...] Não me imagino morando em lugar nenhum, nem 

se eu ganhasse na Mega-sena. Eu acho que compraria várias casas para 

aumentar a minha casa e poder trazer pessoas da minha família que hoje 

não moram aqui, que têm vontade de retornar mas não têm casa aqui. 6 

 

Nem mesmo um prêmio milionário faz com que Dona Lena troque de endereço. 

A integrante da Velha Guarda da Mangueira, que começou a frequentar os ensaios aos 17 

anos, não pensa em deixar a comunidade de que tanto se orgulha. “Ah, daqui agora eu 

não tenho mais vontade de sair não. Se eu ganhasse na loteria? Com sinceridade? Eu iria 

dar uma melhorada na minha casa, somente. Ia comprar um carrinho”.7 

Para a presidente da Associação Meninas e Mulheres do Morro, Kely Louzada, a 

Candelária é um lugar insubstituível. 

 

A Candelária é o meu porto seguro. É o lugar que eu já saí daqui e já 

voltei pra cá. Porque é assim, é papo de morador apaixonado pelo 

espaço. Não tem outro lugar igual. Aí eu brinco que, quando eu ganhar  

na Mega-sena, eu vou lá pra fora, eu acho que eu não vou nada. Eu vou 

comprar umas três casas em torno da minha, pra aumentar a minha, que 

meu sonho é ter uma casa grande e vou ficar por aqui mesmo. 8 

 

Observa-se, pelos testemunhos apresentados, que, na experiência do espaço, 

existe a sensação de familiaridade e afeição. Dessa forma, o tempo e a vivência 

prolongada são fundamentais para a caracterização do lugar. Sendo assim, o significado 

do lugar Candelária está relacionado à conexão dos indivíduos com a comunidade, dando-

lhe importância pessoal, apresentando-a como um lar, um lugar em que essa parte da  

Mangueira é definida pelos próprios moradores como uma grande família, em que as 

pessoas se ajudam em momentos de dificuldades no cotidiano. 

 

Aqui é uma grande família. Aqui, se um tiver doente, todo mundo te 

ajuda, até quem você não conhece. No dia que minha mãe passou mal 

aqui, no Carnaval retrasado, veio gente que eu não conhecia para ajudar 

a levar ela lá fora pro hospital. Aqui todo mundo te ajuda. Me ajuda, se 

eu puder ajudar alguém, eu vou ajudar, eu não regateio. 9 

 

 

                                                 
6 Trecho da entrevista de Deise, concedida em maio de 2013. 
7 Trecho da entrevista de Dona Lena, concedida em maio de 2013.  
8 Trecho da entrevista de Kely, realizada em outubro de 2013. 

 
9 Trecho da entrevista de César, realizada em julho de 2013. 
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É importante destacar que, independentemente dos laços consanguíneos, esses 

atores sociais se reúnem em prol de algum integrante do grupo, criando opções para 

solucionar o problema, seja do vizinho ou até mesmo de apenas um conhecido. Cabe, 

neste momento, trazer o conceito de Michel Maffesoli (2010) no que tange à família 

ampliada. 

Esses agrupamentos afinitários retomam a antiga estrutura 

antropológica, que é a “família ampliada”. Estrutura na qual a 

negociação da paixão e do conflito se faz bem de perto. Sem remeter à 

consanguinidade, esse reagrupamento se inscreve na perspectiva do 

phylum que renasce com o redesdobramento do naturalismo. Podemos 

dizer que as redes, que pontuam nossas megalópoles, retomam as 

funções de ajuda mútua, de convivialidade, de comensalidade, de 

sustentação profissional e, às vezes, até mesmo de ritos culturais que  

caracterizavam o espírito da gens romana. Seja qual for o nome que se 

dê a esses reagrupamentos: grupos de parentesco, grupos familiares,  

grupos secundários, peer-groups, trata-se de um tribalismo que sempre 

existiu, mas que, conforme as épocas, é mais ou menos valorizado.” 

(MAFFESOLI, 2010, p.124). 

 

No próximo item deste artigo pretende-se aprofundar a questão da comunidade da 

Candelária como um lugar de memória utilizando conceitos como história e memória, 

lugares tendo arcabouço teórico autores como Nora (1984), Mons (2013) e Seixas (2004).  

 

A Candelária como lugar de memória  

 

Segundo Pierre Nora (1984), a função fundamental dos lugares de memória é a 

compensação, que atua como uma forma de driblar a ansiedade e deter a perda de 

referências. A memória sofreu profundas mudanças, perdeu o sentido de continuidade, 

dela restando apenas vestígios.   

Todo esse processo deve-se à aceleração da história, que traz a percepção de que 

tudo pode desaparecer. A consciência de ruptura com o passado ligada ao sentimento de 

mudança promove discussões sobre a necessidade de corporificação da memória em 

certos lugares, proporcionando a permanência de uma continuidade histórica. Esses 

lugares, de acordo com o autor, podem ser museus, arquivos, cemitérios, festivais, 

aniversários, exposições, monumentos, santuários e comemorações. 

Já Alain Mons (2013) rejeita a rigidez dos lugares de memória. Defende-a como 

sendo flutuante, como flashes, sensível, em forma de imagens embaçadas, imprecisas e 
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subjetivas. Mons não reconhece que há lugares de memória pura, mas que ela é construída 

por meio de uma experiência caleidoscópica.  

 Com relação ao lugares de memória dentro da Candelária, recorta-se neste artigo 

o campo de futebol, em que se percebe que os moradores da comunidade relembram dos 

antigos Torneios de 7 de setembro exatamente como cita Mons (2013) como “flashes”, 

como imagens imprecisas e embaçadas quando o assunto são as competições no 

campinho da favela. 

 Retomando o pensamento de Nora (1984), ele aponta diferenças entre memória e 

história. A memória é viva, está sempre em evolução e constitui um elo vivido no eterno 

presente. A história é uma reconstrução sempre problemática do passado. O autor 

apresenta outras diferenciações entre memória e história, que cabe aqui serem citadas: 

 

 

Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a 

conformam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais 

ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas as 

transferências, cenas, censura ou projeções. A história, porque operação 

intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico. A memória 

instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre 

prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer, 

como Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos 

existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, 

plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a 

ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se  

enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A 

história só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às reações 

das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo. 

(NORA, 1984, p.9) 

 

A pesquisadora Jacy de Seixas (2004) procura apreender as relações entre história 

e memória com um olhar transdisciplinar, abandonando a proposta dicotômica defendida 

por Pierre Nora (1984). Para tanto, a autora, embebida no pensamento da historiografia 

anglo-saxônica que surgiu nos anos 80, busca proporcionar maior autonomia à memória. 

De acordo com Seixas, esse novo enfoque possibilitou a apropriação da memória pela 

história. “Se em Nora toda memória é apropriada e historicizada, aqui toda memória é 

imediatamente história; uma diferença, portanto, de grau, mas não de qualidade, 

distinguiria, grosso modo, as historiografias dedicadas hoje ao estudo da memória e da 

história”. (SEIXAS, 2004, p.42). 
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Essa perspectiva possibilitou o resgate de experiências marginais, traumáticas 

historicamente, localizadas nas proximidades da história oficial ou dominante, 

proporcionando o surgimento de novas ideias.  

 

Responsável, igualmente, por um debate historiográfico que teve como 

desdobramento o aparecimento de novas noções, como as de 

“memórias subterrâneas”, “lembranças dissidentes”, “lembranças 

proibidas”, “memórias enquadradas”, “memórias silenciosas”, mas não 

esquecidas, e outras que buscam dar conta da complexidade dos 

fenômenos contemporâneos da memória. (SEIXAS, 2004, p.43). 

 

Com relação à questão dos lugares na Candelária, no próximo item deste artigo, 

pretende-se apresentar um dos mais comentados pelos moradores, que guardou vários 

“causos” e memórias dentro da comunidade: o campo de futebol. 

 

O campo de futebol: um ícone da Candelária 

  

O campo de futebol é um lugar (NORA, 1984) dentro da Candelária em que a 

memória se cristaliza e se refugia, ligando-se a momentos particulares da história dessa 

parte da comunidade.  Nesse local, moradores relembram com saudosismo a importância 

desse espaço, que, apesar da estrutura precária, servia como um lugar de encontro dentro 

da favela e também para presenciar a participação de craques de bola jogando nas peladas.  

 

Se você hoje perguntar pra um pessoal de quarenta ano [sic], como é 

que era o campo, todo o momento tinha evento, todo o momento tinha 

gente. O campo era ruim, mas era muito bom pra gente. Ruim no 

aspecto visual, mas muito atraente por ser um ponto de encontro, um 

ponto de encontro não nosso, mas de toda a comunidade. Você queria 

ver gente jogando, você ia pro campo e você via gente muito boa 

jogando.10 

 

 

De acordo com os entrevistados, com a transferência do campo de futebol para a 

parte alta do morro, houve a perda da “magia” do lugar, visto que deixou de ser um local 

de lazer e de confraternização dentro da favela. Essa diminuição da importância do campo 

na vida cotidiana dessa comunidade tem uma explicação: segundo moradores, 

antigamente, a área de lazer ficava na entrada da favela. Quem passava pela Rua Visconde 

                                                 
10 Trecho da entrevista de Alvinho, morador e um dos organizadores do Torneio de 7 de setembro, realizada em 

setembro de 2013.  
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de Niterói avistava-a, mas, com a realização de uma obra da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

o espaço se modificou. 

 

Foi porque entrou o Favela Bairro, né? E eles acharam o espaço 

interessante, pra construir esses dois prédio [sic], algumas áreas de lazer 

e, na verdade, esqueceram de comunicar a comunidade pra ver se era 

isso ... Em momento algum, assim, não sei te responder com muita 

eficácia, né? Mas, com certeza, a comunidade não foi ouvida, entendeu? 

Senão tudo que tem construído aqui a gente botava onde hoje tem o 

campo lá em cima. 11 

 

Seu Zé Maria é aposentado; nos tempos da juventude, foi frequentador assíduo 

do campo de futebol, porém também não ficou satisfeito com a mudança na localização 

da área de lazer. 

Aí tinha um campo aqui embaixo, o campo do cerâmica [referindo-se 

ao campo pertencente à fábrica de cerâmica]. Aí eles fizeram um campo 

onde é a Comlurb lá em cima e aqui fizeram esses dois prédios. Fizeram 

uma quadra de vôlei que não funciona e fizeram um campo aqui que 

mais se usava, que era do futebol, fizeram uma quadra desse 

tamanhozinho. O pessoal que jogava parou de jogar. Como é que vai 

jogar aqui? Pra ir lá em cima, a gente não dá pra subir, a gente já tem 

uma idade mais ou menos, não dá pra subir. Então o que acontece? 

Ficou até sem graça.12  

 

 

Nota-se que o campo de futebol faz parte da memória que continua viva dentro da 

Candelária, tributária das representações e das preocupações do presente (Rousso,1989). 

O campo ainda é um ícone dentro da comunidade, independentemente da localização, 

seja na parte baixa ou no alto do morro. Tanto que todos os anos, no dia 7 de setembro, 

feriado da Independência do Brasil, há um torneio de futebol que reúne moradores-

jogadores de várias idades desde as crianças até à terceira idade. A disputa pelos troféus 

acontece entre o morro (parte alta) e a olaria (parte baixa) da Candelária.  

 

 

Na verdade, isso aí tem mais de 100 ano [sic]. A gente nada mais que 

tamo [sic] dando sequência. Pelo fato do campo hoje não ser aqui 

embaixo, que antes era... Hoje, eu tenho 47 ano [sic], mas eu vim pra 

cá com 14 ano [sic] e com 14 ano [sic] eu já vi isso acontecer, entendeu? 

Aí, o fato de hoje não ter o campo aqui embaixo, nós, há quatro anos 

atrás, a gente resgatamo [sic] isso lá na parte de cima. E tivemos 

bastante sucesso, só que antes era uma tradição, hoje que a gente não tá 

conseguindo ter essa tradição. A tradição, na verdade, era [sic] os 

melhores jogadores da comunidade, que entravam para representar a 

                                                 
11  Idem. 
12 Entrevista realizada com Seu Zé Maria em setembro de 2013. 
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sua parte, de cima e a debaixo, e hoje a gente não consegue porque hoje 

a gente não tem um campo que consegue atrair a criançada pra jogar 

bola. 13   

 

 

Neste momento, faz-se necessário recorrer novamente ao conceito de memória 

coletiva apresentado por Maurice Halbwachs (1950), em que defende sua composição  

com base no lugar social de quem a enuncia. Trata-se, por conseguinte, de uma construção 

social que serve como atualização do passado. De acordo com Halbwachs (2006), a 

lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente. 

Pelas narrativas desses atores sociais, é possível relembrar histórias e “causos” do 

torneio de 7 de setembro, comparando o evento de 2013 com as edições anteriores, como 

bem lembra o aposentado Zé Maria.  

 

A gente botava jogo cinco hora [sic] da manhã. Cinco hora [sic] da 

manhã, o campo tava escuro, botava vela, tinha uma vala beirando à 

veterinária. A bola era branca, a gente jogava por jogar, ninguém tava 

enxergando nada. Mas era animado. A gente começava a animação ali, 

depois que acabava o jogo, vinha o time das criança [sic], depois das 

criança [sic] vinha o jogo das menina [sic], aí depois vinha o cacareco 

que era os coroa [sic] que ainda jogava [sic], depois vinha o juvenil, o 

infantil e o primeiro quadro e o segundo quadro. Aqui sempre foi muito 

animado. 14 

 

 

As lembranças de Alvinho, um dos responsáveis pela tentativa de resgate do 

torneio de 7 de setembro, também são do tempo em que o campeonato começava de 

madrugada. “Na nossa época, cinco horas da manhã, vinha uma pessoa e jogava dois 

morteiros de 12 lá pra cima e já tinha [sic] pessoas lá de cima respondendo: Tô descendo. 

E era muito engraçado que a gente viveu isso e a gente tenta fazer isso de alguma 

forma”,15 afirmou. 

 A iniciativa é uma maneira de homenagear os mais velhos que representam 

influências na cultura cotidiana da região. “Hoje, nós fazemos pra eles né, na verdade. E 

quando eles eram na [sic] nossa idade, quarentão, quarenta e cinco, nós éramos dezoito. 

Então hoje mudou, hoje a gente chama eles e nós oferecemos esse dia pra eles”. 16 

                                                 
13 Trecho da entrevista de Alvinho, realizada em setembro de 2013. 

 
14 Trecho da entrevista de Seu Zé Maria, concedida em setembro de 2013. 

 
15 Trecho da entrevista de Alvinho, realizada em setembro de 2013. 

 
16  Idem. 
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O retorno do Torneio de 7 de setembro é uma tentativa de resgate dessa festividade 

dentro da Candelária, mesmo com algumas modificações e atualizações em função de 

questões temporais. 

As festas populares movimentam e resgatam lembranças e emoções e 

recriam algo que ficou na memória coletiva, sendo instrumentos 

valiosos de guarda dessa memória pois não basta reconstruir pedaço a 

pedaço a imagem de um acontecimento passado, é preciso que esta 

reconstrução funcione a partir de dados e noções comuns que estejam 

em nosso espírito e também no dos outros. As festas são sempre as 

mesmas, sem nunca serem iguais, pois são resultantes do aprendizado 

que se dá pela interação social. Possuem dinâmica própria, 
transformando-se, atualizando-se, de forma lenta, fora do ritmo 

acelerado das expressões massivas, embora apresentem uma relação 

entre tradição e inovação, o que constitui um forte dinamismo, um 

elemento de vitalidade. (CAPONERO; LEITE; PEREZ,2011, p. 5-6) 

 

 

Durante a realização do campeonato de 7 setembro de 2013, percebeu-se que os 

idosos participaram de forma tímida da festividade. Inclusive, os organizadores do evento 

tiveram que aguardar a chegada de “reforços” de jogadores mais jovens para começar a 

partida do time dos cacarecos.17  

Para evitar o atraso nas partidas do torneio, houve um remanejamento na tabela, 

antecipando o jogo dos adolescentes. A partida do pessoal da terceira idade, que estava 

marcada para as 8 horas da manhã, só começou por volta das 9 horas e 30 minutos em 

função da falta de participantes.  

 

 

Foto 1 – Time da terceira idade da parte baixa da Candelária. Fonte: Acervo da autora/2013. 

 

                                                 
 
17 Cacarecos é o nome dado aos times compostos por jogadores da terceira idade da Candelária. 
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De acordo com relatos de moradores da parte baixa da favela, os idosos que vivem 

no alto da comunidade desanimaram de participar do evento em função da dificuldade de 

chegar até o campo na entrada da Candelária. Se foi esse ou não o motivo, não se sabe, 

sabe-se apenas que nenhum idoso da parte alta do morro compareceu ao torneio. 

O time dos cacarecos, formado por alguns idosos que moram na parte baixa da 

comunidade, perdeu a partida por 3 a 1, mas, mesmo assim, como a equipe da parte alta 

não compareceu no horário programado, os organizadores do evento decidiram que a 

partida foi ganha por W.O.18, e o troféu ficou para os idosos da parte baixa. Seu Mangueira 

foi o escolhido para receber a taça em nome do time, conforme verifica-se na foto abaixo.  

 

 

Foto 2 – O troféu da vitória: Seu Mangueira segura a taça do torneio de 7 de setembro, abraçado com Macumba. 

Fonte: Acervo da autora/2013. 

 

O Torneio de 7 de setembro é uma comemoração antiga dentro da comunidade da 

Candelária e que reúne exclusivamente moradores daquele pedaço (MAGNANI, 1996) 

do complexo de favelas do Morro da Mangueira. Pode-se perceber novamente que, 

durante a investigação, não foi possível precisar o início da festividade; esse dado pouco 

importa para seus participantes, mas sim a confraternização de seus membros e a tentativa 

por parte dos organizadores de resgatar os “bons tempos” do torneio e de homenagear os 

veteranos da comunidade. 

 

 

                                                 
18  O W.O. é a atribuição de uma vitória a uma equipe quando o time adversário não comparece na data e hora 

determinados ou pela falta de um número mínimo de atletas para a realização de uma partida. 
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Considerações Finais: 

 

Percebe-se nos relatos orais de moradores de gerações mais jovens da Candelária 

que o Torneio de 7 de Setembro é uma forma de homenagear os mais velhos que 

representam influências na cultura cotidiana da comunidade como também uma tentativa 

de preservar as raízes da competição.  

Michel Maffesoli (2008), em seu texto O espaço de memória, afirma que, se 

quisermos nos ligar à experiência vivida, é necessário retornar às raízes. Pela sua linha de 

pensamento, essa atitude também se relaciona à memória, que necessita de um 

pensamento radical, ou seja, na raiz. “A memória nos lembra, em certos momentos, que 

cada indivíduo só pode ser o que é se tiver raízes, que uma sociedade só pode ser o que é 

porque tem raízes”. (MAFFESOLI, 2008, p. 535). 

Nota-se que o campo de futebol ou campinho, como é chamado carinhosamente 

pelos moradores, é uma dessas “raízes” da Candelária, uma referência dentro da 

comunidade, independentemente de seu estado de conservação ou da falta de estrutura do 

espaço, a relação dos sujeitos com aquele local supera características funcionais. Portanto, 

os atores sociais que têm o privilégio de usufruir desse território (HAESBAERT, 2004) 

apresentam uma relação de identificação positiva e de “apropriação”. Desta forma, todo 

o território é, ao mesmo tempo, funcional, simbólico e mítico, “pois exercemos domínio 

sobre o espaço tanto para realizar “funções” quanto para produzir “significados”. 

(HAESBAERT, 2004, p. 1)  
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