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RESUMO 

 

 

 

 

Esta tese “investiga o lazer dos jovens da Liberdade, em termos do uso do tempo, 
espaço/equipamentos, manifestações e conteúdos artístico-culturais no âmbito da 
educação formal, não formal e informal”; visando traduzir os sentidos e significados 
atribuídos pelos sujeitos ao lazer / “tempo livre”. Esse objetivo norteia-se na 
“pergunta – síntese”: como se configura o usufruto do lazer / “tempo livre” dos jovens 
da Liberdade, em termos de tempo, espaço/equipamentos, manifestações e 
conteúdos artístico-culturais” e que sentidos os jovens atribuem a essas 
manifestações? Sob o ponto de vista teórico-metodológico a pesquisa está 
fundamentada nos estudos do cotidiano de Lefebvre, em cujos pressupostos se 
situam também os estudos do espaço urbano e do lazer. A pesquisa de campo 
tomou como base alguns pressupostos da etnografia urbana, utilizando-se os 
seguintes instrumentos de coleta de dados: observação participante, entrevistas, 
questionários, analise documental e registro fotográfico. As conclusões da pesquisa 
trazem os seguintes destaques e “achados”: o lazer dos jovens se manifesta na 
perspectiva da educação formal (Colégio Estadual Duque de Caxias), espaço que 
constitui a referência para projetos, programas e eventos ligados a manifestações e 
conteúdos artístico-culturais da própria escola e dos grupos e movimentos sociais 
que se situam no bairro e no entorno. Os jovens, apesar da “pobreza do cotidiano” 
(carência de políticas efetivas de lazer, trabalho, educação, saúde, e outras), 
conseguem recriar e resignificar os limites das políticas educacionais e de lazer, 
também chamadas de “inclusão precária, marginal e perversa”. Os seus 
depoimentos ambíguos apresentam, ao mesmo tempo, conformismo em relação à 
escola, ao lazer / “tempo livre”, aos programas sociais, ao cotidiano, aos espaços e 
equipamentos para o lazer; mas também sinais de transgressão, rebeldia e 
resistência sociopolítica e cultural, visando à superação das desigualdades 
(socioculturais e econômicas). Por fim, a tese conclui sobre a necessidade da 
realização de novas pesquisas que possam, de forma articulada ao conceito de lazer 
(“lazerania”), aprofundar as diversas categorias empíricas não abordadas, tais como:  
gênero, raça/etnia; além das categorias empíricas ligadas à relação lazer e 
juventude: violência, drogas, religiosidade e outras. 
 
 
Palavras-chave: Lazer; Tempo livre; Juventude; Educação; Espaços/Equipamentos; 
Conteúdos Culturais.   
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This thesis "investigates the leisure of youth from the district of Liberdade (Salvador-
BA) in terms of the use of time, space/equipment, demonstrations and artistic and 
cultural contents in formal education, non formal and informal", aiming to translate 
the directions and meanings attributed by subjects to leisure/"free time". This goal is 
guided in "question-synthesis: how to configure the enjoyment of leisure /"free time" 
of young from Liberdade, in terms of the use of time, space/equipment, 
demonstrations and artistic and cultural content" and which meaning that young 
people attach to these events? From the perspective of theoretical and 
methodological research is based on studies of daily of Lefebvre, whose premises 
are located also the studies of urban space and recreation. The field research was 
based on some assumptions of urban ethnography, using the following instruments 
for data collection: participant observation, interviews, questionnaires, documentary 
analysis and photographic record. The research result brings the following highlights 
and "findings": the leisure of youth manifests itself in the perspective of formal 
education (Colégio Estadual Duque de Caxias), space that is the reference to 
projects, programs and events related to demonstrations and content artistic and 
cultural aspects of the school and social groups and movements that fall in the 
district and surrounding areas, young people, even though "poverty of everyday life" 
(lack of effective policies for leisure, work, education, health, and others) can 
recreate and new meaning the boundaries of educational policies and leisure, also 
called "inclusion poor, marginal and perverse". His ambiguous testimony presented 
at the same time, conformism in regard to school, to leisure/"free time", to social 
programs, to daily life, to places and equipments for leisure, but also signs of 
transgression, rebellion and social resistance and cultural-political, aimed at 
overcoming inequalities (social, cultural and economic). Finally, the thesis concludes 
about the need for conduction of new research, which might, in an articulated way 
with the concept of leisure ("lazerania"), to deepen the various empirical categories 
not covered, such as gender, race/ethnicity; in addition to the empirical categories 
related to the relative leisure and youth: violence, drugs, religion and others. 
 
 
Keywords: Leisure; Free Time; Youth; Education; Places/Equipments; Cultural 
Contents 
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RESUMEN 
 
 
 
 

En esta tesis se "investiga el ocio de la Libertad joven, en cuanto a la utilización del 
tiempo, el contenido del espacio / equipo, las manifestaciones artísticas y culturales 
dentro de la educación formal, no formal e informal", con el objetivo de traducir los 
significados atribuidos por los sujetos ocio / "tiempo libre". Este objetivo se orienta en 
"cuestión - síntesis": la configuración del disfrute del ocio / "tiempo libre" juventud de 
la Libertad, en términos de tiempo, espacio / equipo, demostraciones y contenido 
artístico-cultural "y los sentidos que los jóvenes adjuntar a estos eventos? Desde el 
punto de vista de la investigación teórica y metodológica se basa en estudios de lo 
cotidiano Lefebvre, cuyas instalaciones se encuentran también los estudios del 
espacio urbano y de ocio. La investigación de campo se basa en algunos supuestos 
de la etnografía urbana, utilizando los siguientes instrumentos de recolección de 
datos: observación participante, entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos y 
registro fotográfico. Las conclusiones de los aspectos más destacados de la 
investigación y aportar los siguientes "hallazgos": el ocio de los jóvenes se 
manifiesta en la perspectiva de la educación formal (State College Duque de 
Caxias), que es el espacio de referencia para los proyectos, programas y eventos 
relacionados con las manifestaciones y artístico contenido - la escuela y los grupos 
culturales y los movimientos sociales que se encuentran en el barrio y sus 
alrededores. Los jóvenes, a pesar de la "pobreza de la vida cotidiana" (falta de 
políticas eficaces para el ocio, los negocios, la educación, la salud, y otros), se 
puede reformular y recrear los límites de las políticas educativas y de ocio, también 
llamados "inclusión pobre, marginal y perverso". Sus testimonios han ambiguo, 
mientras que el conformismo de la escuela, el ocio / "tiempo libre" para los 
programas sociales, a lo cotidiano, a los locales e instalaciones para el ocio, sino 
también signos de rebelión, rebelión y resistencia y sociopolítico cultural, 
encaminada a superar las desigualdades (sociales, culturales y económicos). Por 
último, la tesis concluye en la necesidad de realizar nuevas investigaciones que 
puedan, en un articulado el concepto de ocio ("lazerania"), profundizar en las 
diversas categorías empíricas no cubiertos, tales como género, raza / etnia, más allá 
de categorías empíricas relacionadas con el ocio y la relativa juventud: la violencia, 
las drogas, la religión y otros. 
 
 
Palabras Clave: Ocio, Tiempo Libre, Juventud, Educación, Locales/Instalaciones, 
Contenidos Culturales. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

Cette thèse "enquête sur les loisirs des jeunes du quartier de Liberdade (Salvador-
BA) en termes de l'utilisation du temps, de l'espace / équipement, des 
démonstrations et des contenus artistiques et culturels dans l'éducation formelle, non 
formelle et informelle», qui vise à traduire les directions et les significations attribuées 
par les sujets de loisirs / «temps libre». Cet objectif est guidé dans «question-
synthèse: comment configurer la jouissance des loisirs /« temps libre »des jeunes de 
Liberdade, en termes de l'utilisation du temps, de l'espace / équipement, des 
démonstrations et des contenus artistiques et culturels" et qui signifie que les jeunes 
accordent à ces événements? Du point de vue de la recherche théorique et 
méthodologique est basée sur des études de la vie quotidienne de Lefebvre, dont les 
locaux sont situés également les études de l'espace urbain et de loisirs. La 
recherche sur le terrain a été basée sur certaines hypothèses de l'ethnographie 
urbaine, en utilisant les instruments suivants pour la collecte des données: 
l'observation participante, entretiens, questionnaires, analyse documentaire et les 
dossiers photographiques. Le résultat de la recherche apporte des faits saillants 
suivants et les «résultats»: les loisirs de la jeunesse se manifeste dans la perspective 
de l'éducation formelle (Colégio Estadual Duque de Caxias), espace qui est la 
référence pour des projets, des programmes et des événements liés à des 
manifestations et le contenu artistique et aspects culturels des groupes scolaires et 
sociales et les mouvements qui se situent dans le quartier et ses environs, les 
jeunes, même si «la pauvreté de la vie quotidienne» (absence de politiques efficaces 
pour les loisirs, le travail, l'éducation, la santé et autres) peuvent recréer et nouvelle 
qui signifie que les limites des politiques éducatives et de loisirs, appelé aussi 
«l'inclusion mauvaise, médiocre et pervers". Son témoignage ambigu présenté dans 
le même temps, le conformisme à l'égard de l'école, aux loisirs / «temps libre», des 
programmes sociaux, de la vie quotidienne, des lieux et des équipements de loisirs, 
mais aussi des signes de transgression, de révolte et de résistance sociale et 
culturelle -politique, visant à surmonter les inégalités (sociales, culturelles et 
économiques). Enfin, la thèse conclut sur la nécessité pour la conduction de 
nouvelles recherches, qui pourraient, d'une manière articulée avec le concept de 
loisir ("lazerania"), afin d'approfondir les différentes catégories empiriques ne sont 
pas couverts, comme le sexe, la race / l'origine ethnique, en Outre les catégories 
empiriques relatives à l'agrément relatif et la jeunesse: la violence, la drogue, la 
religion et bien d'autres. 
 
 
Mots-clés: Loisirs, Temps Libre, Jeunesse, Éducation, Places / Equipements; 
Contenus Culturels 
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INTRODUÇÃO 

 

Justificativa, delimitação, objetivos e questões da pesquisa 

 

A presente pesquisa tem como objetivo “investigar o lazer dos jovens da 

Liberdade em termos de tempo, espaço/equipamentos, manifestações e conteúdos 

artístico-culturais nos âmbitos da educação formal, não-formal e informal”. Para 

materializar o estudo, o intuito é, de forma propositiva e crítica com base nas 

demandas e problematizações do real-social, mapear e apontar o potencial 

educativo e, essencialmente, traduzir os sentidos e significados atribuídos pelos 

sujeitos ao lazer, aos conteúdos e às manifestações artístico-culturais, nos espaços 

e equipamentos do bairro da Liberdade.  

 

O problema da pesquisa em questão está centrado na “pergunta de partida” ou 

“pergunta – síntese” (GAMBOA, 2007). Trata-se de uma pergunta, enunciada de 

forma clara, qualificada em termos de conteúdo, tempo e espaço. Esta pergunta 

contém em seu enunciado o recorte e a delimitação do objeto de estudo, anunciando 

também, de forma subjacente, as hipóteses da pesquisa. Tomadas de forma crítica 

e problematizada as observações informais, foram montados os pressupostos da 

investigação, que partem da idéia de que os jovens do bairro da Liberdade 

constroem suas práticas socioculturais de forma individual, mas também mediadas 

pelo coletivo. Por um lado, tem como pano de fundo as configurações e os limites 

das questões sociais, políticas e econômicas inerentes ao bairro, que, em última 

instância, traz consigo uma espécie de folclorização e banalização do lúdico. Isto é, 

existe, no senso comum da cidade de Salvador, uma idéia de que os moradores em 

geral e, em especial os jovens, vivem em eterna alegria e estado de “ludicidade”, 

cuja vida cotidiana, suas práticas sociais e produção cultural dos jovens, parecem 

contribuir para esses estereótipos e supostas idiossincrasias. Esta visão serve para 

toda a Bahia (“sorria, você está na Bahia”) e, fundamentalmente, para uma 

representação apressada sobre a cultura lúdica juvenil do lócus investigado. Por 

outro lado, na mesma esteira dessas questões operacionais, há, no âmbito das 

possibilidades de transgressão e resistência sociocultural, a ideia de que os jovens, 

independentemente dos limites acima mencionados, produzem uma cultura com 
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base no “lúdico” como elemento de transgressão e resistência, desafiando assim o 

contexto de agudas desigualdades sociais.  

 

Essas reflexões nos levam a pressupor que as práticas culturais dos jovens são 

extremamente complexas e paradoxais, uma vez que são tecidas, simultânea e 

dialeticamente, pela “pobreza” e pela “riqueza” cotidianas, como bem salientou Henri 

Lefebvre (1991). Isso significa admitir “a priori”, que qualquer coletivo social pode ser 

atravessado por conflitos internos, tensões, disparidades, heterogeneidades; em 

suma, contradições. Significa também abarcar as trajetórias individuais e coletivas 

desses sujeitos, levando-se em consideração os modos como constroem história e 

cultura, individualmente e em grupo, tanto em espaços e tempos formais (escola), 

quanto em tempos e espaços informais (ruas, becos, esquinas etc.). 

 

Diante do exposto, o conceito de lazer sustentado na tese, traz consigo uma 

dimensão crítica, cuja problematização implica em pensá-lo articulado ao possível 

“tempo livre” dos jovens, tanto nas perspectivas do tempo do trabalho escolar, 

quanto do trabalho produtivo. O lazer desses jovens pode ser pensado também 

compreendendo o possível tempo livre, no caso de jovens inseridos no mercado de 

trabalho (1º emprego).  Além disso, numa realidade como a da Liberdade, bairro 

marcado, de um lado, pelas desigualdades sociais e, de outro lado, pela riqueza 

sociocultural e política. Sendo assim, convém considerar para o debate um conceito 

de lazer que possa ser compreendido de forma multidimensional e dialética, 

conforme será abordado no Capítulo 3. 

 

Priorizei uma reflexão sobre lazer, compreendendo-o na sua relação com a 

educação e outras instâncias da vida cotidiana (trabalho, família, cultura e outras). O 

lazer se constitui num espaço de organização da cultura, no qual se podem ampliar 

as oportunidades para que se possam questionar os valores da ordem social; além 

de possibilitar aos jovens não apenas, pura e simplesmente, as “vivências” de lazer, 

mas também a produção cultural individual e coletivamente construída (GOMES, 

2003; SILVA, 2003). O lazer é uma dimensão da cultura construída nos contextos: 

social, político, econômico e cultural, a partir dos seguintes elementos que se inter-

relacionam: tempo, espaço-lugar, manifestações culturais e ações (atitudes). O 



23 

 

 

tempo diz respeito ao usufruto do momento presente e não se limita aos períodos 

institucionalizados para o lazer (final de semana, férias etc.); o espaço-lugar, que vai 

além do espaço físico, por ser um “local” do qual os sujeitos se apropriam no sentido 

de transformá-lo em ponto de encontro (consigo, com o outro e com o mundo); as 

manifestações culturais, que são compreendidas como conteúdos vivenciados na 

fruição da cultura, seja como possibilidade de diversão, descanso ou 

desenvolvimento; as ações (ou atitudes), que são fundadas no lúdico, compreendido 

como expressão humana de significados da/na cultura referenciada no brincar 

consigo mesmo, com o outro e com a realidade (GOMES, 2004 p. 124). 

 

O lazer se inscreve no âmbito das relações sociais estabelecidas, com as 

diversas dimensões da vida social e cultural (o trabalho, a economia, a educação e 

outras); não se consituindo, conforme já mencionei, num fenômeno isolado, uma vez 

que está em franco diálogo com os contextos sociocultural, educativo e econômico, 

nos quais os jovens estão inseridos (bairro da Liberdade). Finalmente, dito de 

maneira mais sintética, “o lazer” é uma dimensão da cultura constituída por meio da 

vivência lúdica (grifo meu) de manifestações culturais em um tempo/espaço 

conquistado (grifo meu) pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações 

dialéticas com as necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o 

trabalho produtivo (GOMES, 2004 p.124-125). 

 

Em suma, de forma mais incisiva, crítica e teórico-prática, a tese, além dos 

enunciados de Gomes (2003), baseia-se nas ideias de Mascarenhas (2003) sobre o 

lazer como uma intervenção socioeducativa, que carrega em seu bojo a proposta de 

educação popular de Paulo Freire, tendo como cerne o “lazer-educação como 

prática de liberdade”; como posição política e político-pedagógica o compromisso 

com os grupos ou movimentos sociais mediante sua resistência e luta cotidiana por 

sobrevivência, emancipação e pela conquista de um mundo mais justo e melhor 

para viver”; por uma efetiva cidadania, ou seja, por uma “lazerania”. Neste sentido, 

“o lazer como prática de liberdade significa a possibilidade de, mediante uma 

experiência lúdica e educativa, refletir sobre a realidade que o cerca e praticar a 

liberdade como um exercício de cidadania e participação social (MASCARENHAS, 

2003; MARCASSA, 2003 p. 132). 
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A pergunta central, que norteou todo o processo de construção dos capítulos, foi 

formulada levando-se em conta as vicissitudes da Liberdade, ou seja, um bairro 

emblemático em termos socioculturais, político-econômicos e educacionais. Sendo 

assim, a pergunta-síntese que orientou os caminhos teórico-metodológicos da 

pesquisa é: Como se configura o usufruto do lazer / “tempo livre” dos jovens da 

Liberdade, em termos de tempo, espaço/equipamentos manifestações e conteúdos 

artístico-culturais? 

 

A pergunta norteadora traz em seu enunciado algumas “questões de pesquisa” 

(TRIVIÑOS, 1987) que, didaticamente, podem ser consideradas desdobramentos 

dessa pergunta. As questões abaixo discriminadas trazem em seu bojo os objetivos 

específicos formulados de forma indagativa, a saber:  

 

� Quais os principais aspectos que subjazem à vida cotidiana dos jovens do 

bairro da Liberdade, no que tange às manifestações e aos conteúdos artístico-

culturais, tanto no âmbito dos tempos, espaços e equipamentos para o usufruto do 

lazer tanto na escola (cultura lúdica), quanto no âmbito não-escolar (ruas, praças, 

becos e vielas)? 

 

� Quais os sentidos e significados atribuídos pelos próprios jovens ao lazer, no 

ponto de vista das manifestações artístico-culturais e conteúdos culturais (esporte, 

jogo, dança, teatro, cinema, música e outras), realizados nos tempos, espaços e 

equipamentos escolares e não-escolares? 

 

� Quais as percepções dos jovens sobre o bairro da Liberdade no que refere às 

políticas públicas (programas e projetos) destinadas ao lazer, à cultura, ao esporte e 

outros? 

 

Argumentos sobre a relevância social da investigação 

 

Para justificar a relevância social e acadêmica do conhecimento produzido, lanço 

mão dos seguintes argumentos: 
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O primeiro argumento diz respeito à justificativa do por que da escolha da 

Liberdade, baseado no fato de que se trata de um bairro no qual o cotidiano traduz o 

movimento da divulgada, emblemática e mitificada alegria, peculiar ao povo baiano 

em geral e, em especial, a este bairro de Salvador. Trata-se de um estilo de vida 

forjado no cotidiano, que parece presumir o significado do próprio nome do bairro: 

Liberdade. O bairro da Liberdade exala espontaneidade, descontração e uma 

atmosfera de festa e diversidade, mediada pela pobreza e por outras questões 

sociais. Todas essas ambiguidades, as contradições e os paradoxos, podem ser 

observados na arquitetura, na ocupação do espaço urbano, na feira livre, nos 

costumes, na história de vida dos personagens reais e imaginários.  

 

O segundo argumento, que justifica a realização do estudo neste bairro, 

fundamenta-se no mito criado em torno dos bairros populares; também chamados 

bairros problemáticos, onde habitam os jovens oriundos da classe trabalhadora 

empobrecida ou “classes perigosas”. Aliás, a esse respeito, no imaginário do senso 

comum soteropolitano há uma contradição que se caracteriza pelo fato de 

compreender a Liberdade, de um lado, por ser um bairro de muita festa e alegria e, 

do outro lado, um espaço urbano onde a juventude e a comunidade em geral 

padecem dos males das desigualdades sociais, tais como: consumo de drogas, 

violência, alcoolismo, desemprego (problemas de subemprego), saúde, falta de 

saneamento básico, prostituição e outras mazelas sociais que caracterizam a vida 

das classes trabalhadoras empobrecidas. 

 

O terceiro argumento, que me fez enveredar por este recorte da pesquisa, 

baseia-se no fato investigado que indica, de um modo geral, a comprovada falta de 

espaços urbanos para as manifestações e conteúdos artístico-culturais do lazer. Em 

Salvador, (s/d) isto é claramente observável na parca arborização das ruas, na 

ausência de praças e parques (espaços e equipamentos) e/ou intervenções públicas 

para a comunidade como um todo e, em especial, para a juventude.  

 

Esses argumentos iniciais justificam a escolha do lócus da pesquisa, levando-me 

a realizar uma etnografia que buscasse perceber no cotidiano dos jovens os 

diferentes processos de produção sociopolítica e cultural do espaço forjado pela 



26 

 

 

juventude; produção essa que culmina por indicar pistas para a democratização do 

usufruto do tempo de lazer e da cultura lúdica. Neste sentido, convém tomar Le Goff 

como referência, em seu livro "Por amor às cidades" (1998), principalmente, quando 

este ressalta a importância do momento da festa e do riso na definição do potencial 

criativo das cidades. Nesse livro o autor relata como as festas e os jogos participam 

do processo de afirmação da identidade urbana, tendo os jovens um papel 

destacado nesse processo. 

 

Seguindo a linha de raciocínio dos argumentos, para a justificativa da escolha e 

delimitação do lócus da pesquisa para o bairro da Liberdade, penso que um fator de 

legitimação deste recorte de pesquisa se deu também pelas condições 

socioeconômicas do bairro. Estou me referindo aos dados estatísticos sobre o bairro 

e, em particular, sobre a juventude deste bairro. Sendo assim, se por um lado levei 

em consideração os dados estatísticos oficiais sobre o bairro em geral, suas 

demandas e necessidades; por outro lado trouxe ainda de forma parcial e/ou 

incompleta para o debate os dados sobre a situação específica dos jovens da 

Liberdade, tais como: escolarização, trabalho, lazer, saúde e outros1. 

 

O ano de 2010 foi proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

como o Ano Internacional da Juventude e houve, a partir do mês de agosto do citado 

ano, em diferentes partes do mundo, várias iniciativas em torno do tema “Diálogo e 

Entendimento Mútuo”.  Reflito que ao assumir esta pesquisa tenha pensado numa 

forma significativa de incluir a juventude nas questões do desenvolvimento 

econômico, social, cultural, educacional e político. 

 

São grandes as preocupações com a situação da juventude imersa nas abissais 

desigualdades sociais, tanto no mundo quanto no Brasil e na Bahia, conforme 

indicam os dados estatísticos a seguir: a Bahia apresenta cerca de 30% de sua 

população com idade entre 15 e 29 anos. É um estado que enfrenta o sério 

problema de reunir metas, programas e projetos que apontem soluções para os 424 

                                                
1
 Os dados sobre os jovens na Bahia e, em especial, dos jovens do bairro da Liberdade, não estão 

completamente disponíveis até o momento, nos documentos do IBGE/BAHIA CENSO 2010. O Censo 
foi realizado, mas há demora em os dados serem tabulados e analisados e lançados oficialmente, 
principalmente informações que envolvem crimes, violências em geral e óbitos.  
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mil jovens desempregados; os 83% de jovens que estão fora da universidade; com 

as dezenas de jovens que diariamente são encontrados mortos, vítimas de 

extermínio ou homofobia; pelo tráfico de drogas e até pela violência ou abuso 

policial. Tanto nas periferias da capital quanto nos bairros populares a exemplo da 

chacina ocorrida no bairro do Cabula; no Pero Vaz (bairro da Liberdade) ou nas 

cidades do interior; como rápidos exemplos as matanças sucedidas, e tornadas 

públicas pela mídia, nos municípios de Vitória da Conquista e em Feira de Santana. 

O fato é que no anfiteatro da segurança pública somos espectadores passivos de 

um “rio de sangue juvenil” que irrompe em todo o Estado da Bahia. 

 

Essa aterrorizante realidade provoca não só o governo e as instituições 

organizadas, mas também toda a sociedade baiana, apontando para a urgência de 

nos orientarmos na conexão e na articulação das políticas públicas direcionadas a 

esta faixa etária e na afirmação de limites legais para o reconhecimento dos direitos 

da juventude.  A questão é atuar, do ponto de vista da ação integrada do Estado, na 

perspectiva de superar: a perpetuação da miséria que marca a nossa sociedade, 

transmitida de geração em geração; as condições de vulnerabilidade e imobilidade 

social dentro do espectro familiar, que impedem os processos de ascensão social e 

política da juventude pobre desse Estado, negra e feminina em sua maioria. No 

tablado das políticas públicas é preciso avançar no reconhecimento da combinação 

entre os princípios da igualdade e da diversidade como marca decisiva da 

identificação do sujeito juvenil atual. É necessário perceber que não bastam nem as 

velhas políticas universais ou de redução dos impactos das altas taxas de 

desigualdade social nem as políticas descontínuas e simbólicas de arquétipos 

assistencialistas, truncadas e, na sua maioria, inadequadas. 

 

Penso ser fundamental ouvir de forma cautelosa os diversos “brados” juvenis 

que surgem da realidade e apontam, de forma desafiadora, para a variedade de 

linhas interpretativas da leitura e/ou perfil da juventude do Brasil, da Bahia e, em 

especial, do bairro da Liberdade. Além da consideração às representações dos 

jovens, também se insurge como um desafio, a consideração sobre as concepções 

dos educadores e gestores que, de forma divergente – e algumas vezes até 

convergente -, formulam e implantam políticas públicas para este segmento etário. 
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No entanto o que está em jogo, em termos de desafio, é a busca, de forma crítica e 

propositiva, de possíveis consensos para que, na prática, sejam materializadas as 

complexas demandas da condição juvenil (NOVAES, 2010).  

 

Isso significa ampliar as políticas públicas que evidenciem a peleja da 

diversidade como um todo, nos anexos da sociedade; estabelecer as políticas de 

reconhecimento das desigualdades e a valorização dos processos de identificação e 

socialização típicos da juventude, tentando abranger os desafios da multiplicidade e 

da riqueza da maioria a partir do acordo social, étnico e de gênero da juventude do 

estado da Bahia. Na construção de um marco referencial é necessário distinguir o 

jovem como um sujeito de deveres, mas também de direitos e operar a difícil 

transição entre as políticas de tutela e proteção, para as políticas que promovam 

emancipação, inserção e participação juvenil, adotando direito ao lazer, ao tempo 

livre e à liberdade sexual; questões antes inimagináveis na retrógada retórica e na 

reacionária prática dos direitos sociais. Não podemos, com as dificuldades de 

ingresso do jovem no mercado de trabalho, nos conformar com o extermínio da 

juventude, com os altos índices de analfabetismo, sendo necessário dar visibilidade 

social a este fenômeno, gerando condições de possibilidade para o debate e a 

contestação pública em defesa da vida cotidiana da juventude. 

 

Outro nível de argumentação que fundamenta a pertinência deste estudo, sob o 

ponto de vista da relevância científica ou acadêmica, baseia-se na produção do 

conhecimento existente, tendo como intencionalidade trazer para a tese o “estado do 

conhecimento” ou “estado da arte” da produção acadêmica sobre a juventude na 

pós-graduação em Educação no Brasil; em especial, sobre os jovens no período de 

1980 a 1998, e a produção de conhecimentos discentes nos programas de pós-

graduação no campo dos estudos sobre Juventude, de 1999 até 2006, nas áreas 

das Ciências Humanas (Educação) e das Ciências Sociais (Antropologia, Ciência 

Política e Sociologia) e Serviço Social. Nesse sentido, objetivei identificar as 

possíveis “lacunas” existentes na produção das pesquisas e seus aportes teórico-

metodológicos acerca da juventude, que tiveram como objeto de estudo os jovens 

do bairro da Liberdade.  
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No que se refere às teses e dissertações produzidas na pós-graduação em 

ciências sociais e educação nas IES brasileiras e, em especial na UFBA, pode-se 

perceber uma tendência nas abordagens dos seguintes eixos temáticos: juventude e 

primeiro emprego, lazer, drogas e outras. A exemplo de algumas pesquisas 

produzidas na UFBA cito: Educação e mídia esportiva, representações sociais da 

juventude (2004) de Augusto Cesar Leiro, que apresenta uma tríade cultural 

envolvendo as culturas esportivas, televisivas e juvenis num referencial teórico 

crítico que destaca o habitus no universo ideológico e representacional das 

juventudes; A imagem da recriação da juventude, televisão e propaganda, (2009) de 

Altair de Jesus, elegeu a imagem da juventude representada nos comerciais de 

televisão e a análise do conteúdo imagético presente em diversas propagandas que 

constroem um discurso padronizado para a juventude, identificando-a com as 

mercadorias anunciadas; A ação comunitária do ProJovem, um instrumento para 

promover a participação do jovem (2009), de Cristiane de Araujo, discorre sobre o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) analisando a Ação 

Comunitária do ProJovem como instrumento para promover a participação do jovem; 

Cidadania, participação e juventude, uma análise dos projetos de formação cidadã 

de ONGs da Bahia (2007), de Soraia Brito, identificou e analisou as formas de 

participação desenvolvidas nos projetos de educação para cidadania do CRIA e do 

MOC, direcionados à juventude; As marcas na pele, as marcas no texto, sentidos de 

tempo, juventude e saúde na publicidade de cosméticos em revistas femininas 

durante a década de 90 (2004), de Annamaria Palacios, identifica como as marcas 

discursivas de tempo, juventude e saúde participam da construção do universo 

enunciativo da publicidade impressa de cosméticos produzida na década de 90 e 

veiculada nas revistas femininas brasileiras Elle, Marie Claire e Claudia; Projetos de 

vida e juventude, um diálogo entre a escola, o trabalho e o mundo - uma experiência 

de etnopesquisa no Vale do Iguape - (2006), de Ivan Faria, discute a construção de 

projetos de vida entre jovens das comunidades quilombolas do distrito rural de 

Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia; “Vale a pena ver de novo?”, 

juventude, escola e televisão (2007), de Maria Dantas, apresenta a importância dos 

meios de comunicação para formação cultural dos estudantes do Colégio Edvaldo 

Brandão Correia (CEBC), escola de Ensino Médio localizada em bairro da periferia 

de Salvador; Juventude na educação de jovens e adultos, novos sujeitos num velho 
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cenário (2009), de Idalina Borghi, um estudo com jovens entre 15 e 24 anos, que 

frequentam a educação de jovens e adultos em uma escola pública da cidade de 

Salvador, política de esporte e lazer como educação emancipatória da juventude; 

contradições e possibilidades das políticas democráticas e populares (2005), de 

Jamerson da Silva, investiga as contradições e possibilidades de uma política de 

esporte e lazer contribuir para a educação emancipatória da juventude, tendo em 

vista o fortalecimento das classes populares na luta por uma nova hegemonia. 

 

Durante o processo de “garimpo” nos bancos de teses e dissertações da CAPES 

na Bahia, identifiquei uma literatura muito ampla sobre a juventude, não 

encontrando, entretanto, nenhuma pesquisa especifica sobre a “Juventude do Bairro 

da Liberdade”, nem sobre a problemática de estudo em que se centra o presente 

projeto. Os estudos localizados dizem respeito ao Colégio Estadual Duque de 

Caxias, alguns sobre o “Ilê Aiyê”, e a grande maioria discutindo as questões da 

Cultura Afrodescendente que envolve o Bairro da Liberdade, com a população 

preponderantemente de maioria negra, sob várias óticas.  

 

O acervo pesquisado dedica-se quase todo a outros aspectos que não o objeto 

desta tese. E praticamente a única fonte, que se aproxima do problema é a 

dissertação Constituição do Bairro da Liberdade; Cultura negra em salvador – 1940 

a 1970, do Professor Bartolomeu de Jesus Mendes sob a orientação da Professora 

Dra. Maria Odila Leite da Silva Dias, apresentada à Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo no Mestrado Interinstitucional em História Social da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC), da Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC), no ano de 1999. Apenas como curiosidade acrescento que o 

Prof. Bartolomeu Mendes, discente e depois docente de história do Colégio Estadual 

Duque de Caxias, morador do bairro da Liberdade, foi por mim procurado, mas 

apurei que, já aposentado, faleceu no seu município de origem, no interior do Estado 

da Bahia, no ano de 2008. O material citado analisou sobre como a cultura negra e 

os tipos de inserções culturais da população do bairro da Liberdade perpassam por 

toda a cidade de Salvador, entendendo-as como demarcadoras de espaços 

identitários afro-brasileiros.  
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Outra iniciativa de produção do conhecimento disponível é a pesquisa conjunta 

intitulada o Estado do Conhecimento Juventude e Escolarização, publicada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio  

Teixeira (INEP), em 2002 na série Estado do Conhecimento, que buscou inventariar 

e analisar a produção acadêmica sobre a juventude na pós-graduação em 

Educação, no período de 1980 a 1998 e a produção discente da pós-graduação, que 

buscou nos jovens e estudantes seus problemas de investigação científica de 1999 

até 2006. Diante do exposto, pode-se perceber que há lacunas a serem preenchidas 

pelo presente objeto de estudo, sobretudo quando estão em jogo as reflexões e 

análises acerca da cultura lúdica da juventude em seus diversos aspectos micro e 

macro-sociais, culturais, políticos, e econômicos que subjazem às práticas sociais 

dos jovens do bairro da Liberdade na cidade de Salvador da Bahia. Em suma, pelo 

que se pode observar na literatura existente sobre os estudos de lazer e juventude, 

há, de fato, lacunas a serem preenchidas, principalmente quando se trata de 

questões que envolvem as análises sobre as estratégias que a juventude forja para 

a construção da cultura lúdica na vida cotidiana em espaços formais e não formais. 

 

Neste sentido, percebem-se também na literatura investigada, brechas para a 

realização de pesquisas que levem em conta, conforme já evidenciado no início 

desta introdução, de forma crítica e propositiva, as demandas e a produção cultural 

desses jovens. Isto posto, esta tese de doutoramento soma-se aos demais estudos, 

no sentido de considerar o potencial educativo das culturas juvenis do bairro da 

Liberdade, tendo como foco os sentidos e significados atribuídos pelos sujeitos às 

práticas lúdicas realizadas nos espaços e equipamentos do bairro, para as 

manifestações da cultura lúdica (lazer).  

 

Esta investigação foi construída da seguinte forma: Capitulo 1 - CAMINHOS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS que aborda as questões teórico-metodológicas 

desenvolvidas durante as inserções empírico-teóricas da pesquisa. Capítulo 2 - O 

ESPAÇO URBANO NA CONTEMPORANEIDADE E OS JOVENS NO ESPAÇO DO 

BAIRRO DA LIBERDADE, que transcorre sobre o espaço na contemporaneidade e o 

espaço urbano da cidade de Salvador, em cujos contextos os sujeitos forjam seus 

modos de vida e, em especial, as práticas lúdicas e de lazer dos jovens nos âmbitos 
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escolar e não-escolar tendo em vista refletir sobre as práticas socioculturais que os 

sujeitos constroem no cotidiano do bairro da Liberdade. Capítulo 3 - O LAZER 

COMO PRÁTICA DE “LIBERDADE” NO BAIRRO DA LIBERDADE desenvolve 

reflexões sobre o lazer da juventude no bairro da Liberdade, em nome das 

representações sociais, no que tange aos sentidos e significados atribuídos pelos 

próprios jovens ao lazer nos espaços e equipamentos “formais”, “não-formais” e 

“informais” do bairro investigado. AS CONSIDERAÇÕES FINAIS, reflexões e 

sugestões e as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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CAPÍTULO 1 - CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1.1 ABORDAGEM TEÓRICA 

 

1.1.1 Sobre as diversas dimensões do cotidiano 

 

 

{...} você não encontra quase nada que permita prever (ou imaginar 
as pessoas importantes que deixaram sua marca no que restou 
desse dia, dentre ou outros, previram) o que aconteceria, o que se 
preparava, escondido nas profundezas do tempo. Por outro lado, 
você não encontra muita coisa sobre a maneira como as pessoas 
sem importância viveram esse dia: suas ocupações e preocupações, 
seus trabalhos e divertimentos. (LEFEBVRE, 1991, p.5-6) 

 

 

Marilena Chauí ao tratar das “evidências do cotidiano”, nos diz que a nossa vida 

cotidiana é um fenômeno de crenças silenciosas, da aceitação tácita de evidências 

que nunca questionamos porque nos parecem naturais e óbvias. Nesse sentido é 

preciso crer no espaço, no tempo, na realidade, na qualidade, na quantidade, na 

verdade; na diferença entre realidade, sonho e loucura, verdade e mentira, 

objetividade e subjetividade, na liberdade do bem e do mal, enfim na sociedade 

(CHAUÍ, 2000: p.11). 

 

De forma geral articulei acordando com Pais em seu livro “Vida cotidiana: 

Enigmas e Revelações” (2003), que o cotidiano é uma instância privilegiada da 

análise, da crítica e da interrogação sociológica, à medida que é revelador, por 

excelência, de determinados processos de funcionamento e de transformação das 

sociedades e de determinados conflitos nos quais se opõem os agentes sociais, 

englobando também os processos mais rotineiros e informais da vida social como os 

rituais de cumprimento, normas de convivência social e os códigos de sobrevivência 

política e econômica (PAIS, 1986: p.8). Desse modo, pode-se falar de uma 

Sociologia da Vida Cotidiana, não como um objeto unificado por qualquer sistema 

conceitual, teórico, coerente e próprio; embora seja um termo que se tem imposto, 

norteando reivindicações, atitudes, discursos, etc. Do mesmo modo, não se pode 

isolar a vida cotidiana da realidade social de que faz parte, admitindo, por 
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conseguinte, que a Sociologia da Vida Cotidiana é acima de tudo Sociologia, o 

mesmo acontecendo com todas as sociologias especializadas. 

 

O papel da Sociologia da Vida Cotidiana é como diz Azanha (1991: p.103): gerar 

estudos científicos sobre a sociedade, partindo de fatos da vida cotidiana, atribuindo 

importância tanto às miudezas do cotidiano quanto as grandes - macro - questões 

de caráter filosófico-universal, tais como, amor, liberdade, política, amizade e outras. 

Assim, penso que a questão de partida do cientista social seja de fato inserir-se 

numa reflexão teórico-metodológica, apreciando o cotidiano que nos rodeia, 

tentando capturar os recônditos, implícitos e explícitos, enigmas que disfarçam as 

imagens distinguidas dos nossos olhares, ideologias e epistemologias. O que se 

reivindica é um olhar sobre o social, problematicamente orientado a partir de uma 

perspectiva metodológica que é a do cotidiano. 

 

A vida cotidiana pode ser considerada como um tempo. O espaço revelador da 

crítica social é o lazer, nos diz Lefebvre (1958: p. 37), na sua obra “Critique de la vie 

quotidienne”. Segundo ele, é a partir dos lazeres que se pode interpretar e analisar a 

cotidianidade e, não necessariamente, na vida economicamente produtiva. Dessa 

maneira, é no âmbito das manifestações culturais do lazer e por intermédio delas 

que, homens e mulheres, conscientemente ou não, realizam, na dimensão de suas 

possibilidades e limites, a crítica de suas vidas cotidianas (OLIVEIRA, 1998:12). Um 

exemplo disso é que, ouvindo os sonhos-desejados dos jovens da Liberdade, pude 

constatar a crítica social subjacente ao reclamo por melhores condições de vida; não 

só para as necessidades básicas fundamentais (comer, morar, dormir, estudar etc.), 

mas para usufruir com liberdade o tempo livre e usufruir os bens e consumos 

culturais do lazer (brinquedos, equipamentos, divertimentos, viagens) (SILVA, 2003). 

 

É no limiar entre a particularidade e a generalidade, lembrado por Agnes Heller 

(1994), de onde emergem os conteúdos sociológicos da vida cotidiana que se 

manifestam enquanto artes de fazer e as táticas de resistência (DE CERTEAU, 

1994), que os sujeitos inventam para dar o sentido de reinvenção do bairro, da vida, 

da cultura, enfim do cotidiano. Nessas conexões eles expressam suas 

individualidades tramadas no domínio de suas personalidades individuais, atribuindo 
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à cultura e às suas próprias rotinas um sentido histórico, à luz de suas 

personalidades individuais, e, ao mesmo tempo, na busca da heterogeneidade 

universal. Realizando esse movimento entre o individual e o coletivo, o singular e o 

plural é que eles: (...) na maior parte dos seus modos de reagir às pretensões da 

própria sociabilidade, reagem, enquanto homens particulares, de maneira particular; 

o ser de cada sociedade surge da totalidade de tais ações e reações (LUCKÁCS 

apud HELLER 1994:17). 

 

Por todos esses motivos, Lefebvre diz em seu livro “La presencia y La ausência” 

(1983), que só se pode conhecer a vida cotidiana a partir de uma análise crítica, pois 

nela se mesclam privações, frustrações e necessidades convertidas em desejos e 

capacidades constantes de prazer e alegria. Na cotidianidade se mesclam, 

simultaneamente, as possibilidades de alienação e emancipação do ser humano. 

 

O desafio é, então, captar os cotidianos marginais (GUSMÃO, 2002) buscando 

com esse exercício epistemológico capturar o fugaz, ou o aparentemente fugaz, da 

realidade, visando entender “o que há - justamente onde supostamente não há” - em 

face de “dialética” ou multidimensionalidade/pluralidade “infinita” dos detalhes 

implícitos no aparentemente banal, repetitivo e rotineiro - tanto nas questões macro 

(desemprego, subemprego) quanto microssociais - que a sociologia tradicional 

renuncia e nega em captar e estudar. Neste sentido é preciso, sobretudo quando se 

estuda o mundo do trabalho e do lazer no âmbito do estágio do capitalismo 

destrutivo atual (neoliberal), superar a lógica da demonstração pela lógica da 

descoberta, da crítica radical e da proposição superadora da racionalidade do 

capital; revolucionária, marginal, utópica e de resistência. 

 

Para conceber o cotidiano, ou melhor, para tomar em consideração uma teoria 

ou teorias da cotidianidade, seria interessante fazer duas considerações prévias, a 

saber: a) reconhecer que uma visão exclusivamente macroscópica do social não 

pode dar conta de todos os jogos sociais que constituem a trama social. Nesses 

termos, a Sociologia deve acionar paradigmas que permitam entrelaçar os planos do 

micro e macro análises sociológicas, quer dizer, o plano das subjetividades com 

aquelas perspectivas que resultam na conjugação de variáveis macros sociológicas; 
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como poder, ideologia, autoridade, desigualdades sociais, exclusão e inclusão 

social, alienação e outras categorias macrossociais, econômicas, políticas e culturais 

(PAIS, 2003). Todo esse movimento deve levar em conta a vinculação da 

historicidade absoluta (a história que se constrói do presente para o passado 

(QUINTANA, 2011) de um ato ou fenômeno social à generalidade das estruturas e 

conjunturas social, política e econômica - visando destacar a imbricação dos atos e 

fenômenos individuais ou interacionais com as estruturas sociais globais (PAIS, 

2003, p. 76); b) verificar que há, ainda, uma indefinição do objeto da sociologia da 

vida cotidiana, apesar dessas reflexões estarem em plena expansão, em virtude de 

essa indefinição estar ligada às formas de conhecimento que instrumentalizam 

novos paradigmas e novas epistemologias. (Ibidem: 77). 

 

Diante dessas considerações, penso serem imprescindíveis, quando se busca 

as relações entre a Sociologia da Juventude, os Estudos do Lazer (ou da cultura 

lúdica) e a Sociologia da Vida Cotidiana. Pensar o cotidiano a partir de abordagens 

que tragam em seu bojo, de maneira multidisciplinar e dialética, uma filosofia do 

cotidiano que arraste junto consigo, além da própria sociologia, a antropologia e 

suas fronteiras tênues com a própria sociologia; a psicologia social, a geografia 

critica e humana, a educação, a arte. Esse desafio implica em redimensionar os 

nossos olhares unilaterais, muitas vezes viciados, atados às camisas de força do 

método, buscando novos focos do olhar, atribuindo novas formas e conteúdos ao 

método, num movimento de olhar aproximado e distanciado. Para tanto, é 

necessário ter “imaginação sociológica”, que pode ser compreendida aqui como a 

sensibilidade e a capacidade, além do compromisso ético e político que o 

pesquisador deve ter, para captar os problemas sociais de relevância pública que 

emergem do cotidiano (MILLS, 1982). 

 

A realidade da vida cotidiana se estabelece, por ações e acontecimentos que se 

repetem, em determinado meio social. A presença recorrente de certas condutas e 

modos de pensar podem agregar um sentido de regularidade à existência de 

pessoas individuais e coletivas (PAIS, 2003); o cotidiano abarca a cultura, o meio 

social e o tempo histórico. José Machado Pais amplia o ponto de vista metodológico 

à medida que aprecia ou contempla o cotidiano como uma alavanca do 
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conhecimento, procurando situações da vida cotidiana que induzam o pensar da 

“surpresa à problematização”, da “estranheza à interpretação”, ou seja, 

dialeticamente, apreciar as vicissitudes que se apresentam e, dessa forma, perceber 

os múltiplos problemas sociais, independente das especificidades do objeto 

estudado ou área do conhecimento em questão. 

 

A relação intrínseca entre o objeto e o método é, na maioria das ocasiões, o que 

constitui uma disciplina, um saber. Um método pode indicar um objeto mais 

adequado, assim como um objeto pode exigir que o método seja revisto, ampliado 

ou substituído.  Dessa forma busquei evidenciar que o cotidiano compõe um lugar 

distinto da análise sociológica, na medida em que é um espaço revelador de 

determinados processos do funcionamento e da transformação das sociedades e 

dos conflitos que contradizem os sujeitos sociais. Destacar a vida cotidiana e a 

realidade social à qual pertence é uma tarefa bastante complicada, assim, também é 

lógico aceitar que a sociologia da vida cotidiana seja, antes de qualquer reflexão, 

sociologia. 

 

O cotidiano é um conceito, um marco referencial da informação, do 

conhecimento da sociedade. Mas, como adverte o autor supracitado: para que tal 

aconteça, há que situar o cotidiano no “histórico-original-significativo”, e não apenas 

no “banal-insignificante”. A sociologia da vida cotidiana precisa de fundamentação 

na laboração de hipóteses epistemológicas, sem as quais é complicado principiar 

qualquer debate a respeito desta parte da ciência. Segundo Claude Javeau (1980, p. 

31-45) a vida cotidiana não pode ser aceita enquanto categoria conspícua do social, 

à medida que no cotidiano também permanecem tensões, conflitos, posições 

ideológicas, mudanças, crises; que a sociologia geral e as outras sociologias 

adeptas adotam como objetos.  

 

Compreender o cotidiano ou conceituar a proposição da cotidianidade, demanda 

considerar dois valores precedentes: uma visão somente macroscópica do social 

não é capaz de contemplar todos os pequenos jogos sociais que instituem a trama 

social. Deste modo, está acessível um amplo campo de investigação, que é 

exatamente o da vida cotidiana. A sociologia precisa também processar paradigmas 
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que admitam tramar os planos da micro análise sociológica - plano dos 

comportamentos dos indivíduos - e da macro, o plano dos comportamentos dos 

indivíduos com aqueles outros planos que derivam da conjugação de variáveis 

macrossociológicas, como posse, sistema de idéias, domínio, poder, desigualdade 

social, etc. (PAIS, 2003). 

 

Henri Lefebvre (1974), nos lembra  que o espaço contém e está contido nas 

relações sociais. O real é representado através do espaço urbano e a cidade como 

expressão concreta dessa representação. Sua definição de cidade e de urbano é 

uma ação; um arremesso da  sociedade sobre um espaço, não somente sobre o 

ponto de vista da vida social de cada lugar, mas até o efeito de representar e 

conceber de forma abstrata. Desse modo, o autor conclui que o espaço manifesta 

uma noção geral das diferenças, dos pormenores equivalentes ao lócus de 

“coexistência da pluralidade” e das “simultaneidades de padrões”, de maneiras de 

viver a vida urbana. Todavia, reitera que o espaço, do mesmo modo, é o lugar dos 

conflitos, onde a exploração sujeita e condiciona a classe operária e as demais 

classes sociais (LEFEBVRE,1974). 

 

A dialética entre o espaço concebido e o espaço vivido se realiza quando as 

temporalidades e as espacialidades, ligadas à irredutibilidade do uso, são 

percebidas durante e na apropriação da cidade. O cotidiano determina ou expressa 

a criatividade através  da elaboração/construção individual e coletiva dos seus 

moradores diante da reprodução do espaço. O direito à cidade, para Lefebvre 

(1991), não pode se alienar a vida pela valorização da obra e do uso; e isto só é 

exequível através da construção de uma analise dialética da cidade. Logo, exige 

compreender como a reprodução da lógica do capitalismo moderno se comporta no 

tempo-espaço da cidade moderna, também chamada de “a cidade do capital” 

(LEFBVRE,1999). 
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1.1.2 A Pobreza e a riqueza do Cotidiano 

 

 

{...} Fica então aberto apenas um caminho; descrever e analisar o cotidiano a 
partir da filosofia, para mostrar sua dualidade, sua decadência e fecundidade, 
sua miséria e riqueza. 

(LEFEBVRE, 1991, p.18). 

 

 

Os estudos sobre o cotidiano ou vida cotidiana, podem ser abordados em seus 

vários aspectos da “sociologia da vida cotidiana”, sob diversos paradigmas, matizes 

ou nuances epistemológicas. De acordo com Pais (2003), as principais correntes 

sociológicas da análise do cotidiano podem ser: formismo, interacionismo, marxismo, 

fenomenologia, etnometodologia, estruturalismo e outras. Considerando a 

multidimensionalidade do objeto de estudo em questão, cujo pomo ontológico e 

epistemológico, na análise da cultura lúdica (lazer) no cotidiano dos jovens da 

Liberdade, requer um olhar direcionado para algumas categorias sociológicas, tais 

como: classe, etnia, cultura, geração, família e outras categorias sociológicas. Para 

analisar o cotidiano desses jovens, torna-se imprescindível lançar mão de 

abordagens teórico-metodológicas que contemplem, dialeticamente, o universal e o 

particular, o individual e coletivo, o macro e o microsocial. Faço, à medida do 

possível, um esforço intelectual, no sentido de - com base na obra de Lefebvre 

(1991), “O cotidiano e o mundo moderno”- analisar a cultura lúdica juvenil do bairro 

investigado a partir da dimensão dialética da pobreza e da riqueza do cotidiano. O 

intuito é não engessar as análises apenas do ponto de vista das desigualdades 

sociais (classe), mas sim articulá-las com os aspectos que dizem respeito às outras 

desigualdades ou diversidades socioculturais, ligadas às perspectivas geracionais, 

de identidade de gênero (papéis sociais entre meninos e meninas), cultura (lazer, 

trabalho etc.), e raça/etnia (racismo). Esta síntese dialética é de suma importância 

considerando as características dos jovens do bairro da Liberdade, cuja vida 

cotidiana está permeada, principalmente, pelas dimensões inseparáveis entre classe 

e etnia e outras categorias analíticas. A vida cotidiana é fortemente amalgamada, de 

um lado pelas desigualdades sociais que “cristaliza-se num país de bosta, cuja 

sensualidade não se distingue de miséria” (MARQUES, p.15). De outro lado, pela 
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riqueza das manifestações da arte, cultura e estética afro-brasileira. Tudo isso está 

fortemente presente nas práticas socioculturais, isto é, nos corpos brincantes que se 

movimentam nas ruas, no trabalho, escola, lazeres, festas, jogos e brincadeiras. 

 

Como se pode perceber, tomei como referência teórico-metodológica alguns 

aspectos da obra de Henri Lefebvre (1991), “O cotidiano e o mundo moderno”. Neste 

livro o autor compreende o cotidiano em suas ambiguidades e contradições; em sua 

pobreza e riqueza; alienações e emancipações; conformismos e  resistências; dor e 

prazer; trabalho e festa.  E neste sentido, levem em consideração a historicidade 

absoluta de um ato à generalização de uma estrutura social, destacando a 

imbricação de um ato ou acontecimento individual ou interacional com uma estrutura 

social global, através de uma rede de mediações sociais (PAIS, 1986, p. 12). “Esse 

movimento, teórico-metodológico, implica em considerar tanto os aspectos macro 

sociológicos (trabalho, luta de classes, exploração, políticas sociais, etc.), quanto as 

questões micro sociológicas da realidade” (JAVEAU, 2003). Estas questões são 

também chamadas de sociologia dos pequenos nadas da vida (os encontros casuais 

e espontâneos, cerimônias e saudações, os hábitos, os laços de sociabilidade, os 

jogos, as resistências simbólicas e reais, as gestualidades, os afetos etc.), facetas 

do cotidiano perdidas na memória coletiva e que também contribuem para o 

contexto global de resistência social (GOFFMAN apud PAIS, 1986, p. 146). 

 

Esse processo histórico implica numa complexa teia de questões relativas à 

dialética da riqueza e da  pobreza do cotidiano. Mas também é nesse campo minado 

pela secular história de escravidão e colonização, no qual se confrontam esses dois 

aspectos contraditórios; fortuna e pobreza, opulência e carência, que a  vida 

cotidiana é infinitamente rica para uns e assaz pobre, miserável, alienada para 

outros e calcada na acumulação da  terra, da propriedade privada, do capital e do 

dinheiro. Essas reflexões podem ser mais bem ilustradas, a partir de um fragmento 

de uma palestra de Guy Debord, autor do livro “A Sociedade do Espetáculo” (1991), 

no qual o mesmo aborda o processo de mercadorização na vida cotidiana pelo 

capitalismo. Tudo isso se dá pelo advento da linguagem vistosa do dinheiro e da 

mercadoria no sistema de dominação espetacular e de produção de mercadorias e 

desigualdades sociais. O excerto a seguir faz parte do texto Perspectivas da 
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transformação consciente da vida cotidiana - apresentado em 17 de maio de 1961, 

juntamente com Lefebvre - sobre a vida cotidiana e intitulado Pobreza da vida 

cotidiana e os usos do “tempo livre”, que nos diz: 

 

 

(...) Creio que isso é devido só ao fato de que a vida cotidiana está 
organizada dentro dos limites de uma pobreza escandalosa. E, 
sobretudo, porque essa pobreza da vida cotidiana não tem nada de 
acidental: é uma pobreza imposta em cada instante pela força e a 
violência de uma sociedade dividida em classes; uma pobreza 
historicamente organizada de acordo com as necessidades históricas 
da exploração. O uso da vida cotidiana, no sentido de um consumo do 
tempo vivido está condenado pelo reino da carência do tempo livre; e 
a carência dos possíveis usos desse tempo livre. (1961, p.46) 

 

 

Pensar o mundo da cultura lúdica produzida no tempo de lazer da juventude 

implica em pensar a relação imbricada entre lazer – tempo livre – e trabalho, à luz do 

capitalismo moderno; a partir da dialética entre riqueza e pobreza do cotidiano. Isso 

implica em considerar o mundo do trabalho dos jovens tanto no trabalho produtivo, 

quanto no trabalho escolar. Como trabalho, cultura lúdica e lazer são instâncias 

inseparáveis das diversas circunstâncias da vida cotidiana, urge compreender o 

lazer dos jovens não dissociados das atividades laborais, contemplando outras 

vivências sociais tais como: da trajetória da família, histórias de vida dos jovens; 

manifestações culturais (culturas juvenis), cultura popular; o desemprego; 

subemprego, crenças e religiões; jogos; artes e outras instâncias da vida material e 

imaterial. 

 

Quando se busca observar a vida cotidiana dos jovens (e demais habitantes do 

bairro) em seus aspectos macro e microsociais, necessário se faz olhar - ver -

observar a miséria e a riqueza do cotidiano em suas generalidades e minúcias, tais 

como: ver, de um lado, a busca de comida no lixão; as conversas informais nos 

passeios e ruas do bairro; o débito no cartão de crédito; o “livre comércio” dos 

vendedores ambulantes - os “camelôs” -, evidenciando a cruel informalidade do 

trabalho; a realidade das escolas públicas sem espaços para as aprendizagens 

sociais, culturais e políticas, também dos jovens; enfim as políticas culturais. Por 
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outro lado, torna-se imprescindível, sem esquecer o contexto das desigualdades 

sociais, ver com olhos críticos a forma como os jovens produzem, criativamente; 

história e cultura na dependência ou à revelia das condições objetivas e perversas 

da vida cotidiana. Assim como, para uma real apreensão dessa realidade, torna-se 

iminente observar e traduzir os sentidos e significados atribuídos por esses jovens 

às suas manifestações e linguagens corporais, orais, musicais; enfim, ético-

estéticas. 

 

Em síntese, a vida cotidiana no capitalismo apresenta-se,  na dimensão de sua 

totalidade, como uma realidade universal, contudo, múltipla, plural e ambígua; 

repleta de particularidades e generalidades.  A vida cotidiana, sob o ponto de vista 

da pobreza e da riqueza do cotidiano (macro e micro sociais), deve considerar tanto 

as pequenas ocorrências e episódios do dia-dia, quanto as grandes lutas sociais e 

mobilizações, assim como as banalidades e trivialidades micro sociais: como as 

relações sociais; mercantilização dos afetos, desejos e da sexualidade, emoções, 

detalhes, minúcias etc., carregadas de sentido e conteúdo macro sociais; 

resistências simbólicas, mobilização individual e coletiva para o usufruto da cultura 

lúdica, do tempo de lazer, das festas e dos jogos e brincadeiras tradicionais.  

 

1.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

1.2.1 Uma etnografia com base na antropologia urbana 

 

Pode-se dizer que os elementos teórico-metodológicos da sociologia da vida 

cotidiana, defendidos por Lefebvre, possuem fronteiras tênues com a etnografia 

crítica realizada no âmbito da antropologia urbana. A etnografia realizada com 

jovens de um bairro como a Liberdade carece de elementos ontológicos e 

epistemológicos que permitam olhar o campo a partir de um enfoque analítico crítico 

que leve em consideração a classe social, como categoria fundamental, para a 

compreensão da sociedade contemporânea, ao lado de gênero, geração, cultura, 

etnia e nação. Isto é de suma importância uma vez que há certo incômodo, e até 

mesmo um silêncio e um murmúrio mal articulados, no campo de análise 

antropológica, que termina por priorizar outras categorias de análise tais como: 
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geração, gênero, cultura, raça/etnia, família, religião e outras, ocultando ou negando 

a dimensão de classe, tão necessária para as análises das sociedades 

contemporâneas (FONSECA, 2005, p.117). Neste sentido, vislumbra-se uma 

antropologia urbana que conceba a etnografia, cujo olhar antropológico {...} não seja 

apenas o reconhecimento e registro da diversidade cultural, mas também a busca 

dos significados para o conhecimento sobre os comportamentos e experiências 

humanas, tais como: sociabilidade, trabalho, entretenimento, religiosidade e outros. 

Uma etnografia realizada num dado espaço urbano (bairro da Liberdade), pode se 

constituir num espaço privilegiado para experiências empíricas que possam traduzir 

e problematizar a procedência de seus habitantes, a riqueza das tradições culturais 

e a variedade dos modos de vida. Porém, aliado a toda essa riqueza empírico-

teórica, urge incluir as representações que a identificam com o “ethos” do trabalho, 

com a formalidade e frieza das relações impessoais, o anonimato da vida cotidiana e 

outros aspectos. Nesses termos, as pesquisas antropológicas e sociológicas podem 

e devem incluir em suas incursões etnográficas as questões relativas às classes 

sociais (desigualdades sociais), aliadas a outras questões que articulem, 

dialeticamente, os aspectos relativos às “diversidades socioculturais” (gênero, 

raça/etnia, geração, cultura etc.). Sendo assim, temas como a violência, o trabalho 

(1º. emprego dos jovens, trabalho precário), o lazer, a poluição sonora e visual, a 

criminalidade e outras questões contraditórias poderão fazer parte dos estudos 

sobre questão urbana, sobretudo “quando o campo é a cidade” (MAGNANI, 1996; 

SILVA, 2003; FONSECA, 2005). 

 

O trabalho etnográfico, concebido desta maneira, buscou compreender na 

prática a participação dos jovens, levando-se em conta a percepção deles sobre 

suas próprias manifestações artístico-culturais realizadas nos tempos de lazer 

escolar no cotidiano. O trabalho etnográfico buscou, em síntese, desvendar as 

relações e interações sociais significativas, de modo a ampliar a reflexividade sobre 

a ação de pesquisar. Isto exigiu o tempo todo, re-educar e acurar meu olhar/ver, 

para em seguida, na medida do possível, realizar uma descrição densa, critica e 

minuciosa dos dados. 
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1.2.2 O lócus da pesquisa, os sujeitos envolvidos, a “colheita de dados” e 

os bastidores do campo 

 

 “Colhendo flores num jardim quase devastado” (SILVA, 2005) 

 

1.2.2.1 O lócus, a delimitação e os sujeitos envolvidos na pesquisa 

 

A investigação foi realizada no bairro da Liberdade em Salvador, Bahia. Ressalto 

que é tarefa complexa desvendar as peculiaridades culturais de um bairro e, em 

seguida à coleta desses dados, pensar em subsidiar de forma significante as 

possíveis intervenções urbanas, responsabilidade do poder público. O que é 

denominado como ocupação informal ainda se constitui como um desafio na 

interpretação da academia que de forma genérica denomina essas populações 

como sendo de classe pobre ou popular, trabalhadora ou excluída, mas não possui 

maiores referências sobre a especificidade cultural e, nem mesmo, sobre a história 

social destas comunidades. Nesta pesquisa, elegemos o conceito de território 

urbano como bairro buscando melhor interpretar as características culturais e sócio-

históricas, baseando-se na acepção geográfica utilizada por Milton Santos (1996) e 

outros da área da geografia crítica.  

 

O critério de escolha do Colégio Estadual Duque de Caxias como espaço de 

educação formal se deu, primeiramente, pela representatividade do mesmo não 

somente no bairro da Liberdade, mas no setor educacional da cidade de Salvador, 

Bahia. Além disso, por se tratar de uma escola de ensino médio, que abriga um 

número significativo de alunos e ainda por contar com equipamentos educacionais, 

que permitem o desenvolvimento de projetos e programas oriundos das políticas 

estaduais de ensino. O critério para a delimitação da empiria, no Colégio Estadual 

Duque de Caxias e seu entorno, levou em consideração o recorte que abrange, 

sobretudo, a Rua Lima e Silva ou Estrada da Liberdade – principal rua do bairro. A 

opção por este recorte espacial da pesquisa, só foi possível após “andanças”, visitas 

e um olhar mais acurado sobre o bairro. O Colégio Estadual Duque de Caxias se 

constitui num lócus privilegiado para pesquisa, uma vez que se trata de uma 

instituição que é referência na Educação da cidade de Salvador, além de se 



45 

 

 

constituir numa instituição aberta à comunidade, possuindo um elo sociocultural 

muito forte com o entorno do bairro. Este fato permite que os jovens que lá estudam 

e os que lá estudaram utilizem os espaços e os equipamentos escolares, uma vez 

que não encontram tais espaços e equipamentos em outras partes do bairro. Isto se 

dá, principalmente, nos finais de semana e feriados, quando o colégio abriga 

manifestações artístico-culturais, esportivas e lúdicas. Esses espaços e 

equipamentos se constituem em: atividades esportivas e culturais nas quadras, 

reuniões de grupos e outros eventos no auditório e salas de aula, rampa de “skayte”, 

campo de futebol, auditório, salas e espaços abertos com alguma arborização e 

bancos de cimento para sentar.  

 

O Colégio Estadual Duque de Caxias, pelas razões expostas, constitui um 

recorte espacial e etnográfico do bairro, se estabelecendo, portanto, num espaço 

privilegiado de investigação, em virtude de essa escola ser uma instância educativa 

de produção cultural e aprendizagem social para o lazer para os jovens do bairro. 

Refiro-me aos “lazeres” dos jovens, ou melhor, aos “conteúdos culturais do lazer” ou 

“interesses culturais do lazer” (esporte, dança, jogos, artes plásticas, artes cênicas, 

ginástica, lutas e outros), desenvolvidos pelo próprio colégio, assim como os 

programas e projetos oriundos de políticas públicas (Mais Educação, Projovem e 

outras). Apesar de o colégio ter sido uma base de coleta de dados, a pesquisa 

buscou, com este recorte, reunir elementos que fossem representativos para 

conhecer, compreender e problematizar o lazer na educação: formal, não formal e 

informal. 

 

Em relação aos sujeitos na pesquisa, estes são constituídos, fundamentalmente, 

por 97 jovens do Colégio Estadual Duque de Caxias (ex-alunos e alunos efetivos). 

Os jovens podem ser categorizados da seguinte forma: a) jovens com famílias 

tradicionais (mãe e pai); b) jovens com famílias monoparentais; c) jovens adotados; 

d) jovens com famílias desestruturadas sem pai e mãe e criados pelos familiares; e) 

jovens que só estudam; f) jovens que estudam e trabalham. Todos eles tinham algo 

comum e universal em termos de expectativas e sonhos, mas ao mesmo tempo, 

considerando o mesmo universo sociocultural e econômico, tinham as suas 
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especificidades culturais em termos de usufruto da cultura lúdica e consumos de 

lazer, como veremos adiante. 

Para delimitar a participação dos sujeitos da pesquisa, elegi os jovens de 15 a 

29 anos de idade, os quais são ou já foram alunos do Colégio Estadual Duque de 

Caxias; além de 30 jovens que moram nas proximidades do colégio e que, 

ocasionalmente, frequentam as instalações da escola, sobretudo, nos finais de 

semana. Tomei este procedimento, para fazer delimitação dos sujeitos envolvidos na 

empiria, considerando os jovens que estudaram no colégio, com ideias, gostos 

culturais, aspirações e projetos de vida semelhantes aos que ainda estudam naquele 

local. 

 

Em linhas gerais os modos de abordar a realidade (questionário, entrevista, 

observação, diário de campo, fotografias, desenhos e documentos oficiais), 

objetivaram captar elementos essenciais sobre a cultura lúdica juvenil do bairro 

investigado. As fotografias foram utilizadas apenas como forma de ilustração e 

complementação do texto escrito, cuja autoria foi dos jovens e da pesquisadora 

como uma dinâmica de reconhecimento do bairro. O roteiro dos instrumentos de 

coleta teve como eixo empírico-teórico o processo de construção das manifestações 

artístico-culturais ou conteúdos culturais que se materializam nos tempos-espaços 

de lazer e nos tempos-espaços escolares. O pomo dessas ações empíricas buscou 

considerar os elementos teórico-metodológicos da pobreza e da riqueza do cotidiano 

(LEFEBVRE, 1991), os indicadores e pistas sobre os problemas, dificuldades e 

barreiras para usufruto da cultura lúdica e, simultaneamente, as possibilidades 

manifestas e veladas de conformismo, consenso, transgressão, resistência e 

sobrevivência. O intuito foi tentar compreender e problematizar as possíveis táticas 

de “esperteza” para driblar as condições objetivas de vida impostas aos jovens e 

suas famílias, pelas mazelas das desigualdades sociais presentes neste espaço 

urbano. Assim, a partir do conhecimento e subjetividade das imagens e percepções, 

foi possível perceber o bairro investigado como um espaço social com um código de 

ética e convivência, com relações sociais próprias e, sobretudo, uma produção 

cultural permeada de pobrezas e riquezas do cotidiano. Mediante a aplicação das 

entrevistas e dos questionários com jovens investigados, em especial, almejei captar 

o entendimento e a imagem que os próprios jovens têm deste espaço e, 
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fundamentalmente, a visão “folclórica”, isto é, as representações e os estereótipos 

que os próprios jovens e o senso-comum de outros bairros têm a respeito da 

Liberdade.  

 

A coleta de dados foi um processo que, em razão do universo riquíssimo de 

produção artístico-cultural (lúdica), me possibilitou, enquanto pesquisadora, uma 

intensa aprendizagem com sujeitos, constituindo-se numa relação sujeito-objeto, ou 

seja, uma relação social de alteridade de mão dupla. Foi neste meandro dialético 

entre ensino e aprendizagem, de ambas as partes, que a pesquisa foi sendo 

realizada, num clima de participação e indagação recíprocas entre sujeito 

pesquisado e pesquisador, apesar das diferenças geracionais, culturais (intelectuais) 

e de classe social entre ambos. No limiar da alteridade, aprendi muito como 

professora-pesquisadora pertencente à classe média e cidadã soteropolitana, no 

que diz respeito às idéias “a priori” e aos estereótipos que tinha sobre o bairro e 

aqueles jovens. Acredito que também, em contrapartida, os jovens aprenderam a 

olhar com outros olhos para a inserção deles naquele lugar, elevando-os à condição 

de produtores de cultura e agentes de transformação social e política. 

 

Foi desta forma, com base nestes procedimentos político-metodológicos e 

éticos, em suma, deste entendimento de alteridade, que observei os membros da 

comunidade e seu cotidiano contando com o total consentimento da minha inserção 

nesta realidade. Isto redundou num imenso esforço emocional e preparação 

intelectual para a realização da colheita dos dados, principalmente ao atentar para 

as questões micro sociais e macro sociais da realidade. Os detalhes, assim como as 

questões macro sociais, estiveram sempre presentes na pesquisa de campo. Esse 

processo se deu procurando não reproduzir os estereótipos e certa 

espetacularização da mídia sobre o bairro mais populoso em termos de herança 

negra (africana). Este fato foi de suma relevância, considerando que nos dias atuais 

há uma grande espetacularização, bem como uma banalização da cultura afro-

brasileira, desenvolvidas por alguns grupos e blocos, sem nenhum questionamento 

crítico sobre as condições objetivas de vida dessa população. 
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Em meio a tantos episódios e situações concretas do cotidiano do bairro, que 

implicou numa relação social de alteridade, o tempo da pesquisa, apesar de 

demarcado cronologicamente, constitui-se num tempo que extrapola as palavras que 

estão expressas neste texto. Isso se deve em virtude do tempo da pesquisa, como já 

mencionamos antes, ter sido um tempo de experiência, ensino e aprendizagem. O 

contato com a cultura dos jovens (costumes e hábitos) trouxe à tona depoimentos, 

palavras ditas, expressões e gestualidades subliminares que serão analisadas no 

decorrer dos capítulos. Estas: palavras, silêncios e metáforas, foram decifrados à luz 

de procedimentos hermenêuticos críticos, conforme veremos mais adiante. Contudo, 

esse exercício interpretativo-analítico, continuará seu curso em outras pesquisas. 

 

Em síntese, para realizar a coleta de dados foram necessários os seguintes 

procedimentos; a) uso de modos de abordar a realidade (questionário, entrevista 

semi-estruturada) associados à observação participante, realizada a partir de um 

roteiro norteador; b) relação sujeito-objeto realizada de forma imbricada entre sujeito 

investigado e pesquisador; c) preocupação hermenêutica crítica com o significado 

atribuído oculto e manifesto revelado pelos sujeitos às suas ações cotidianas entre 

outros. 

 

1.2.2.2 A etapa exploratória da pesquisa 

 

Nesse período utilizei a observação espontânea, seguida da aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas de caráter exploratório. “A priori” elegi os jovens do 

Colégio Estadual Duque de Caxias, mas foi durante o estágio doutoral que percebi a 

necessidade de ampliar a leitura e/ou conhecimento do universo dos sujeitos e de 

outros jovens da comunidade. Em seguida, no retorno ao Brasil, organizei um “grupo 

de discussão”, contando com a participação de sete jovens, visando re-delimitar o 

campo e, consequentemente, a participação dos sujeitos na pesquisa.  

 

No inicio noventa jovens/alunos, depois mais trinta jovens da comunidade, mais 

o grupo de sete alunos eleitos, totalizando 127 jovens. Informalmente colhi 

informações durante as observações; encontros e desencontros pelo bairro da 

Liberdade. 
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Durante o trabalho de campo o intuito foi - em conformidade com a pergunta-

síntese, questões de pesquisa e objetivos - recolher o maior número possível de 

informações e experiências que pudessem dar respostas à construção do objeto. O 

desafio foi sempre o de investigar a cultura lúdica que se trava no tempo de lazer, 

levando-se em conta o tempo de duração das práticas pedagógicas da escola; o 

planejamento das atividades e a possível relação com outros conteúdos culturais; a 

intensidade do envolvimento dos jovens nas ações lúdicas; o levantamento acerca 

da compreensão, conhecimento e grau de importância atribuída por eles aos 

conteúdos culturais do lazer realizados na escola e fora dela.  

 

Após a fase exploratória, na segunda fase da investigação, portanto, quando do 

meu retorno do estágio doutoral na Universidade de Lisboa-Portugal os jovens eram 

outros. Com efeito, um segundo momento da investigação justifica-se pela 

transformação sofrida pelos jovens ao longo do período de seis meses. As 

mudanças foram às seguintes: alguns estavam casados, com filhos, outros presos; 

alguns assassinados, alguns estagiando, outros trabalhando, novos cortes de 

cabelo, vestuário, entre outras. Diante de todas essas circunstâncias, ampliei o 

tempo de permanência para mais um ano em campo. 

 

Na fase propriamente dita (segunda fase), foram aplicados noventa e sete 

questionários com os jovens estudantes do Colégio Estadual Duque de Caxias e 

trinta questionários com jovens eleitos na comunidade (alunos de cursos 

profissionalizantes e pré-vestibulares e mesmo não-estudantes). 

 

1.2.2.3 A análise dos dados 

 

Primeiramente cabe destacar que, para proceder à análise dos dados obtidos, 

foi de fundamental importância tomar como base a hermenêutica crítico-dialética que 

fosse capaz de: a) captar os sentidos e significados dos textos e contextos sociais 

com base na identificação das contradições que se apresentam de forma explícita e 

de forma velada no processo de análise; b) compreender e problematizar a vida 

cotidiana em sua dimensão dialética (pobreza e riqueza), conforme os pressupostos 
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e caminhos teórico-metodológicos e epistemológicos anunciados por Henri Lefebvre 

(1991). 

 

Para operacionalizar a análise dos dados me inspirei numa variação da análise 

de conteúdo proposta por Bardin apud Minayo (2007, p.315), intitulada análise 

temática. Ela consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem uma 

comunicação, cuja “presença” ou “frequência” signifiquem a mesma coisa para o 

objeto analítico visado (BARDIN apud MINAYO, 2007, p.316). 

 

Para realizar a definição das categorias de análise, no que se refere à 

ordenação e classificação dos dados, foi necessário: a) organizar o material (dados 

teóricos e empíricos em uma determinada ordem, classificando, na medida do 

possível, as categorias “a priori” (analíticas e operacionais) e “a posteriori” 

(empíricas), visando extrair delas eixos teórico-metodológicos para a realização da 

análise e, enfim, para a criação do desenho (estrutura e conteúdo) dos capítulos e 

da totalidade da tese; b) redimensionar a pergunta-síntese, as questões de 

pesquisa, hipóteses e objetivos da pesquisa; c) proceder a uma leitura linear e 

exaustiva dos dados, visando, a partir de um modelo misto de análise (LAVILLE e 

DIONNE, p.219, 1999), problematizar os conceitos, teorias, expressões e 

representações (depoimentos) dos sujeitos. 

 

No processo de análise dos dados, foi preciso levar em consideração as 

diversas categorias “analíticas, operacionais e empíricas” (MINAYO, 2007). As 

categorias analíticas são aquelas que retêm historicamente as relações sociais 

fundamentais, servindo como norte teórico e baliza para o conhecimento do objeto 

em seus aspectos gerais. Essas categorias comportam vários graus de 

generalização e de aproximação com a realidade. Trata-se de categorias de elevada 

abstração e de grande poder explicativo, tais como: classe, geração, gênero 

(sexualidade), raça/etnia, cultura, família, religiosidade e outras. As categorias 

operacionais são aquelas construídas com a finalidade de aproximação com o 

objeto de estudo (na sua fase empírica ou preparação para o campo), devendo ser 

apropriadas ou construídas com o intuito de permitir a observação e o trabalho de 

campo. Elas são categorias construídas “a priori”, durante a construção da pesquisa, 
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em especial durante o projeto de qualificação da tese de doutorado. Essas 

categorias foram as seguintes: vida cotidiana, escola, etnografia, comunidade, 

juventude, culturas juvenis, lazer e lúdico ou cultura lúdica.  

 

Durante o trabalho de campo, entrevistas, questionários e observação (diário de 

campo, o seu ponto forte), foi possível reunir as seguintes categorias: a) categoriais 

diretamente relacionadas ao objeto de estudo: cotidiano; lazer / “tempo livre”; 

espaços e equipamentos; manifestações artístico-culturais: conteúdos culturais; b) 

categorias transversais e empíricas, que emergiram do campo e que, á medida do 

possível, tentam dialogar com as categorias analíticas, sobretudo; classe, raça/etnia, 

geração e cultura. As categorias empíricas e unidades temáticas que mais se 

destacaram em termos do recorte do objeto foram: lazer, “tempo livre”; 

desigualdades sociais; trabalho (primeiro emprego); políticas públicas e educação 

formal, não-formal e informal. Também, de forma subliminar, emergiram as 

seguintes categorias: sexualidade, identidade de gênero, religiosidade, família, 

cultura afro-brasileira; drogas e violência. Essas categorias, no entanto, não foram 

aprofundadas nem nesse capítulo, nem na totalidade do trabalho, considerando a 

limitação de tempo, delimitação e recorte do objeto. 

 

Em suma, os capítulos são fruto do exercício heurístico de classificação e 

ordenação das categorias analíticas, operacionais e empíricas, que foram 

elaboradas com base no “modelo misto de análise”, destacando-se pois neste 

processo de análise; isto é, da articulação entre algumas das categorias 

mencionadas.  

As categorias empíricas tomadas como basilares no processo de análise foram 

as seguintes 

1. O bairro da Liberdade na visão dos jovens. 

2. O que dizem os jovens sobre o conceito de lazer/ “tempo livre”, espaços e 

equipamentos. 

3. Os sentidos e significados do lazer no âmbito da educação formal, não formal 

e  informal. 

3.1. As experiências de lazer no espaço educacional formal (Colégio 

Estadual Duque de Caxias). 
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3.2. As experiências, programas e projetos de lazer no espaço não formal. 

3.3. As experiências, programas e projetos de lazer no espaço informal. 
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CAPÍTULO 2 – O ESPAÇO URBANO NA CONTEMPORANEIDADE E OS JOVENS 

NO ESPAÇO DO BAIRRO DA LIBERDADE 

 

A intenção que perpassa todo o capítulo é debater sobre o espaço na 

contemporaneidade, em cujos contextos os sujeitos forjam seus modos de vida e, 

em especial, o lazer dos jovens nos âmbitos escolar e não-escolar. Aborda, portanto, 

a questão do espaço urbano da cidade de Salvador, tendo em vista refletir sobre as 

práticas socioculturais que os sujeitos constroem no cotidiano do bairro da 

Liberdade. As reflexões contidas neste capítulo são de suma atualidade quando se 

trata dos debates e pesquisas mais recentes, centrados nos enfrentamentos 

cotidianos sobre a “infância, juventude, educação, cultura e seus desafios e 

possibilidades de igualdade racial no Brasil e no âmbito internacional. Esses são 

apenas alguns aspectos discutidos no “VII COPENE - Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores/as Negros/as: Os desafios da Luta Antirracista no Século XXI”, 

realizado em Florianópolis, de 16 a 20 de julho de 2012. 

 

Mas, antes mesmo de refletir sobre o tempo de lazer desses jovens no próximo 

capítulo, urge abordar as questões de caráter socioculturais, político-pedagógicas e 

político-econômicas (desigualdades sociais) que envolvem as complexas relações 

entre espaço urbano e cotidianidade. Esses preâmbulos teórico-metodológicos e 

empíricos se justificam, considerando a forte dimensão de pertencimento e 

identidade dos jovens com a cidade de Salvador e, principalmente, com o contexto 

do bairro da Liberdade. Neste sentido, as páginas que se seguem, longe de apenas 

teorizar sobre o espaço urbano, visam, primordialmente, conforme as questões de 

pesquisa evocadas na introdução, dar subsídios para compreender e analisar os 

principais aspectos que subjazem à vida cotidiana dos jovens do bairro da 

Liberdade. Trata-se de ampliar o olhar, para as dimensões epistemológicas e 

ontológicas do espaço, com vistas a contextualizar as manifestações e conteúdos 

artístico-culturais, que se travam no âmbito dos tempos, espaços e equipamentos 

para o usufruto do lazer na escola e fora dela (ruas, praças, becos e vielas). 
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2.1. Reflexões sobre o espaço urbano na contemporaneidade  

O desenho urbano é um ramo do planejamento referente às soluções para os 

aspectos físicos do espaço urbano, dando forma e caracterização aos diferentes 

usos desse espaço, assim como, estreitando a articulação entre eles, sem esquecer 

o desenvolvimento das áreas a longo prazo. As cidades podem ser classificadas 

pelo tamanho, atividade econômica, relevância regional entre outras. A Macrocefalia 

urbana caracteriza-se pelo rápido crescimento dos centros urbanos, das metrópoles, 

causando o processo de marginalização dos sujeitos que, sem opção e baixa renda, 

moram em bairros sem infraestrutura, ou seja, sem os serviços públicos básicos e 

assim, reforçam o desemprego e o subemprego, participando intensamente da 

formação de favelas e consequentemente,  da exclusão social generalizada. 

 
 Foto da Pesquisadora 

 

A estas reflexões, podem ser articuladas as idéias de Arantes (1998), que 

apontam para o fim do urbanismo, como já antecipava Tafuri (1985, p.69), referindo-

se mais apropriadamente ao fim das possibilidades utópicas dos modelos do pensar 

“Uso do Espaço? Tudo estreito, outra marca da 
Liberdade, um bairro sem infraestrutura e 
saneamento básico”. 
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a cidade moderna: “O fim do utopismo e o nascimento do realismo não são 

momentos mecânicos no interior do processo de formação da ideologia do 

“movimento moderno”. Muito pelo contrário, a partir do quarto decênio do século 

XIX, o utopismo realista e o realismo utópico sobrepõem-se e compensam-se. O 

declínio da utopia social determina a rendição da ideologia à política das coisas 

realizadas pelas leis do lucro; às ideologias arquitetônica, artística e urbana restam a 

utopia da forma, como projeto de recuperação da totalidade humana numa síntese 

ideal, como posse da desordem através da ordem” (TAFURI, 1985, p. 72). 

 

A ideia histórica sobre a cidade na contemporaneidade expõe o plano como 

manifestação recorrente da história do poder, distinguindo as utopias pré-modernas - 

as cidades morais exemplares - das utopias modernas, como as define Fernández 

(1996), analisando as cidades produtivas, as reformas urbanas do século XIX ou o 

urbanismo socialista entre guerras. A arquitetura do tecido urbano sugere a 

multiplicação de um repertório, como diferenciados projetos urbanos dependentes 

de uma lógica do plano da cidade. Portanto, a utopia da cidade moderna difunde no 

território mais do que um plano; um poder instituído a partir de uma intricada rede de 

ações de alteração territorial. Entretanto, as relações entre arquitetura e urbanismo, 

que se desenvolvem durante o movimento da modernidade, enfatizam uma vocação 

de manter funções didáticas, como defendia Fernández (1996). 

 

Quanto às funções reguladoras, como projeto político da modernidade, Souza 

Santos (1995), baseia sua análise em dois princípios: o da regulação - pautado no 

papel do estado moderno, do mercado e da civilização; e o da emancipação - 

constituído pelas lógicas das racionalidades convencionadas em uma racionalidade 

da moral-prática da ética. Uma racionalidade cognitivo-instrumental das ciências e 

da técnica e uma racionalidade estético-expressiva vinculada aos princípios de 

identidade. Definindo desta forma, uma complexidade interna que reverbera uma 

discussão com a riqueza e a diversidade que articulam o projeto da modernidade, 

expondo um projeto que, no transcorrer do século XX, torna-se um modelo de 

concentração e exclusão que vai penetrar todos os princípios articulados da 

modernidade. No pilar da regulação, o crescimento, sem precedentes, do mercado 

rompe os limites territoriais e institucionais, concentrando-se na formação de 



56 

 

 

conglomerados que esboçam a hegemonia do final do século. Enquanto no campo 

da emancipação o modernismo mostra os caminhos da especialização e 

diferenciação funcional, no pensar da racionalidade técnica, afastando de forma 

irreconciliável a ciência da cultura. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, Harvey (1992), enfatiza que o princípio da 

racionalidade estética expressa a ideia de totalidade e determina, no campo do 

urbanismo, sua conjugação com a possibilidade do planejamento racional, através 

do qual almejava alcançar a igualdade social. Por outro lado, vai ao encontro do 

objetivo prático da racionalização, ou seja, a racionalização global da vida coletiva e 

da vida individual na cidade. Assim, a cidade dividida em zonas veio a se constituir 

no projeto moderno racionalista. E, na convergência de contextos, a crise no mundo 

pós-guerra configura a crise do humanismo no transcorrer do século XX; do 

crescimento do mundo técnico e de uma sociedade ocidental racionalizada onde, 

como abaliza Vattimo (1985), a relação com a técnica e as ciências humanas 

corresponde a uma ameaça, cuja reação é uma consciência mais aguda sobre as 

características que distinguem o mundo emocional do mundo da objetividade 

científica, como se fosse possível ao homem despedir-se de sua subjetividade e 

assumir incontinente o pensamento racionalista. Sousa Santos (1995) discute como, 

para os anos 1980/1990, se retrata a indecisão diante da agilidade, da profundidade 

e da imprevisibilidade que algumas transformações presentes conferem ao tempo 

presente, no qual a realidade parece ter tomado definitivamente a dianteira sobre a 

teoria. Com isso a realidade, como expõe Souza (1995), torna-se “hiper-real” e 

parece teorizar-se a si mesma. A rapidez e a intensidade com que tudo acontece, 

torna a realidade “hiper-real” por um lado e a banaliza por outro. Uma realidade 

assim posta torna-se fácil de teorizar, tão fácil que a banalidade quase nos faz 

entender que a teoria é a própria realidade com outro nome, isto é, a teoria se auto-

realiza. 

 

Essas questões também podem ser percebidas na política econômica em geral 

e em suas práticas transnacionais; da internacionalização da economia à 

translocalização da população mundial; das redes interplanetárias de informação às 

lógicas do consumismo; da marginalização dos Estados Nacionais à perda de sua 
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autonomia e sua capacidade de regulação. Nessa direção, o esgotamento do 

estruturalismo do pensamento traz a revalorização dos indivíduos que protagonizam 

essa mesma realidade. O regresso dos indivíduos: análises da vida privada, dos 

modos de vida, do espectador, do micro e do localismo; colocam-se, conforme 

considera o autor, em aparente contradição com a intensificação das interações 

globais. Mesmo que algumas permanências surpreendam como o conceito de 

democracia, um dos importantes paradigmas sobreviventes da modernidade, cuja 

promoção é desempenhada pelo neoliberalismo e em dependência dele. 

 

O projeto da modernidade é apenas um projeto incompleto, podendo ser 

completado com recurso aos instrumentos analíticos, políticos e culturais 

desenvolvidos pela modernidade. Daí a necessidade de pensar em 

descontinuidades, em mudanças paradigmáticas e não meramente sub-

paradigmáticas (HABERMAS apud SANTOS, 1995, p. 113). Surge a questão de que 

a ideia moderna da racionalidade global da vida social e pessoal acabou por se 

desintegrar numa miríade: uma quantidade grande e indefinida de mini-

racionalidades a serviço de uma irracionalidade global e incontrolável. Nesse caso, 

nomeia as subjetividades correspondentes às várias formas básicas de poder que 

circulam na sociedade. As hierarquias que, se por um lado se aprofundam, por outro 

trivializam-se e, em ambos os casos, deslegitimam-se. 

 

Nesses termos, os micro despotismos do cotidiano, do trabalho, do lazer e do 

consumo estão, em parte, ligados a essa perda da vontade. Se na modernidade a 

alienação assentava-se, sobretudo na estúpida compulsão pelo trabalho, no 

presente assenta-se na obrigação de consumo. Se as mini-racionalidades não são 

racionalidades mínimas, podemos concluir que perante a irracionalidade global, as 

mini-racionalidades só poderiam ser locais em suas soluções. Sendo assim, o 

conceito de plano fragmentário pode ser compreendido como um triunfo da relação 

histórica pós-moderna, como estratégia de um poder neoliberal, que supõe o 

fracasso do conteúdo utopista moderno (HABERMAS apud SANTOS, 1995, p. 113). 

Este fato faz com que haja um abandono da discussão entre teoria urbana e política, 

já que o novo modelo neoliberal consolida sua natureza em processos de 

descontinuidade e ruptura, nos quais inclui o formalismo do tecido urbano.  
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Com esses paradigmas, o planejamento da cidade transpõe agora envolver uma 

operação técnica da produção de projetos de um apurado jogo capitalista. E pode se 

prestar a expressar uma maior qualidade dos espaços urbanos em algum fragmento 

edificado, em uma abordagem da imagem competitiva de alguma cidade global. 

Assiste-se ao desenvolvimento de um pensamento urbano consolidado em um plano 

de projetos localizados, reduzindo, aparentemente, o desenho urbano a um 

formalismo do consumo. 

 

Estes, sem dúvida, têm sido os argumentos de autores como Harvey (1992) e 

Frampton (1987), exemplificados com as mais diversas celebrações de uma 

especulação imobiliária seletiva e global, como aponta Fernández (1996); a área 

para a Expo 98, em Lisboa, o Plano Estratégico de Barcelona, os Estaleiros de 

Buenos Aires, as “downtowns” recolonizadas em diferentes cidades mundiais...  Um 

exemplo mais próximo e pertinente a esta pesquisa é o fato de que o Brasil 

oficialmente vai sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

Penso que há a necessidade de avaliar as consequências e implicações dos 

recursos públicos gastos, designadamente, na cidade de Salvador. Mas, no dia 29 

de agosto de 2010, a população baiana e vários seguimentos socioculturais e 

esportivos foram testemunhas da implosão do histórico Estádio Octávio Mangabeira 

(1951), mais conhecido como Fonte Nova, para dar lugar a Arena Fonte Nova, futura 

sede baiana dos jogos.  

 

Nesta mesma direção, pode ser citado o caso do Ginásio de Esportes Antônio 

Balbino, mais conhecido como “Balbininho”, localizado ao lado da Fonte Nova. Este 

caso é emblemático uma vez que se trata do desrespeito aos anseios e demandas 

políticas e socioculturais da população baiana.  Apesar das campanhas propostas e 

dos “inflamados” debates, quando uma maioria defendia uma pensada ampliação 

arquitetônica suficiente para contemplar as exigências da Federação Internacional 

de Futebol (FIFA), sem a impactante implosão; houve uma desconsideração da 

participação dos sujeitos que moram e trabalham no entorno da citada Fonte Nova, 

no sentido de opinar sobre a construção do estádio aliado a métodos e processos 

arquitetônicos capazes de fomentar uma maior qualidade de vida para os 

“soteropolitanos”. Na verdade, apesar de ser divulgada a inclusão destes no 
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processo decisório dos destinos daquele espaço e equipamento de entretenimento, 

esporte e lazer, aconteceu a destruição de um “patrimônio”, a alteração do bairro e 

do cotidiano interno e externo a partir de uma decisão autoritária, exercida pelos 

donos do capital (instituições oficiais, cartolas do esporte e outros seguimentos 

interessados). 

 

Todo esse processo de mercantilização do solo urbano faz com que a questão 

urbana seja compreendida, em termos de projeto arquitetônico para morar, trabalhar 

e divertir (lazer), como a “city marketing”. Neste sentido, a questão urbana, com o 

seu renovado urbanismo elitista, culmina por sucumbir às leis do mercado imobiliário 

(especulação) nas cidades globalizadas. A organização dos espaços dessas cidades 

está indelevelmente voltada para o consumo dos espaços de consumo e de 

produção de mercadorias. O espaço público, enquanto espaço privado, transforma-

se em diversos simulacros e a simbologia do poder na cidade refere-se, agora, ao 

poder das grandes multinacionais e suas ramificações, um modo de vida; todas 

presentes nos grandes projetos urbanos nos últimos 30 anos. Quando se examina o 

volume de investimentos urbanos nas grandes cidades mundiais ou os detalhes da 

infra-estrutura envolvida nestes projetos – como analisar em corte um deles, com 

três ou quatro lajes em pisos subterrâneos, com fantásticas inovações tecnológicas 

e diferentes configurações de redes de infra-estrutura sanitária, viária, ferroviária e 

metropolitana construídas sob uma arquitetura globalizada em “grifes” – examina-se, 

na verdade, um processo de renovação urbana, tais como as reformas urbanas nas 

capitais da revolução industrial do século XIX ou a reconstrução das grandes 

cidades européias no pós segunda guerra mundial. Apenas para referendar o 

argumento, lembro a cidade de Berlim na Alemanha que foi reconstruída por duas 

vezes nos últimos cinquenta anos. 

 

De acordo com Lefebvre (1969, p. 53), (...) A cidade se transforma não apenas 

em razão de “processos globais” relativamente contínuos (tais como o crescimento 

da produção material no decorrer das épocas, com suas consequências nas trocas, 

ou o desenvolvimento da racionalidade), como também em função de modificações 

profundas no modo de produção, nas relações “cidade-campo” e nas relações de 

classe e de propriedade. O trabalho adequado consiste aqui em ir dos 
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conhecimentos mais gerais aos conhecimentos que dizem respeito aos processos e 

às descontinuidades históricas, às suas projeções ou refrações na cidade, e 

inversamente, dos conhecimentos particulares e específicos referentes à realidade 

urbana para o seu contexto global. (...) Atualmente, tornando-se centro de decisão, 

ou antes, agrupando os centros de decisão, a cidade moderna intensifica, 

organizando-a, a exploração de toda a sociedade (não somente da classe operária 

como também de outras classes sociais não dominantes). Isto é, dizem que ela não 

é um lugar passivo da produção ou da concentração dos capitais, mas sim que o 

urbano intervém como tal na produção (nos meios de produção) (LEFEBVRE, 1969, 

p. 57). 

 

Para este autor (1969, p. 91), a crise da cidade, cujas condições e modalidades 

são pouco a pouco descobertas, não deixa de se fazer acompanhar por uma crise 

das instituições na escala da cidade, da jurisdição e da administração urbanas. Mas 

concordamos com Santos (1994), ao apontar que a análise da produção urbana 

exige uma economia política da cidade e não somente uma economia política da 

urbanização; ambas são inseparáveis porém, sendo que a economia política da 

cidade, seria a forma como ela própria se organiza, em face da produção e como os 

diversos atores da vida urbana encontram seu lugar, em cada momento, dentro da 

cidade. Em outro livro “Por uma Outra Globalização”, Santos (2001), traz uma 

abordagem crítica sobre o processo perverso de globalização atual na lógica do 

capital, do pensamento único. Para ele esse processo, da forma como está 

configurado, transforma o consumo em ideologia de vida, fazendo de cidadãos 

meros consumidores, massifica e padroniza a cultura e concentra a riqueza nas 

mãos de poucos. 

 

De fato, o espaço urbano da cidade das metrópoles contém a dimensão 

ontológica da “cidade do capital” (LEFEBVRE, 1999), que está sedimentada nos 

valores da propriedade privada dos meios de produção da vida, cujo cerne 

ontológico é o trabalho humano abstrato. No neoliberalismo tem sua ontologia 

voltada para a exploração, alienação, acumulação flexível de capital, etc.  
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Os espaços urbanos, sobretudo nas grandes cidades, são para apropriação do 

solo e da renda fundiária no quadro urbano, possibilitando, como veremos no 

decorrer do texto, a circulação de mercadorias e a acumulação de mais-valia 

(LEFEBVRE, 1999). De acordo com o autor, a cidade moderna, centro e instrumento 

do neocapitalismo, torna-se cada vez mais monstruosa. Assim, a partir dos escritos 

de Marx e Engels, relativos ao problema da aglomeração urbana, Lefebvre nos 

aponta a forma como o capital determina a configuração geográfica do meio urbano 

e rural. Os espaços urbanos, sobretudo nas médias e pequenas cidades, estão cada 

vez mais imersos na lógica do capital, priorizando espaços e instituições privadas de 

consumo de mercadorias, que são inerentes à “sociedade de consumo” ou à 

“sociedade de consumo dirigido” (LEFEBVRE, 1975). 

 

*** 

 

Nessa medida, as alterações dos patamares tecnológicos do mundo industrial 

contemporâneo subvertem a lógica da cidade moderna, com o aumento da 

densidade populacional, alterações e diversidade de usos comuns, a falta de 

indicações e confusão entre os espaços públicos e privados e as subjetividades de 

uma lembrança individualizada, provocando amplas reformas urbanas e a inversão 

de paradigmas e entendimentos territoriais. A metrópole aponta para espaços 

urbanos pulverizados, concentração em áreas suburbanas, redes caracterizadas 

não mais pela produção industrial concentrada, mas por redes tecnológicas de 

informação e “áreas de sustentabilidade ambiental” de preservação e prevenção no 

uso dos recursos naturais nas cidades mundiais dos países desenvolvidos. Esta 

conjuntura se apresenta no Brasil e nos seus numerosos estados de uma forma bem 

diferenciada de acordo com cada região.  

 

Como se pode inferir, esses modelos foram e continuam sendo contestados pela 

elaboração das teorias da economia política a partir de autores como Lefebvre 

(1976), Castells (1977) e Harvey (1981), entre outros que conceberam, a partir da 

década de 1970, as análises de mais de uma geração de teóricos da cidade, 

vinculando o desenvolvimento estrutural da teoria marxista aos processos de 

acumulação urbana e ao Estado, em seu papel redistribuidor do capital social 
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produzido, todos perplexos perante o contexto da produção contemporânea do 

espaço urbano. Gottdiener (1993, p. 272) enfatiza que:  

 

 

“Dessa maneira, a hegemonia da economia sobre os temas sociais, 
culturais e políticos não é uma conseqüência inexorável de alguma 
lógica estrutural do capitalismo, mas apenas a essência da ideologia 
burguesa. Por conseguinte, a economia política marxista e a 
ortodoxia dominante possuem as mesmas raízes ideológicas (...)” 

 

 

O atual momento histórico é testemunha da progressiva marginalização e do 

confinamento espacial daqueles grupos que vivem as agruras das desigualdades 

sociais como exemplo diversos bairros periféricos de Salvador e, em especial o 

bairro da Liberdade e seu entorno. Esses grupos sociais vivem à margem de seus 

direitos à habitação, trabalho, educação, saúde, lazer e outros. Este aspecto pode 

ser observado se olharmos criticamente a forma como a ação do espaço abstrato 

fragmenta todos os grupos sociais, constituídos de trabalhadores assalariados 

empobrecidos pela ingerência das políticas públicas neoliberais.  Isto se dá de tal 

forma que a vida da comunidade local perde a rua e os espaços públicos, sendo 

obrigados a re-inventar a cidade e os espaços para continuar a luta de construção 

permanente da cidadania ainda não materializada. Em resumo, é preciso redefinir e 

subverter as estratégias de atuação e produção no e do espaço urbano, de caráter 

“neoconservador”. 

 

É preciso propor políticas públicas e sociais que reforcem o poder político dos 

grupos e movimentos sociais nas cidades, redefinindo assim o “direito à cidade” para 

os trabalhadores e suas famílias. É preciso pensar em “espaços de utopia” dialética 

para além do elitismo da utopia burguesa. Isso implica, quando está em jogo o 

usufruto dos espaços e equipamentos de lazer para a juventude das periferias, em 

pensar e planejar espaços de moradia e lazer, para além do privilégio de grupos 

elitizados restritos, no que diz respeito ao usufruto dos condomínios fechados e 

“shoppings centers”. É preciso superar as iniquidades que regem a periferia do 

mundo capitalista e globalizado, cujo processo de produção e democratização do 
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espaço urbano se dá a partir de um processo de inclusão precário marginal e 

perverso, com arremedos de soluções contemporâneas, porém provisórias e 

precárias; ainda de uma total exclusão gerada pela promiscuidade da sanha 

privatista no lugar dos interesses públicos. (SILVA, 2003; MARICATO, 1996). 

 

 
 Foto dos Jovens 

 

Em suma, para entender o modo como os sujeitos (crianças, jovens, adultos e 

velhos) ocupam e produzem os espaços, é preciso reconhecer que este debate tem 

caráter multidisciplinar e complexo, que envolve questões sociopolíticas, 

econômicas, pedagógicas, culturais, tecnológicas e outras.  

 

2.2. A cidade de Salvador: o pano de fundo para entender a Liberdade 

 

Quando se leva em conta a historiografia sobre o processo de urbanização da 

cidade de Salvador, observa-se que a maioria de seus bairros se constituía em 

espaços rurais, os quais se caracterizavam por serem terrenos abertos que depois 

se transformaram em chácaras; em terrenos invadidos e habitados. Também nesses 

espaços foram constituídas roças, fazendas, vilas, onde posteriormente nasceu a 

cidade. De acordo com o depoimento do historiador baiano Cid Teixeira (s/d): 

 

 

“Shopping Liberdade: um lugar 
de encontros e lazer para os 
Jovens”. 
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 “Eu que estou falando aqui, sou do tempo em que a Liberdade era 
quatro ou cinco roças, roças com bois e vacas e essas coisas. Essa 
concentração de pobreza e negritude na liberdade é coisa de 
quarenta ou cinqüenta anos para cá, não é muito antiga, não. Outros 
bairros se embranqueceram, por exemplo, um bairro onde só tinha 
negro mesmo, que era o Caxundé; hoje ninguém mais sabe nem 
onde é o Caxundé quanto mais falar em negro lá dentro. 
Corresponde hoje ao Jardim de Alá, ali, na Pituba. O trator chegou, 
urbanizou tudo, fez casinhas bonitinhas e acabou com a negritude de 
lá. A Liberdade não tem essa história negra, não; eram roças. Seu 
Chico Mãozinha era dono de tudo o que é hoje, Corta braço, Pero 
Vaz era a roça dele e eu conheci, eu estive lá, na roça dele, eu que 
estou aqui; portanto, não é coisa do século XVII, não. Eu vi, andei lá, 
como andei na Pituba com medo das vacas, com medo dos bois 
correndo atrás da gente.” (CID TEIXEIRA, [s/d]). 

 

 

Como se pode perceber, o espaço da cidade de Salvador é repleto de elementos 

históricos que determinam seu caráter contraditório, como resultante de uma 

perversa divisão entre as classes sociais. A dimensão de classe está intimamente 

relacionada com perspectiva de raça/etnia e, consequentemente, de cultura. Esse 

processo se caracteriza também pelos seguintes antagonismos que caracterizam a 

questão urbana na lógica do capitalismo: pobreza e riqueza, moderno e arcaico, 

cidade e campo, centro e periferia. 

 

Salvador é a capital do estado da Bahia e a primeira capital do Brasil colônia, é a 

maior cidade da região Nordeste. Uma vez ‘tomada’ pelos europeus a cidade é hoje, 

contraditoriamente, por um lado uma vibrante metrópole na qual convivem as 

marcas de uma rica cultura afro-brasileira dotada de magias, segredos, mandingas, 

mistérios, artes e encantos; por outro lado as marcas do descaso das políticas 

públicas referentes à preservação do patrimônio público (material e imaterial). As 

contradições não param por aí. Pode-se citar, à guisa de exemplo, a forte presença 

destrutiva de uma significativa parte da indústria do entretenimento (turismo e lazer) 

e por outro lado a riqueza de grupos e movimentos culturais alternativos (música, 

teatro, cinema e outras manifestações artístico-culturais.) que incessantemente 

tentam subverter a lógica do consumo e da mercadoria. 
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 Foto dos Jovens 

 

A capital da Bahia é um importante destino turístico, mas, infelizmente, às vezes 

utilizado por alguns segmentos com interesses particulares, que exclui o povo da 

sua essência lúdica. Como exemplo trago a festa do Carnaval, que é um show de 

música e animação que seduz os baianos e o mundo. Aqui foram criados os trios 

elétricos: mega caminhões e carretas de som que trazem os músicos, os artistas e 

suas bandas de vários estilos tocando ao vivo, arrastando uma multidão de pessoas. 

Atualmente temos o circuito tradicional da Avenida, Circuito Osmar, que principia no 

Campo Grande; o Circuito Batatinha, no Centro Histórico e o Circuito Dodô - à beira-

mar, entre os bairros Barra e Ondina -. Ao mesmo tempo, vemos os blocos 

carnavalescos tradicionais e alternativos contendo os participantes com 

indumentária que antigamente era uma simples mortalha, depois, macacão, fantasia, 

abadás, camisas e “shorts” padronizados. São limitados por cordões de isolamento 

puxados com as mãos por pessoas do sexo masculino e feminino, subempregados 

chamadas de “cordeiros” e, além disso, preservado por seguranças contra possível 

violência externa ao bloco. Ressalto que esta “fantasia”, o abadá, é vendida por 

preços nada populares e só com ele se tem o acesso às citadas áreas limitadas, ou 

seja, aos blocos. Outra opção é assistir dos camarotes, que chegam a custar muito 

mais caro com o argumento que são mais seguros e cômodos. Os citados 

camarotes são salões suspensos, bem localizados e que oferecem uma gama de 

“Loja de colares localizada no 
Curuzú. Colares: cor, muita cor. 
Fé: presença enorme do misticismo”. 
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serviços desde comes e bebes diversos e até serviços, incluídos; salão de beleza, 

massagem, discoteca privê, pistas de dança e a presença de pessoas de “status” 

social, artístico, político e outros, geralmente convidados, como atrativos agregados 

à propaganda e à venda dos convites/ingressos. Ao mesmo tempo, os que não 

podem pagar para brincar o carnaval, como antigamente, podem tentar acompanhar 

os blocos como diz Caetano Veloso: “atrás do trio elétrico só não vai quem já 

morreu”, na chamada “pipoca”- que é o folião brincando e pulando sozinho, sem 

vínculo com blocos - mas, seguramente, para o baiano, que conhece, esta é a 

escolha mais barata, arriscada e uma missão quase impossível. A Praça Castro 

Alves e os demais circuitos não mais são do povo. 

 

Em linhas gerais, a cidade, de fato, é conhecida pela festa - “sorria você está na 

Bahia” -, mas convive com o caos do abandono dos prédios, das ruas e becos 

centenários cheirando a urina, lixo e sujeira por toda a parte; carros estacionados 

nas calçadas, entre outras tantas mazelas. A “cara” 2 da cidade pode ser descrita a 

partir das contemporâneas críticas do antropólogo, poeta e escritor Antonio Rizério 

(2011): 

 

 

“A cara de Salvador não pode ser a da grandvendeuse, a da 
balconista-mor Ivete Sangalo, em pose autoritária, dizendo a frase 
imbecil: Quem tem força, tem preço! Em Salvador, hoje, devemos 
dizer coisa bem diferente: precisamos levantar a cabeça, recuperar a 
disposição, buscar o entusiasmo, nos mobilizar para dizer, alto e bom 
som, que não aceitamos o que estão fazendo com a nossa cidade. 
Chega de passividade. Se o que está acontecendo com Salvador 
(avacalhação e destruição da cidade) estivesse acontecendo em 
Porto Alegre, Curitiba ou São Paulo, não tenham dúvida: gaúchos, 
curitibanos e paulistanos teriam subido nas tamancas e saltado na 
goela da prefeitura.**E nós, não vamos fazer nada? Felizmente, 
parece que sim, que é possível. As pessoas começam a protestar 
aqui e ali. Exemplo disso, entre outros, foi o artigo que Fredie Didier 
Jr. publicou neste jornal, no domingo passado. Salvador não passa 
por um bom momento histórico, escreveu Didier. Não falo da crise 
em sua monumentalidade: Pelourinho abandonado, metrô 
inacabado, ruas sujas. Embora grave este tipo de problema é de 
solução mais fácil. Não me refiro, igualmente, à violência que nos 
assola. A violência impressiona, mas não destoa do que acontece 

                                                
2 Cara: expressão usada coloquialmente, abrange um conceito de perfil, estilo, registro de marca, de 
identidade. 
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em outras metrópoles. Falo de outra espécie de crise, mais profunda 
e de efeitos mais deletérios. Salvador está em crise existencial”. 

 

 

2.3. O bairro da Liberdade: o espaço de manifestações socioculturais 

dos jovens 

 

Conforme Mendes (1999), Santo Antônio Além do Carmo “era uma das maiores 

freguesias em extensão territorial”, repartida em dois distritos: o primeiro, urbano, e 

suas adjacências com áreas precariamente habitadas, quase rurais, com roças ou 

“quintas” na maioria das vezes sob domínio da igreja. Exatamente nesse distrito, 

cresceu o bairro da Liberdade, a partir dos espaços já habitados da Estrada das 

Boiadas, como: Largo do Ouro, Sieiro, Roça do Candomblé, Japão, Campo de Santo 

Antônio, Curuzu, Corta Braço e Pero Vaz. De caráter urbano, a Freguesia de Santo 

Antônio Além do Carmo acabava na Soledade. O segundo distrito, sempre em 

sentido norte, iniciava uma área rural - Estrada das Boiadas -, com roças, sítios e 

uma extraordinária fonte de água potável muito apreciada e prestigiada pela 

população citadina, chamada “Fonte do Queimado”, hoje transformada no Museu da 

Água. O bairro da Liberdade teve muitas designações e no começo correspondia a 

uma parte ou área desmembrada da Freguesia de Santo Antônio Além do Carmo. 

No andamento da sua história foi denominada: Caminho do Sertão ou do Interior, 

Estrada das Boiadas ou dos Bois, Estrada da Liberdade, Aldeia de Índios, Linha 

Oito, Bairro da Liberdade e por fim Liberdade. Portanto, com base na dissertação 

Constituição do Bairro da Liberdade: Cultura negra em Salvador – 1940 a 1970, de 

Bartolomeu de Jesus Mendes (1999), mencionada na introdução desta tese, posso 

detalhar o porquê de cada denominação citada acima e assim determinar uma 

relação entre o passar dos anos, a ocupação do espaço e o uso do mesmo, a 

população que o habitava, suas referências e necessidades.  

 

Assim, de forma cronológica, apresento a seguir cada uma das denominações e 

um breve histórico:  

 

1) Caminho do Sertão ou do Interior. Chegar ou sair da cidade de Salvador eram 

empreitadas simples, o complicado era a aquiescência de julgamentos daqueles que 
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a frequentavam ou visitavam, sobre as aparências estéticas e da limpeza que 

encontravam, dependendo de como entravam na cidade. Caso chegassem por via 

marítima, animavam-se com a paisagem bucólica de um presépio armado, que a 

vista panorâmica da distância lhes proporcionava. Outros que usavam o acesso 

terrestre, emanados do interior da província, deparavam-se com ruas imundas, 

precárias, desorganizadas e com a presença de escravos maltrapilhos. Essa 

dicotomia de impressões deve ser encarada normalmente se ponderarmos sobre as 

paisagens notadas em Salvador, como em todas as demais cidades, que rotineira e 

continuamente apresentavam seus contrastes. Ao norte, a cidade era ligada ao resto 

da província, por terra, através de um caminho ladeado por roças e chácaras que 

começava a partir da Lapinha, por isso, conhecido também por “Caminho do Sertão 

ou do Interior”; 

 

2) Estrada das Boiadas ou dos Bois. A cidade do Salvador possuía três 

estradas, pelas quais se podia adentrá-la ou deixá-la. Eram elas: Estrada das 

Brotas, Estrada do Rio Vermelho e Estrada das Boiadas. Sendo que esta última, a 

única que ligava a cidade ao resto da província por terra, era ao mesmo tempo uma 

trilha que servia de percurso para as inúmeras boiadas que vinham do sertão para o 

abastecimento da população. Referindo-se ao início da Estrada das Boiadas, 

Vilhena (1960) escreveu: 

 

 

 “... e a pouca distância viça uma capela de São José dos 
Agonizantes, onde começa outra vez a povoação por uma rua larga, 
ou ladeira acompanhada de casas, pela maior parte térrea, até o 
convento da Soledade onde finaliza a cidade Alta; daí para o norte 
continua por entre roças a estrada principal que entra na Bahia 
chamada vulgarmente de BOIADAS por entrarem por ela as 
(boiadas) que dos sertões descem para a Bahia”. 

 

 

As condições de viagens dessas boiadas, desde os seus lugares de origem (as 

distantes cidades sertanejas que, às vezes se separavam de Salvador por até 200 

léguas de distância), foram também descritas por Vilhena (1960): 
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“Vêm estas por toda a mencionada distância agitadas por vaqueiros, 
montados em cavalos, e armados com ferrões de uma polegada de 
comprido, Com que os atravessam as entranhas; comendo por toda 
a viagem, o que é fácil supor, até que finalmente chegam à feira 
distante doze léguas da cidade, e ali são recolhidos em currais, em 
que só há areia, e estrumes, destes são conduzidos para a cidade 
sem comerem mais, que o que, andando, podem apanhar com a 
língua, por uma só, e única estrada freqüentada de boiadas 
inumeráveis desde o princípio da cidade fundada há 250 anos” 

 

 

Os gados eram trazidos dos sertões até a Feira de Capume (atual Dias d’Ávila) e 

depois para Salvador. Passando pelos campos de Camaçari, Água Comprida 

(Simões Filho), Pirajá, Tanque do Engenho de Nossa Senhora da Conceição de 

Itapagipe de Cima (Largo do Tanque), subiam a encosta de São Cristovão (Ladeira 

de São Cristovão) até o largo da Lapinha. Desciam a Soledade, sendo reclusos no 

Curral do Conselho perto da Fortaleza do Barbalho, numa rua conhecida por “Rua 

da Matança”;  

 

3) Estrada da Liberdade. Durante as lutas pela Independência da Bahia, já no 

ataque derradeiro à cidade, os combatentes vencedores montaram até a Lapinha e 

tomaram a cidade dos portugueses. A Estrada das Boiadas foi o caminho feito, em 

julho de 1823, pelo Exército Libertador sob a autoridade de Francisco de Lima e 

Silva. Por esse fato histórico todo o segmento entre os atuais Largo do Tanque e o 

Largo da Lapinha (antiga Estradas das Boiadas) passou a ser designado de 

“Estrada da Liberdade”, arquivando a aquisição. Foi precisamente no Largo da 

Lapinha que a agressiva tropa, emanada de Pirajá, se aglomerou para o desfile 

triunfal que concretizou a tomada da cidade;  

 

4) Aldeia de Índios. Na comemoração do “Dois de Julho” o bairro da Liberdade, 

por meio dos seus numerosos terreiros de candomblé de caboclo, equipava diversos 

moradores para os desfiles - do Largo da Lapinha até o Campo Grande - como 

participação figurada dos caboclos ou índios do recôncavo baiano que ficaram 

abarcados nas lutas pela recuperação da cidade. Era habitual a participação da 

“aldeia de índios” - como era chamada naquele tempo -, composta por sujeitos da 
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Estrada da Liberdade. Citando uma notícia publicada no jornal A TARDE, em 1916, 

que descrevia: 

 

 

“os índios tomaram parte do desfile, como todos os anos, tendo o Sr. 
Raimundo esclarecido que a presença deles também é história, pois 
na ilha de Itaparica houve lutas acirradas, por isso alguns moradores 
da Liberdade, espontaneamente, representam esses heróis quase 
anônimos” 

 

 

E deste modo, os “índios” saiam descalços e praticamente nus improvisando 

barulho com excesso o que não aprazia à elite local que os viam como baderneiros: 

“Pois é lá patriotismo consentir que os carros (dos caboclos) fossem puxados por 

moleques descalços e africanos esmolambados, às escuras até a Lapinha!” 

 

É razoável que, por essas participações nos desfiles do “Dois de Julho” 

arranjando a “aldeia de índios”, a Liberdade tenha recebido o apelido de “aldeia” e 

seus moradores de “índios”. A festa do “Dois de Julho”, durante o dia era 

desempenhada nos espaços públicos das ruas com os seus espetaculosos desfiles. 

Mas, à noite, os terreiros da Liberdade batiam tambor em tributo aos caboclos, tipos 

representativos dos brasileiros, sobretudo baianos do recôncavo;  

 

5) Linha Oito. Os soteropolitanos do passado, quando receberam seus primeiro 

transportes urbanos, viveram tempos de euforia. Aos poucos as cadeirinhas e arruar 

foram cedendo lugar aos bondes puxados por animais. Os bondes puxados a cavalo 

foram evoluindo no Brasil. Já no ano de 1900, São Paulo inaugurava sua primeira 

linha de bondes elétricos. Em Salvador os bondes elétricos foram chegando aos 

bairros periféricos à medida que os mesmos eram urbanizados. E assim foram 

designadas linhas de bondes para servir aos bairros que as ganhavam. Cada linha 

tinha o seu número de identificação. A Estrada das Boiadas era escassa de 

transportes motorizados e o bonde, inclusive, só chegava até a Lapinha.  

No ano de 1925, a Estrada das Boiadas solicitava ao Prefeito a instalação de luz 

elétrica e bondes. Depois, com a locação dos trilhos na Estrada da Liberdade, o 

bonde atingiu a antiga Fazenda Conceição (bairro Guarani). A linha do bonde da 
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Liberdade recebeu o número oito como insígnia. O Afamado “Bonde da Linha 8” que 

já em 1949, fazia parte do guia da cidade do Salvador, circulou até o ano de 1957. 

Depois cedeu lugar aos ônibus e às marinetes. Talvez por causa das confusões 

triviais que ocorriam no seu interior - e também em outros ramais, o bairro ficou 

conhecido, e de certa forma propagado, como perigoso ou a “terrível linha 8”. O 

bonde da “Linha 8” virou um mito nas narrações sobre a violência em Salvador. Nas 

suas idas e vindas, às vezes alterava o cotidiano do bairro, nomeadamente com 

suas batidas na descida da ladeira da Soledade e na subida da São José de Cima;  

 

6) Bairro da Liberdade. Com o incremento da área, começou a delinear-se um 

grupo populoso que foi alcunhado de Bairro da Liberdade, pois foi por ali que entrou 

a liberdade para os soteropolitanos, em 2 de Julho de 1823. Liberdade 

proporcionada por homens enfadados, mal vestidos e com fome. Todos eles 

integrantes de vários batalhões e regimentos, dentre os quais, e com distinção, se 

descobriam como os voluntários do Recôncavo baiano;  

 

7) Liberdade. O povoamento da área processou-se com tanta rapidez que o 

bairro alcançou grandes dimensões; da Praça da Liberdade (Largo da Soledade) até 

a Ladeira de São Cristovão, limite com o Largo do Tanque. Incluindo a Lapinha, o 

Queimado, o Sieiro, (antigo Mirante), o Plano Inclinado (antiga Baixa do Mirante), a 

Favela, a Lima e Silva (antiga Estrada das Boiadas), o Japão (antiga Roça do 

Candomblé), a Central (ou Dois de Julho), o Rio Prado, o São Lourenço, o São 

Domingos, o São José, o Estica, o Gengibirra de Cima, o Guarani (antiga Vila 

Conceição), a Rua Pero Vaz (antigo Corta Braço), a Avenida Peixe, a Padre Antonio, 

a Boa Fé, o Curuzu, a Baixa dos Frades, a Progresso, a Alegria e ainda outras áreas 

intermediárias. A partir daí, para facilitar o nome, passou-se a chamar-se, com 

altivez, LIBERDADE! Venceu o combate pela Independência. 

 

Ainda segundo os escritos e a rica pesquisa de Mendes (1999) o bairro da 

Liberdade foi originalmente denominado Antiga Estrada das Boiadas. Era o acesso 

aos bois que chegavam do sertão e eram negociados na Feira do Capuame. No ano 

de 1823, também por ali, ingressou o exército libertador e assim a Estrada das 

Boiadas passou a ser chamada de Estrada da Liberdade. Por ser considerado o 
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bairro mais populoso da cidade de Salvador e representativo da cultura negra, foi 

designado pelo Ministério da Cultura como território nacional da cultura 

afrobrasileira. O povoamento da Liberdade se deu logo após a abolição da 

escravatura, com a ida de negros libertos e ex-escravos para o local. A Liberdade 

não só é tido como o bairro mais negro de Salvador e do Brasil: é especial e único. É 

um “país”, onde a negritude é a maior referência, a espontaneidade é uma lei, e a 

manifestação artística é a principal elocução criativa. É tido como o bairro com a 

maior quantidade de negros de Salvador que, por sua vez, é considerada e 

divulgada como a cidade com mais negros do Brasil. Na verdade existem 

controvérsias, surgidas nos últimos anos. E, segundo o último recenseamento, o 

bairro da Liberdade deixou de ser o mais populoso, superado por outro bairro 

chamado Cajazeiras. Mas, no começo dessa pesquisa, surgiu a informação que 

Salvador era uma das únicas capitais sem um cadastramento oficial de suas ruas e 

logradouros. Na verdade, existia uma proposta de lei para atualizar e mesmo 

oficializar os limites geográficos reais dos bairros de Salvador, mas não foi apreciada 

nem votada pela Câmara Municipal de Vereadores. Esse projeto foi realizado por 

órgãos da administração municipal em conjunto com a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Governo do Estado e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

(IBGE), os Correios e outros envolvidos no projeto Caminho das Águas; um trabalho 

de pesquisa de três anos, concluído em 2010, que resultou na identificação e 

delimitação de 160 bairros na cidade, distribuídos em 12 bacias hidrográficas, nove 

bacias de drenagem e três ilhas pertencentes ao município. Dessa forma, os dados 

de Salvador não foram lançados no Censo 2010 devido à demora em dividir a 

cidade a partir de uma lei, como declarou em entrevista o coordenador de 

disseminação de informação do IBGE na Bahia, Sr. Joilson Souza. Por fim, lembro 

que já foi comentado o surgimento do bairro com apropriações e desligamentos de 

partes que se tornaram bairros até então não oficiais. 

 

Quando vencemos a guerra da Independência da Bahia, ali marcharam 

vitoriosas as tropas que haviam libertado o Estado do jugo colonial português, 

recebendo desde então o nome de Estrada da Liberdade. Um sentimento: a maior 

data da história da Bahia, o nome deste bairro que, acima de tudo, respira liberdade, 

mas também opressão, pobreza, desigualdades sociais. É um bairro muito alegre, 
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onde sempre há festas. Na Liberdade há também o Plano Inclinado da Liberdade, 

que liga a cidade alta à cidade baixa. É o bairro onde surgiu a Associação Cultural 

Ilê Aiyê, bloco de carnaval que cultiva as raízes africanas e desenvolve um trabalho 

social que busca resgatar a auto-estima do povo negro, a partir de ações 

afirmativas. 

 

A Liberdade possui uma grande concentração populacional, a maioria de baixa 

renda, mas nem por isso deixa de ser dotada de uma infra-estrutura própria, 

podendo ser apreciada como a que tem uma vida comunitária própria e representa, 

pela quantidade demográfica, uma grande "cidade" dentro da Metrópole. De acordo 

com os depoimentos subscritos do historiador Cid Teixeira (s/d) pude melhor 

compreender e, mesmo simbolicamente, visualizar a origem do bairro da Liberdade:  

 

 

“Era a estrada das boiadas. O boi que descia do sertão era 
comercializado na feira do Capuame, feira de gado, Capuame, que 
depois mudou o nome para Dias D’Ávila, hoje é a cidade de Dias 
D’Ávila, ali estava à feira do gado. Esse gado era trazido para o 
abate. O abate da cidade estava onde hoje é o terminal da 
Barroquinha, ali é que era o matadouro da cidade. Por isso que o rio 
se chama de rio das Tripas, porque os dejetos, as sobras do 
sacrifício dos animais eram jogadas no rio das Tripas. O rio das 
Tripas está lá, a Baixa dos Sapateiros não existe, ela é um rio 
canalizado, você anda por cima do extradorso da abóbada que cria a 
Baixa dos Sapateiros, o rio das Tripas está lá. Então este gado vinha 
pela estrada que você chama da Liberdade, que era a estrada das 
boiadas. Em 1823, por ali entrou o exército libertador e então, a 
estrada das boiadas passou a ser chamada estrada da Liberdade.” 
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 Foto da pesquisadora 

 

O bairro da Liberdade está localizado no alto do planalto que divide Salvador em 

Cidade Alta e Cidade Baixa, vinculadas por meio do Plano Inclinado da Liberdade. 

Abrange localidades como Soledade, Lapinha, Sieiro, Japão, Duque de Caxias, 

Curuzu, Cravinas, Guarani, Alegria, Jardim São Cristovão, São Lourenço e parte do 

Largo do Tanque e da Baixa do Fiscal. O processo de ampliação da Liberdade 

começou nas primeiras décadas do século XX, tendo como via deste crescimento a 

Rua Lima e Silva, até hoje a principal avenida do bairro, o recorte físico desta tese 

que concentra diversos estabelecimentos comerciais, de serviços e residências.  

 

A população da Liberdade aumentou devido ao loteamento e venda de 

chácaras. Por ser junto ao centro comercial e financeiro soteropolitano - na ocasião, 

a Rua Chile e o Comércio -, o bairro oferecia um acesso mais prático ao trabalho, 

colaborando para que as pessoas ali desejassem se abrigar. A partir desse 

momento, a ocupação ocorreu de forma desordenada por meio de invasões, 

conquistas, favelização e consequente urbanização das habitações, com isso, até 

hoje deparamos com partes do bairro sem infra-estrutura e sem saneamento básico. 

 

“Plano Inclinado Liberdade/Calçada: 
Meio de transporte que leva as 
pessoas da cidade alta para a 
cidade baixa. E uma vista 
panorâmica da ocupação urbana” 
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Pelos dados do Censo 2010, a população do bairro é de 39.322 moradores, 

considerando-se como marco, a primeira casa da esquina da Praça da Soledade e o 

Largo do Tanque. Já na Grande Liberdade, ou Região Administrativa IV (a RA IV) 

em que estão incluídas as áreas de Pero Vaz, Caixa d'Água, Pau Miúdo e IAPI, a 

população gira em torno de 187.477 habitantes, de acordo com a Secretaria 

Municipal do Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente (SEPLAM). A RA IV, ao 

mesmo tempo, contém a maior densidade demográfica da cidade, com 260,3 

habitantes por hectare. Na tentativa de atender ao grande contingente populacional 

do bairro, serviços que só eram achados no centro de Salvador, atravessaram esses 

limites passando a ser encontrados no bairro da Liberdade. Desse modo, sem 

precisar se deslocar do bairro, os moradores passaram a ter acesso às lojas de 

departamentos, a supermercados, às agências bancárias e outros serviços. Hoje a 

Liberdade conta com um “Shopping Center”, o “Shopping” da Liberdade, que possui 

uma excelente localização, de onde se visualiza a Baía de Todos os Santos. 

 

 
 Foto dos Jovens 

 

A Feira do Japão é outro “patrimônio” conhecido e popular da Liberdade. 

Localizada em umas das transversais da Avenida Lima e Silva, que abre o bairro. A 

Feira do Japão tem o seu início apontado por uma placa azul com o nome gravado. 

Através dos registros da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a Feira do Japão 

existe há cinquenta anos, numa área antes conhecida como Largo do Japão, com a 

“Feira do Japão: feirante cresceu 
vendendo carnes. Um menino/homem, 
não sei direito, trabalhando ao invés de 
estar estudando”. 
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vinda de grupos de japoneses que estabeleceram no local seus comércios informais. 

Hoje, os moradores e mesmo um público procedente de outras partes da cidade, 

encontram uma fartura de produtos, como frutas, verduras, frutos do mar, carnes 

frescas e salgadas, temperos e muito alimentos de qualidade e com valores muito 

mais baratos do que os achados em outros locais de venda. Uma forte 

particularidade da feira é a deficiência de tratamentos básicos de higiene dos 

alimentos, provocando um mau cheiro ou olor muito forte, uma invariável umidade 

no asfalto, devido aos feirantes e/ou ambulantes ficarem todo o tempo molhando 

alguns dos seus produtos. No mês de setembro de 2007 a feira sofreu a apreensão 

de carnes pela Vigilância Sanitária, por falta de limpeza nos itens comercializados. 
Além disso, na Feira do Japão encontramos o comércio de artigos do Candomblé e 

da Umbanda, religiões difundidas por parte da população da Liberdade. Na Rua do 

Curuzu, por exemplo, existem dezesseis terreiros de candomblé e dentre eles, o Ilê 

Axé Jitolú, fundado pela Mãe Hilda Jitolú. É importante lembrar que estes não foram 

os primeiros nem os mais conhecidos terreiros da cidade de Salvador. Mas, devido à 

expressividade do Ilê Axé Jitolú, e, consequentemente, a Mãe Hilda, podemos 

imputar o trabalho e desempenho cultural do Ilê Aiyê sob a autoridade do filho de 

Mãe Hilda, Vovô do Ilê. 

 

Encontrei casebres rurais construídos até a década de 1970. Na verdade, as 

casas do bairro da Liberdade carregam marcas que parecem ter parado no tempo 

quando a Estrada das Boiadas era a via de entrada das famílias que chegavam 

impregnadas com um jeito interiorano de ser e de morar. Eram casas de taipa, 

erguidas com barro e madeira, tendo uma pequena sala na frente, três quartos, 

telhado alto e, curiosamente, ainda são  encontradas nos lugares mais carentes do 

bairro. 

 

Na Liberdade o Carnaval começou com as batucadas - formadas por homens 

que saíam fantasiados de casa em casa, tocando instrumentos de percussão e 

cantando versos improvisados - e os afoxés,  que têm origem nos terreiros de 

candomblé. Daí surgem os primeiros blocos como  “A Viuvinha”, que era constituído 

só por homens que trajavam saia preta, blusa justa e cabeleira postiça. Assim os 

blocos eram organizados, com simplicidade e improviso, mais pela festa e pelo 
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prazer da brincadeira. A festa era totalmente lúdica a exemplo das fantasias do 

“Trança Fitas”, confeccionadas com papel crepom. Havia também outro bloco 

chamado, “O Urso”, cujas roupas eram feitas de calhamaço (conjunto de folhas de 

papel) e os pêlos, dos balaios de ovos e de samambaia. Um jovem ficava dentro da 

roupa de urso e saía pelo bairro seguido pelos brincantes fazendo festa. 

 

O Instituto Sócio Cultural e Carnavalesco “Ibásóré Iyá”, mais conhecido como o 

Blocão da Liberdade, é uma entidade que surgiu no ano de 1993, com o objetivo de 

difundir a cultura afrobaiana mundo afora. Como os outros blocos afros, o Blocão foi 

crescendo e ampliou sua atuação nas áreas de desenvolvimento cultural, da 

educação e da saúde. Já o Muzenza, nasceu no ano de 1981, na Ladeira de São 

Cristóvão (no bairro da Liberdade), tendo como base o conceito histórico-literário 

contido no nome do bairro da Liberdade; que assim foi batizado por ter sido um dos 

cenários da Batalha de Pirajá, onde 80% das forças populares eram formados por 

negros. O nome do bloco é um termo de origem “Batum Kikongo”, equivalente à 

“Iaô” da nação Nagô (“Iaô” é uma figura feminina da religiosidade africana). 

 

Com o passar do tempo, os carnavalescos da Liberdade foram aperfeiçoando as 

fantasias até que surgiram as escolas de samba, com carros alegóricos e enredos, 

que desfilavam pela Avenida Sete de Setembro. Mesmo ainda carregando 

elementos da cultura européia, especialmente no vestuário ou figurino, traziam, no 

enredo, temas ligados às raízes da cultura africana ou afrobrasileira. Filhos da 

Liberdade (1958), Bafo de Onça (1964) e Ritmo da Liberdade (1967-1980), eram os 

mais fortes concorrentes da Liberdade e disputavam troféus com escolas de outros 

bairros. 

 

Com o crescimento populacional, o aumento da demanda em assistência 

provocou o desmembramento da Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, que 

envolvia a área da então Estrada das Boiadas. No dia14 de abril de 1941,  surge a 

primeira paróquia da Liberdade, fundada pelo Cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, 

com Monsenhor Sadoc como primeiro pároco. Nascia a única Igreja que tem como 

padroeiros “Cosme e  Damião” (São Cosme e São Damião) e que, no dia 

comemorativo dos santos gêmeos, recebe gente de toda a Salvador e até de 
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cidades do recôncavo baiano. Em terra de candomblé com caruru, São Cosme e 

São Damião foram os santos escolhidos para serem padroeiros do bairro. “O 

objetivo foi evangelizar e deslocar os santos dos orixás aos quais eram atribuídos”, 

revela Padre André Alexandre de Bom Juá, administrador da Paróquia de São 

Cosme e São Damião desde junho de 2004. Depois de anos de perseguição ao 

candomblé, a tendência da igreja católica é estabelecer o diálogo inter-religioso, por 

considerar mais importante cumprir sua missão. 

 

A Igreja de Santa Bárbara, na rua Lima e Silva, foi a primeira Igreja Brasileira da 

Liberdade; a primeira de Salvador foi fundada na Baixa do Bonfim, a Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, pelo Monsenhor Valdir Guimarães do Espírito Santo. Diante da 

participação popular, a igreja já não comportava mais tanta gente. Para atender a 

demanda, Dom Valdir fundou a Igreja de São Roque, em 1975, que mais tarde viria 

a ser a Igreja de São Lázaro. Em 1976, Dom Valdir faleceu e Dom Miguel assumiu a 

administração juntamente com a viúva de Dom Valdir (na Igreja Brasileira é 

permitido o casamento dos padres). A igreja continuou com o Padre Josivaldo, que 

depois deixou a função por motivos judiciais e fundou outra Igreja de São Roque na 

ladeira de São Cristóvão. Em 1977, Janete deu continuidade às atividades da igreja 

com padre Jorge, com São Lázaro como padroeiro da paróquia. Em 1989, a igreja 

desvinculou-se da Igreja Brasileira e se ordenou como Igreja Católica Apostólica 

Ortodoxa do Brasil. Com o falecimento de Dom Miguel em 1º de Julho de 1998, 

assume a administração sua esposa Janete, após ser ordenada presbítera, em 

janeiro de 1990, como a primeira mulher a celebrar uma missa. 

 

No bairro da Liberdade também localizei a Igreja de São Lázaro, rua Lima e 

Silva, que realiza missas toda segunda-feira a partir das 08:00 horas, com 

participação popular. A maioria dos fiéis busca um alívio para as dores com óleo de 

unção ou apenas uma proteção com a água benta jogada logo na entrada. Os que 

estão de passagem entram, recebem a água benta e retornam para recarregar as 

energias e enfrentar  a vida. São homens e mulheres, jovens, crianças e velhos, 

pessoas do povo. 
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Tive a oportunidade de conhecer e saber que, contando com a coordenação de 

Geraldo Geiger desde 1997, o Jornal Boca da Liberdade é um informativo bimensal, 

criado com o objetivo de levar à população informações sobre diversos temas e 

ocorrências do bairro. Esse jornal se destaca como um instrumento de visibilidade 

de projetos socioculturais do bairro. E Geiger, que é músico e um dos principais 

articulistas do informativo, mantém uma coluna sobre Música, onde procura divulgar 

os movimentos musicais que influenciam os artistas da Liberdade. De caráter 

informativo, o jornal se mantém sem anúncios publicitários e com o apoio da 

comunidade. 

 

Também tem a Rádio Liberdade FM 100,5 que surgiu no ano de 1999, com a 

proposta de ter espaço para os artistas emergentes do bairro. Além da Liberdade, a 

programação alcança bairros vizinhos, como Pau Miudo e Calçada. Com intensa 

participação popular, a Liberdade FM é procurada por bandas locais de todos os 

estilos musicais, especialmente as de pagode, samba e “reggae” e o diferencial é 

que os proprios vocalistas trabalham como locutores para divulgar o movimento 

musical de forma mais informativa. 

 

É uma  rádio comunitária bem antiga. E os alto-falantes, marca da sonoridade do 

bairro, estão em toda parte, mas a sede é difícil de achar e não se sabe dizer quem 

a fundou. Atualmente opera com o serviço de alto-falantes, 18 a 20 unidades de 

som, um aparelho “mini-system”, uma mesa e uma potência, e se mantém com o 

dinheiro de anúncios do comércio local. O repertório é eclético e o noticiário é feito 

com base nos jornais A Tarde e Tribuna da Bahia, que a rádio recebe gratuitamente. 

Além dos serviços de utilidade pública que oferece, a rádio divulga todos os eventos 

populares do bairro. Foi bastante citado, e com motivo de orgulho, me contarem que 

o morador Reginaldo Souza muito colaborou com o movimento que resultou na 

transformação do Cine Brasil em Centro Cultural. Com o apoio de Carlos Melo, ex-

diretor do antigo Colégio Caxiense, que cedeu as bancas e o pessoal, a campanha 

na rádio ajudou a levantar 3.000 assinaturas. O movimento evitou que o Cine Brasil 

fosse transformado em supermercado. Movimento que vem sendo comum nos 

bairros e mesmo no centro da cidade de Salvador: antigos e importantes patrimônios 

como casarões, cinemas, repartições públicas sendo vendidos ou leiloados para 
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cadeias de supermercado, igrejas, farmácias e outras, sem nenhum respeito ou 

deferência à história. 

Voltando na história, registro que um ano e cinco meses após Nelson Mandela 

ter sido libertado dos 27 anos de prisão na África do Sul, foi inaugurada, em agosto 

de 1991, uma praça com seu nome. A mesma ganhou um visual respeitável com a 

construção de um busto de bronze em reconhecimento à luta de Mandela contra a 

discriminação racial e a favor da paz. Com um senso de humanidade extraordinário, 

o líder negro esteve presente na inauguração. A frase que deixou gravada na peça 

da artista plástica Márcia Magno é uma marca identificadora do bairro: “A luta é 

minha vida”. Com amplo espaço em frente ao Plano Inclinado, e uma imagem em 

bronze que vale ouro, a praça é lugar cativo para os eventos e manifestações 

culturais do bairro. Palco das micaretas da Liberdade, o local costuma ser ponto de 

parada na saída do ilê, no carnaval. A praça é também utilizada para a missa 

campal, após a procissão em homenagem a Santa Bárbara, organizada pela 

Paróquia de mesmo nome. Em novembro, ao lado do busto de Nelson Mandela, 

uma das maiores referências da consciência negra, acontece a concentração da 

Caminhada da Liberdade, com saída da Rua do Curuzu. Uma  promoção 

anualmente realizada pelo Fórum de Entidades Negras e que marca o dia da 

Consciência Negra. 

 

Encontrei no Largo da Central, o bar e restaurante “Point da Central” e as 

barracas instaladas ao seu redor formando um dos mais movimentados complexos 

de lazer da Liberdade. Tem um painel neste restaurante com fotografias das 

Lavagens da Central, festa do dia das crianças, visitas da imprensa em dias de jogo 

entre os times Bahia e Vitória e saídas de “Os dominados”, um bloco organizado 

pelos moradores do local para saírem juntos em festas de Salvador. O que antes era 

um largo abandonado, com lixo jogado por todos os lados, hoje é um dos espaços 

de lazer mais frequentados do bairro da Liberdade. 

 

O Largo do Tanque é passagem para quem mora no Uruguai, Baixa do Fiscal, 

São Caetano, San Martin e Liberdade. A centralidade se explica quando lembramos 

que ali existia um dique para onde escorria toda a água das terras altas ao redor, 

especialmente da Liberdade. Com o aterramento acabou sendo um espaço de 
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convivência para as pessoas que circulam entre todos esses bairros. O  Largo já foi 

ponto de encontro da capoeiragem baiana, com célebres rodas de capoeira. O 

espaço abrigou por muitos anos uma edificio com diversas lojas que foi  o primeiro 

“shopping” construído em Salvador. Porém há alguns anos o edifício,  em péssimas 

condições, foi demolido, e em seu lugar foi feito uma extensão da praça e um 

recapiamento na pista. Outra forte característica do Largo é a gastronomia, com a 

famosa feijoada do Largo do Tanque. 

 

O Plano Inclinado liga a Liberdade à Calçada e foi inaugurado em 13 de março 

de 1981. Cerca de 12 mil pessoas usam o sistema de segunda a sexta-feira, sendo 

6,5 mil somente aos sábados e mais 2,5 mil aos domingos. Antes da existência do 

plano havia no local uma ladeira chamada “Ladeira do Inferno”. Rodeada por mato, a 

menor chuva resultava em muita lama e as pessoas eram obrigadas a descer 

agachadas. Apesar disso, muita gente na época usava esse caminho para ter 

acesso à Calçada, na Cidade Baixa. 

 

O Centro Social Urbano da Liberdade (CSU) foi fundado na década de 80,  com 

o objetivo de oferecer um espaço cultural e educativo à comunidade local. O CSU 

oferece cursos diversos como, Karatê, oficinas musicais, capoeira, curso de inglês, 

boxe, encontros da terceira idade, casamentos coletivos, percussão, dança de salão, 

canto e violão. Esses cursos são ministrados pela própria comunidade, que se 

organiza voluntáriosamente, em espaço cedido segundo critérios de avaliação da 

coordenação. 

 

Os pequenos empreendedores da Liberdade contam com uma agência do 

SEBRAE  para qualquer dúvida ou orientação. O Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de Salvador tem agências em diversos bairros e na 

Liberdade está sediado na Rua Lima e Silva. A agência desenvolve pesquisas a 

respeito de vários aspectos da realidade do bairro para melhor desenvolver os 

programas de incentivo econômico. São cursos de capacitação para empresas 

locais, projetos de desenvolvimento dos equipamentos turísticos e levantamento do 

patrimônio cultural do bairro. O SEBRAE trabalha diretamente com os moradores e 

todas as ações são feitas no intento de identificar e desenvolver os potenciais de 
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geração de renda para a comunidade. A estratégia é orientar e estimular a formação 

de cooperativas que possam otimizar as ofertas econômicas e culturais do bairro. 

  

De acordo com a placa ainda preservada pude saber que foi inaugurado em 

1959 pelo espanhol Júlio Juncol e que o Cine Brasil teve dias de glória como uma 

das mais tradicionais salas de projeção de Salvador. O cinema resistiu até 1979, 

mas, com a crise do cinema baiano na década de 70, foi fechado. No local já 

funcionaram desde comitês políticos até danceterias, quando passou a ser 

frequentado por jovens de outros bairros, de diferentes classes sociais e também, 

virou um “point” da cidade na época. Depois, na tentativa de evitar a transformação 

do memorável Cine Brasil em supermercado, como já citei anteriormente, a 

população se mobilizou. E com o apoio da rádio comunitária Serviço de Som da 

Liberdade e do diretor do Colégio Caxiense, 3.000 pessoas fizeram um abaixo-

assinado que pressionou o governo do estado a transformar o Cine Brasil num 

espaço cultural de utilidade pública. 

 

Um costume prático e eficiente de anunciar na Liberdade é através da bicicleta 

com alto-falante, um recurso bem utilizado no bairro. O problema de transitar pelo 

comércio intenso e desorganizado da Lima e Silva é o principal fator que levou ao 

sucesso da invenção. Além disso, a bicicleta de som é um transporte econômico e 

ecologicamente correto, já que necessita apenas do metabolismo humano para 

funcionar. Não se sabe de quem foi à idéia, mas conta um dos operantes da 

“geringonça” que foi contratado pelo filho de um vereador local, que havia montado o 

equipamento para fazer propaganda política, mas que perdeu a eleição. Então o 

filho passou a usá-lo no comércio. 

 

Uma serventia simples e a baixo custo é a que permite a antiga máquina de 

sorvete continuar em uso por mais de 20 anos. Atualmente só existem duas 

máquinas de sorvete popular na Liberdade. Um dos pontos tradicionais desta 

atividade fica em frente à casa de construção Duque de Caxias. O dono já possuiu 

mais de 20 máquinas espalhadas por Salvador, mas agora só mantém três. O 

conhecido sorvete é feito na hora, por uma máquina de origem paulista e com a 

seguinte receita: Q-suco (refresco em pó), gelatina, água e açúcar. O sorvete é 
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semelhante aos que são vendidos na rua, mas tem de diferente a criatividade do 

vendedor. O isopor é colocado em um carrinho de mão e ganha uma identidade 

visual de táxi. “Olha o picolé-táxi! Chegou o táxi-sorvete!”, sai gritando o ambulante. 

E assim ele consegue vender para todos. O carrinho, encomendado a um funileiro, 

pode guardar sorvetes e picolés, e ter formas variadas. Desde um isopor quadrado 

em uma estrutura comum de ferro com quatro rodas, ao formato mais conhecido: o 

carrinho circular que lembra um tonel. Apesar de pequeno, esse tipo de carrinho 

comporta até quatro potes grandes de sorvete, conservados na temperatura 

adequada graças ao gelo no isopor. 

 

Em relação ao urbanismo, as pesquisas têm certa dificuldade em determinar as 

características culturais, interpretá-las e utilizá-las como elemento de implantação 

nas intervenções urbanas pelo poder público. As áreas nomeadas de ocupação 

informal são também um desafio para as abordagens acadêmicas. Este problema é 

ampliado nas áreas onde as populações são de maioria afrodescendente e as 

dificuldades de interpretação se acumulam. Estas populações são definidas como de 

classe pobre, popular, trabalhadora, segregada ou excluída, que sobrevive nos 

bairros “perigosos”, apesar do caráter ambíguo do bairro da Liberdade, isto é, ao 

mesmo tempo em que é um bairro pobre e carente de políticas públicas efetivas, 

também é, conforme já mencionado, um bairro motivo de orgulho pelos seus 

habitantes e em especial pelos jovens, em razão da sua “riqueza” cultural3. 

 

Pesquisei sobre a ocupação destas áreas, trabalhando com conceitos de 

territórios de maioria populacional afrodescendente ou negra. Busquei interpretar as 

características sócio-históricas e das culturas deste território urbano adotadas na 

acepção geográfica dada por Milton Santos (1996), Hall (1989) e outros estudiosos 

                                                
3 Bairros como a Liberdade, assemelham-se, em alguns aspectos, aos existentes em Lisboa, a 
exemplo da: Cova da Moura, bairro no qual realizei observações espontâneas durante o Estágio 
Doutoral (Bolsa Sanduíche/CAPES, 2009). Os bairros são chamados de “degradados, precários, de 
barracas, de lata”, nos termos designados por Wacquant apud Gusmão (2004 p. 132). De acordo com 
o autor, os habitantes desses bairros, vivem um exílio sociocultural e econômico, experimentando no 
cotidiano uma espécie de estigma territorial impregnado. Os residentes desses bairros são em sua 
maioria migrantes dos países africanos pertencentes aos chamados PALOP - países africanos de 
língua oficial portuguesa, tais como: Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e 
Príncipe. 
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da área da geografia urbana e crítica. À geografia acrescentam-se os espectros da 

cultura negra, por meio de Muniz Sodré (1988), Cunha Jr. (2001) e Oliveira (2005). 

 

 
 Foto dos Jovens 

 

A Liberdade é um bairro vivo onde mal o galo canta e surge o dia, já se vê pelas 

ruas luzes se acendendo, pessoas aos poucos vão saindo de suas casas, seguindo 

seus roteiros até os pontos de ônibus, pegando os seus carros, caronas e uma 

grande maioria seguindo a pé sua rotina de formar o cenário de pessoas, barracas, 

camelôs, feirantes que sobem e descem, somem e aparecem, armando e 

arrumando o seu cotidiano. Gradativamente todo o bairro acorda, abrindo os 

comércios e as barracas que constituem a principal atividade do lugar e aos poucos 

a circulação começa: pessoas de um lado para outro cada vez em maior número; 

estudantes, trabalhadores, consumidores, visitantes, transeuntes diversos que 

buscam seus espaços e seus horários. Anoitece e tudo continua acontecendo com 

muita naturalidade: alguns fazem suas refeições, outros descansam, outros bradam 

divulgando seus produtos, alguns chegam e saem de casa, que pode ser a sua, a do 

vizinho, a da comadre, enquanto outros sentam em restaurantes, bares e padarias 

etc. As pessoas são a energia vital andando para lá e para cá. E tudo volta ao 

normal na hora que eles decidem, no dia a dia da coletividade.  

 

“Uma pessoa que representa o bairro: é 
a “cara” do bairro da Liberdade. 
Com sua tatuagem. “Atrás de um 
penteado afro “massa”, “dred” e sua 
roupa preta bem folgada, encontrei Mola, 
um jovem dançarino da Banda Psírico”. 
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Surgem outros cenários, tantas outras pessoas aparecem e assim segue a vida 

cotidiana na Liberdade. Durante a tarde o movimento continua, as pessoas e 

serviços seguem cada um no seu ritmo e o bairro num ritmo único. O sol começa a 

se pôr e o ritmo desacelera, os cidadãos seguem para o descanso, para a reposição 

de materiais, para a festa nos bares, com quase a mesma quantidade de pessoas 

caminhando pelas ruas com diferentes objetivos; faz o bairro dormir vencido pela 

imensidão e pela tranquilidade das ruas que começam a ficar desertas, as praças 

vazias, alguns casais de namorados, alguns vizinhos sentados em cadeiras na porta 

das casas, outros invertidamente indo para o trabalho de turno. Assim é o bairro. Um 

organismo vivo que depende de uma circulação, de uma pulsação e de um 

descanso. É um corpo como outro qualquer, com uma relação de interdependência 

entre seus organismos. É um bairro que tem movimento, que tem vida. 

 

Na análise do bairro, percorri andando e observando a principal rua do bairro, a 

Rua Lima e Silva ou Estrada da Liberdade, que podemos considerar como uma 

coluna vertebral, a principal, de onde partem outras ruas, travessas e becos que 

cortam o bairro. Além disso, temos ingresso a outras partes da cidade como: o Largo 

do Tanque, a Ladeira do Curuzú, a Calçada, pelo Plano Inclinado ou outros 

caminhos. Sua disposição é estratégica por estar localizada na posição mais alta do 

bairro, o que oferece um cenário panorâmico da cidade de Salvador: o Porto de 

Salvador, o “Ferry Boat”, o Forte São Marcelo, a Feira de São Joaquim, o Forte 

Monte “Serrat”, a Igreja do Bonfim e o próprio bairro.  

 

Interessante perceber que no Bairro da Liberdade os espaços são consequência 

de relações socioeconômicas e históricas, com características bem marcantes. O 

território sugere uma historicidade e identidades, que são divulgadas através de 

expressivas formas culturais. O conhecimento coletivo e histórico do espaço urbano, 

a idéia dos espaços de solidariedade só robustece a concepção de uma cultura. Os 

grupos étnicos mantêm identidades próprias e caracterizadas que perduram por 

várias gerações, provocando uma cultura que não é estática e que é processada ao 

longo do tempo (CUNHA Jr, 2001). 
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A percepção do lugar pela população negra é distinguida em função da 

composição e assimilação do espaço. O meio ambiente arquitetônico e urbano 

instituído pelas populações de visões culturais diversas geram expressões 

resultantes de um processo de filtragem-peneiramento da cultura dominante (HALL, 

1989), resultando numa linguagem própria. No entanto, os programas de habitação 

e planejamento urbano quase nunca consideram essas diferenças étnicas. Entendi, 

através das representações, o convívio e a comunicação urbana do bairro da 

Liberdade, eloquente nas suas adequadas formas, nas faixas, placas e letreiros de 

anúncios e murais, na sobreposição e concorrência entre elas, nas construções de 

todo tipo, térreas ou com vários pisos, com ou sem reboco, com pinturas ou 

revestimentos coloridos, sendo na maioria dos casos autoconstrução; nos bares e 

santuários aparelhados lado a lado, numa disposição que até pode parecer 

desordenada se o olhar for de um desconhecido ou estranho ao bairro.  

 

São muitos anúncios e cartazes colados às paredes e muros com, inclusive, 

várias sobreposições, que divulgam os eventos, produtos e serviços. Advirto que 

percebi inabilidade do poder público em operar nas áreas ditas populares, ou de 

população afro descendente, na medida em que não existe controle em relação à 

poluição visual ou a colocação de cartazes em qualquer lugar, sem necessidade de 

licença e/ou intervenção dos órgãos responsáveis nem mesmo aquiescência dos 

proprietários dos muros e paredes particulares. Nesta via, apreciada como uma 

coluna é onde ocorrem os embates, os pactos, os encontros, as trocas, os 

comércios, as barganhas; onde o comércio ambulante e as vitrines das lojas 

estabelecidas repartem espaço nas ruas e calçadas, onde os pedestres andam lado 

a lado com os automóveis, ônibus e caminhões, ciclistas, motociclistas e carroças, 

carregamento de mudanças e o que nem se pode imaginar. 

 

Nas atividades econômicas dominam as comerciais, vastamente diversificadas, 

formais e informais. Agem paralelamente e, de fato, uma mobiliza e movimenta a 

outra. As atividades são as mais variadas: escolas públicas; municipal, estadual e 

particular, creches, escolas primárias e secundárias, cursos profissionalizantes, de 

informática, cursos supletivos. As lojas estabelecem o comércio em geral, com 

evidência para as lojas de produtos cosméticos, sobretudo para cabelos crespos, 
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com muitas placas oferecendo alisamentos, permanentes e implantes de “megahair”; 

“Shopping”, supermercados, postos de gasolina, academias de ginástica, lutas 

marciais e capoeira, várias igrejas; católicas, evangélicas, adventistas, batistas e 

ainda, nesta mesma trajetória de análise do bairro da Liberdade, terreiros de 

candomblé, lojas de santo, comitês políticos, centro de cultura e desporto, centro 

social, lojas veterinárias, lojas para noivas, bares, etc. Os serviços são vários: avisos 

de advogados, contadores, dentistas, protéticos, clínicas particulares, serviços de 

informática e internet, lojas de empréstimos e outros. 

 

Dos ambulantes, trago os verdureiros, os vendedores de ervas, de produtos 

eletrônicos e celulares, de roupas, ferramentas, pentes de ferro-quente, etc. E dos 

prestadores de serviços; sapateiros, chaveiros, relojoeiros, carretos, bicheiros 

(apontadores do jogo do bicho) informatizados, entre outros. Na Liberdade, bairro 

populoso e ativo, é percebível que “a profusão de funções é adaptada ao modelo do 

urbanismo vigente, dentro de um espaço social” (SANTOS, 1996), uma vez que este 

é construído por uma sociedade em movimento; em função das variáveis 

econômicas, culturais, políticas, etc., dominada por uma forma espacial que não 

gera qualquer concretização social. 

 

Bartolomeu Mendes (2000), conta que o Colégio Estadual Duque de Caxias é a 

Instituição de Ensino responsável pela formação de gerações de moradores do 

bairro da Liberdade. Localizado às margens da Estrada das Boiadas, Rua Lima e 

Silva e também chamada de Estrada da Liberdade. O terreno foi doado ao Governo 

do Estado, na gestão de Tenente Coronel Juracy Magalhães, onde foi construído um 

prédio com dois andares e uma varanda no terceiro pavimento, destinado à 

Instrução Pública. 

 

Este Colégio constitui parte do campo empírico desta pesquisa. Sabe-se que o 

bairro da Liberdade sempre se destacou pela sua comunidade pobre e humilde, com 

saúde e educação precárias, suportando seriamente o peso do preconceito social e 

racial. O que no pensamento das autoridades educacionais de então, levaria sua 

população a adotar “hábitos de vida e de educação por vezes primitivos” (...) 
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servindo, portanto, de excelente campo de experiência social pedagógica”. A citada 

escola foi oficialmente inaugurada em 1938. 

 

Em junho de 1938 foram matriculados, inicialmente, 200 alunos no Colégio 

Duque de Caxias. Como propaganda, a professora Edith Brito promoveu no dia de 

São João uma canjica (iguaria típica feita com milho). Esta iniciativa funcionou 

trazendo para a nova escola um número elevado de pessoas. Em poucos dias 

estavam matriculados cerca de 3.000 alunos, na sua maioria analfabetos. 

 

  
 Fotos dos Jovens 

 

Em 14 de julho de 1938, foi baixada uma Portaria de nº 144 denominando a 

nova Escola, “Duque de Caxias”, deliberando que a mesma funcionasse nos três 

turnos. E, no dia 25 de agosto deste mesmo ano, a Escola foi consagrada ao 

Soldado Brasileiro, personificado na figura de Caxias. O corpo docente contava com 

59 professores, havia o Ensino Religioso e a importante participação nos Desfiles 

Cívicos. Já nos meses de fevereiro educadores e médicos levavam os alunos para a 

Colônia de Férias, com um veraneio sem custo para os pais. 

 

“O Colégio Estadual Duque de Caxias, de maior referência no bairro da Liberdade, 
 é muito frequentado pelos jovens estudantes da comunidade”. 
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Em 1948, Salvador passa por uma expansão espetacular do número de alunos 

no Ensino Médio, o que determinou que o Duque de Caxias fosse incluído, por estar 

num bairro bastante populoso e carente, no campo da instrução média. Com essas 

novas medidas, a escola primária foi transferida para a Escola Parque e as classes 

excedentes do ensino secundário do Colégio Central foram transferidas para o 

Duque de Caxias. A implantação do Ginásio da Bahia - Seção da Liberdade - deixou 

o bairro contente por economizar com os bondes da “Linha 8” e o deslocamento dos 

filhos para o centro da cidade. 

 

Em 13 de setembro de 1957, através do Decreto n.º 16.8804, o ginásio tornou-se 

unidade independente, passando a ser Colégio Duque de Caxias e enfim é pensado 

um escudo explicado como: 

 

 

“Um triângulo equilátero com vértices, voltado para cima, 
representando os três lados iguais a trilogia: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Uma alusão às três raças, nossas etnias, por sua vez 
simbolizadas pelas faixas vermelha, branca e preta. No centro do 
escudo uma estrela de cinco pontas, como símbolo filosófico do 
homem perfeito. Dois ramos de café e fumo símbolos de nossas 
riquezas no começo da nossa República o que ainda hoje 
ornamentam o nosso Brasão Nacional”. 

 

 

O Duque de Caxias ainda mantêm um curso profissionalizante e no ano de 1959 

ocorre uma reforma geral do prédio para haver melhorias nas diversas instalações e 

manutenção das mesmas. E assim foi feito: o auditório recebeu cortinas, moveis e 

tapetes. Foi erguido um monumento a “Caxias”, criou-se o Escritório Modelo, os 

Laboratórios de Química e de Física, instituiu-se o S.O.E. – Serviço de Orientação 

Educacional -, foram fundados a Associação de Pais e Mestres e o Clube de Mães; 

foram efetivadas a ampliação do acervo da Biblioteca Silvio Valente e a restauração 

do Gabinete Odontológico (que passou a atender nos três turnos). 

 

                                                
4 Decreto n.º 16.880 - o ginásio torna-se unidade independente do Central através deste decreto 
passando a denominar-se Colégio Estadual Duque de Caxias, além do primeiro ciclo em 
desenvolvimento o plano de criação da Escola Técnica e Comércio, tão necessária ao bairro. 
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Também o corpo discente manteve e ampliou atividades como: Banda Marcial, 

Grêmio, Coral, Clube de Basquete, de Futebol, possibilitando que o colégio 

participasse de competições, desfiles e comemorações cívicas. Modalidades 

esportivas como: Atletismo, Voleibol, Handebol, Futebol de Salão, Ginástica 

Moderna, Basquetebol. A Banda Marcial. Na Área Artística: Coral, Grupo Folclórico, 

Pintura e Arte Dramática. No setor profissional: Corte e Costura, Bordado, 

Decoração do Lar, Pintura, Cerâmica, Tapeçaria, Arte Culinária, Taquigrafia e 

Datilografia (esses com direito a diploma depois de dois anos de curso). Depois veio 

o Laboratório de Artes com publicações e premiações de livros. 

 

O Colégio Estadual Duque de Caxias já foi responsável pelo Grupo da Melhor 

Idade “Recordar é Viver”, composto com mais de 45 idosos entre 50 e 88 anos da 

comunidade da Liberdade. E também formou um Terno de Reis cujos componentes, 

numa ação conjunta, foram alfabetizados. 

 

*** 

 

Pude observar nas imagens fotográficas registradas e durante os recorrentes 

olhares pelas ruas do bairro da Liberdade, a forte presença da mídia de massa. Um 

montante de informações que estabelece uma cultura comercial complicada quando 

agregam os artigos dos mercados nacionais e internacionais – vide os contrabandos 

e falsificações “made in china” -, com os artigos locais alegóricos e típicos da 

comunidade. Esse aberto empenho promocional, por meio da comunicação de rua, 

instiga e estabelece o consumo de produtos e artigos, padronizando os 

pensamentos, procedimentos, condutas e desta forma, formatando um modo de 

vida. 

 

Um estilo de vida consumidor é lançado pelos meios de comunicação de massa, 

motivando, um jeito de vida urbano, uma das consequências do mundo capitalista. 

Essa comunicação urbana é a representação de uma finalidade de vida para o 

consumo de breves e rápidas percepções, libidos atendidas com emoções fugazes. 

Com este argumento, a cultura desenvolvida nos bairros afrodescendentes, 

permeada por diversos fatores histórico-sociológicos, diversidades sociais, precisa 
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ser instigada e ter o devido espaço para se difundir de forma significativa. Falta 

auxílio, e mesmo políticas culturais instituídas, para a comunicação urbana oferecer 

uma estética distinta, própria, com reais elementos simbólicos e percepções. A 

cultura igualmente atua como comunicação. O ser humano atua como interlocutor de 

seu ambiente e sua interação com o ambiente resgata suas ancestralidades. Estas 

ações são reflexivas das práticas de convívio como respostas aos aprendizados 

ancestrais, carregados de lembranças, formas de sociabilidade e narrativas 

(RIBEIRO, 2005). 

 

Walter Benjamim (1984), ao abordar a cidade de maneira interdisciplinar em sua 

investigação sobre comunicação urbana, depara-se com uma perspectiva inovadora: 

são objetos de estudo signos e costumes cotidianos, como a moda, o jogo, a 

prostituição, os caminhos, as ruas, a fotografia, a publicidade. Perante “a diversidade 

de representações e grupos sociais na constituição e transformação do fenômeno 

urbano nos dias de hoje, essa parece ser uma abordagem que permite reconhecer 

as identidades diversas e as culturas que se imprimem simultaneamente por meio 

de códigos, símbolos, costumes, espaços construídos e experiências urbanas” 

(LEITE, 2004). Igualmente, Canevacci (1997), no livro A cidade polifônica, organiza 

um ensaio onde temos a comunicação como referência distinta de caracterização da 

cultura urbana, da atitude como uma cidade compartilha o seu estilo de vida, seus 

valores, crenças, procedimentos e condutas, tácitos ou não.  

 

2.4. O que dizem os próprios jovens sobre a Liberdade 

 

Em quase todos os postes de luz do bairro, visualizei vários cartazes colados 

com avisos de prestação de serviços informais, informações de compra e venda, de 

eventos e outros. As atividades sociais e culturais são as que causam mais 

ocupação, apesar da maioria ser de caráter voluntário. Cito como exemplo a 

Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê, que defende a valorização e a 

inserção da população negra, oferecendo oficinas, cursos e atividades 

comunitárias, de artesanato, de música, dança, culinária, tradição e costumes que 

expressem e perpetuem a cultura afrodescendente para os residentes da 

Liberdade. Ilê Aiyê, que significa na língua nagô "A Casa do Barro Preto", é o bloco 
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afro mais ancestral e de certa forma, mais afamado do Carnaval de Salvador. Outro 

bloco bastante conhecido é o afro Muzenza, também do bairro da Liberdade. 

 

 
 Fotos dos Jovens 

 

Busquei durante toda a investigação, manter uma relação de identificação entre 

os jovens e o bairro, o que distinguia a presente diversidade do bairro e suas 

peculiaridades. A Liberdade sorve grande parte da mão de obra disponível no 

próprio bairro, principalmente no comércio vivo da Avenida Lima e Silva. Alguns 

moradores também prestam serviço ou trabalham nos bairros próximos como o 

Comércio, Nazaré, Barbalho, Centro Histórico e circunvizinhanças. Assim, confirmei 

que as relações dos jovens do bairro da Liberdade são abertas, visto que os jovens 

que centralizam seu cotidiano no bairro também podem instituir relações 

socioculturais e econômicas, tanto com pessoas como com outros bairros. Quando 

sentem falta de um cinema - que atualmente não mais existe no bairro -, deslocam-

se para assistir a um filme no Shopping Iguatemi ou no Shopping Itaigara, ir ao 

Parque da Cidade ou mesmo trabalhar e estagiar em um bairro que ofereça esta 

oportunidade e que o jovem considere valer à pena. Mas é uma minoria que trabalha 

e é transferida para outras lojas em que façam parte da sua atividade transportar 

malotes, documentos e mesmo alguns artigos. 

 

“Ilê Aiyê: além da participação cultural o Ilê tem 
participação social oferecendo cursos para jovens. É o 
mais belo dos belos”... 
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Conhecer, por pura curiosidade ou convite, querer ou precisar ir até uma 

Biblioteca, um Cartório, se apresentar para cumprir deveres cívicos como 

alistamento ou votação eleitoral. Repito que os jovens, se não encontram alguma 

coisa no bairro da Liberdade, produzem, reivindicam, buscam para que seja locado 

um posto, um serviço móvel, alguma alternativa dando sempre preferência a se 

manter no próprio bairro e assim atender à comunidade. 

 

O cotidiano do bairro é impar: todos os dias eu presenciava novas cenas e a 

maioria era de uma simplicidade que dava um sentido lúdico muito presente e 

encarado de forma muito orgânica. Como exemplo: certo dia eu estava fotografando 

no bairro, mas também, ao mesmo tempo, sempre vigilante a tudo que acontecia ao 

meu redor, quando ouvi de um jovem que estava junto a sua “galera” conversando - 

e claro, ouvi e logo, registrei o dialogo deles5.  

 

O jovem que no momento estava com a palavra, falava com uma postura séria 

para os outros que atentamente lhe escutavam sem interromper. Assim, começou o 

monólogo do jovem com outros, ressaltando questões da vida cotidiana, no que se 

refere às relações afetivo-amorosas, mas, fundamentalmente um libelo em defesa 

do bairro. Neste diálogo, fica clara a posição desses jovens sobre os preconceitos e 

estigmas que existem no senso comum contra os chamados bairros perigosos e 

degradados ou “classes perigosas”, conforme já mencionei anteriormente. Percebe-

se que há uma alusão à suposta violência que existe em outros bairros e outras 

classes sociais e não apenas na Liberdade.  

 

 

- Deu medo, “broder’’. Conheci a gata aqui no Partido e aí ficamos. 
Ela era de responsa, mas morava longe e veio com umas amigas. 
Não peguei nem o celular dela. 
Acho que foi depois de umas semanas, sei lá? Um tempo ai, tá 
ligado? Eu lá de bobeira no Partido e adivinha quem novamente 
aparece, hein Pai?! A figura que nem lembrava o nome, mas aquele 
corpinho sambando comigo eu não esqueci. (risos) Fui chegando 
perto de ladinho e na moral ela também se chegou pro negão, e 
devagar no balanço do samba, uns cheiros no cangote e derrubei a 
gata. Rolou gostoso e dessa vez ela amanheceu o dia. Me dei de 

                                                
5 O trabalho de campo foi desenvolvido em duas etapas: no semestre 2009.1 e no ano de 2010. 



94 

 

 

bem, trocamos celular e marcamo preu pintar na casa dela. Ela mora 
em Itapoã, tá ligado? Numa rua que tem nome de uma letra e não 
gostei nada daquele caminho no dia que fui marcar presença com a 
loura. O “bus’’ não entrava na rua dela, saltei num largo e andei pra 
caralho por uma rua estranha que não passava ninguém. E ainda 
dizem que no nosso bairro é que mora o perigo... (grifo meu). 
Galera, eu assustado, toda hora achava que tinha alguém me 
seguindo, (grifo meu) já tinha andado o alfabeto quase todo (risos) 
e aí Pai, mudei de idéia radical. Quando passou uma Van para o 
Aeroporto, eu abri. Do Aeroporto peguei o “bus’’ que me deixou bem 
aqui em casa, na nossa liberdade cara, (grifo meu) e agora só 
pego mulher da área. Na moral, nem liguei e ela que me espere. Se 
quiser ficar com o negão aqui, venha no Partido que pros lados de lá 
eu não vou não. Sinistro, peixe. Moramos na Liberdade e não falta 
nada, nem mulher. É melhor ficar no nosso gueto e comer na 
vizinha, entendeu peixe?”... 

 

 

Pude mais uma vez confirmar que o estar e o ficar no bairro são um gostar, um 

se sentir protegido, um conviver entre os seus iguais, o contar com sua galera, um 

não se arriscar sozinho ao desconhecido. Os jovens se sentem protegidos dentro do 

seu bairro, mesmo sabendo da violência, do tráfico de drogas, de todos os 

problemas que levam até ao extermínio de jovens e de outros sujeitos sociais do 

bairro da Liberdade. Os jovens envolvidos na pesquisa emitem depoimentos sobre si 

mesmos, procurando traçar uma imagem real sobre a juventude do bairro: 

 

 

... “O jovem do bairro da Liberdade é igual a qualquer outro 
jovem, (grifo meu) não tem diferença, tudo igual, faz as mesmas 
coisas e frequenta quase os mesmos lugares”...  

 
JOVEM AZUL, participante da pesquisa 

 

 

... “Ser jovem no bairro da Liberdade, é você se assumir a sua 
negritude, pois é o bairro mais populoso de Salvador, é um bairro 
onde se concentra a maioria dos afrodescendentes. Então ser jovem 
hoje em dia no bairro da Liberdade é você ter ética, ter caráter, é 
você ser uma pessoa que se valorize e que se assuma do jeito 
que você é, do jeito que você veio de origem” (grifo meu)...  

 
JOVEM LÍLAS, participante da pesquisa 
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... “O meu bairro? O bairro da Liberdade é maravilhoso. Tenho 
orgulho de morar aqui, tenho orgulho de viver aqui. (grifo meu) 
Eu digo a você, a qualquer pessoa: se eu ganhasse na Mega Sena, 
eu ia comprar um casarão aqui, uma casa muito da bonita. Ia ser a 
mais bonita da Liberdade, mas, em compensação não ia sair daqui, 
ia continuar a morar aqui, eu ia viajar pelo mundo todo, mas aqui, eu 
não largaria por bairro nenhum, pois já estou acostumada com 
meu bairro. É um bairro que você encontra tudo perto, tem lazer, 
tem cultura, assim, tem um banco, para você pagar suas dívidas, 
sacar seu dinheiro, tem shopping, tem academia, tem mercados, 
vários mercados, (grifo meu) entendeu? Tem coisas baratas, tem 
lojas e lojas de roupa, entendeu? Tudo que você quiser comprar 
nesse bairro, você encontra. Tudo o que você imaginar, você 
encontra. É um bairro populoso então, é um bairro que existe de 
tudo. Então, meu bairro eu não deixaria. Apesar de tudo, meu 
bairro é maravilhoso... é maravilhoso. (grifo meu) Eu não tenho o 
que falar e é um bairro que é conhecido não só no Brasil, mas como 
no mundo todo como o bairro mais populoso de Salvador”... 

 
JOVEM LÍLAS, participante da pesquisa 

 

 
... “Eu acho que a Liberdade é união porque todo mundo se 
conhece, todo mundo se fala, (grifo meu) você passa aí, não sei o 
que, tão lhe gritando, oi, oi. É assim. As pessoas aqui são muito 
receptivas, são muito amigas, você chega daqui a pouco você vai 
comprar uma coisa, a pessoa já tá conversando, sabe? Fala do filho 
da pessoa, da mãe, do pai, da família toda. Eu acho que é isso, é um 
bairro hospitaleiro, recebe você de braços abertos” (grifo meu)... 

 
JOVEM AMARELO, participante da pesquisa 

 

 

No bairro da Liberdade tem liberdade? 

 

 

... “E é até demais, todo mundo tem liberdade demais pra certas 
coisas... acho que tem liberdade. Porque as pessoas fazem o que 
querem, na hora que querem como querem do jeito que querem 
então, eu acho que a pessoa tem liberdade... (grifo meu) de se 
expressar”... 

 
JOVEM VERDE, participante da pesquisa 

 

 
... “Eu acho que sim, o nome já diz: liberdade. Até para os ladrões... 
Você sai da porta da escola e você é assaltado, nas lojas e até na 
delegacia não tem respeito mais, tão invadindo para roubar”... Eu 
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acho que tem liberdade sim... “Cada um tem sua igreja, sua 
religião. Ninguém fala nada de ninguém, cada um respeita a sua, 
ninguém de qualquer religião quer ser melhor do que ninguém, 
cada um expõe a sua idéia, o que cada sua igreja tem e a pessoa 
tem livre arbítrio de qual dela ser, para participar, entrar, 
conhecer. (grifo meu) Eu sou evangélica e não sofro nenhum 
preconceito das outras religiões, todo mundo se respeita”... 

 
JOVEM AZUL, participante da pesquisa 

 

 
... “O bairro da Liberdade é um lugar bom em alguns pontos 
porque tem outros perigosos. (grifo meu) Alguns pontos como o 
Curuzu que trabalha a consciência negra é um bom lugar para se 
visitar. A Lapinha e a Soledade são os pontos melhores que eu acho 
que tem e o resto é que se vê no jornal, muita violência. Eu, 
particularmente se tivesse que sair já teria saído não curto muito 
não”... 

 
JOVEM AZUL, participante da pesquisa 

 

 
 

Verifiquei que a leitura dos jovens sobre a cotidiana violência no bairro, de uma 

forma geral, nas entrevistas e respostas dos questionários aplicados, não interfere 

quando afirmam gostar de viver no bairro da Liberdade, assinalando razões que se 

pautam, principalmente, com a localização do bairro em relação a vários serviços e 

com a acessibilidade à “cidade” (transporte público com linhas para quase todos os 

destinos da cidade baiana; moto–taxi; vans alternativas particulares; Plano Inclinado 

da Liberdade ligando à cidade alta a cidade baixa; acesso a BR 324; ir à praia, 

muitas vezes andando pelas ruas, travessas, ladeiras e “quebradas”, atalhos; 

caminhar é um hábito comum para boa parcela dos soteropolitanos). Importante 

comentar que o arquétipo fractal - cuja criação ou forma só encontra regras na 

irregularidade ou na fragmentação - de cidade anteriormente citado, e os espaços de 

segregação, não são uma prerrogativa dos bairros periféricos, populares ou um 

“território de exclusão”. 

 

Uma das dificuldades registradas e mencionadas durante as observações diz 

respeito ao saneamento público, fornecimento de água e também às visíveis 

precariedades das habitações cheias de infiltração, um dos problemas comuns em 
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diversos bairros populares e invasões da cidade de Salvador. Essas infiltrações e 

vazamentos de água geram mofos, manchas, maus cheiros e ainda rachaduras e 

perda do reboco. Pontos escuros costumam surgir nos tetos depois de fortes chuvas 

que podem provocar quebra e deslocamento das telhas que com o tempo costumam 

ficar porosas ao ''absorver'' a água, tornando-se mais frágeis; há também furos e 

entupimento das calhas. A água pode ''voltar'' pelos ralos, causando alagamentos 

nas casas e umedecer as paredes, escurecendo e transformando a vista da parte 

inferior delas. 

 

Penso ser interessante citar que, ao solicitar uma opinião pessoal sobre o bairro 

da Liberdade, o jovem envolvido nessa pesquisa faz alusão a uma emoção e mesmo 

a sentimentos de “abrigo”, “segurança” e “proteção” em analogia aos conhecidos 

problemas existentes, como, a violência, o tráfico de drogas, o desemprego, a 

prostituição, etc. Chega mesmo a mencionar e comparar com certo desdém o bairro 

do “outro”, do “desconhecido”, de outras “tribos”, o bairro de “jovens bestas, tirados, 

metidos”, apesar de muitas vezes nunca ter visitado, conhecido e/ou saído, com 

muito orgulho, do “seu” bairro da Liberdade. 

 

Explico para uma melhor compreensão, que a violência está profundamente 

entrelaçada à vida cotidiana e à história da comunidade, devido ao extermínio e 

morte de gerações de jovens. Assim, reflito que prossegue de forma crescente uma 

forte tendência à acomodação para o retorno ao lar; o voltar para o espaço privado 

na medida em que a rua passa a ser “insegura”, “perigosa” principalmente à noite, 

sendo o sentimento de insegurança profundamente estruturador e organizador das 

práticas cotidianas. Esta advertência na utilização do espaço público poderá ser 

seguramente condicionadora das práticas de formação, informação e 

comportamentos dos sujeitos sociais na modernidade. No espaço público do bairro 

da Liberdade é habitual e comum que alguns diálogos, denúncias e deliberações da 

comunidade comecem a ser gestadas na rua, podendo depois ser organizada nas 

casas, nas sedes das comunidades do bairro, nas Igrejas e mesmo no auditório do 

Colégio Estadual Duque de Caxias, Instituição de Ensino Público, que permite 

atividades nem sempre consideradas “educacionais” no sentido do significado, mas 

fora dos planejamentos formais estabelecidos e comuns em todo e qualquer espaço 
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de educação, mas aberta às necessidades e demandas de diversos segmentos da 

comunidade.  A meu ver, o cerne comum dos moradores, principalmente dos jovens 

é indiscutivelmente, a rua.  

Penso também ser importante ponderar que o fato desses jovens terem essa 

postura de identidade com o bairro, no que se refere à organização coletiva em favor 

da ocupação do espaço para festas e eventos, não se trata de uma prática recente. 

Pelo que pude observar e ouvir há uma prática já consolidada de defesa, 

apropriação e disposição coletiva de transformar os espaços do bairro. Assim, os 

jovens dão uma demonstração de sua força política e coletiva, no sentido de não 

esperar pelas ingerências do Estado. Eles, diante do desamparo, abandono do 

Estado, ousam com suas estratégias de coletividade, de um lado, denunciar esse 

descaso oficial e, de outro lado, apresentar através de ações concretas, formas e 

soluções visíveis de transformação do espaço onde vivem.   

 

Pelo que pude perceber os espaços urbanos públicos internos do bairro 

desempenham um papel de integração que oportunizam o surgimento da 

transformação de um espaço de encontro, de sociabilidade, de reconhecimento das 

diferenças entre os habitantes, de valoração, manutenção e construção de 

identidades positivas em relação à história da comunidade. O bairro pode ser 

compreendido como território de identidade popular de valoração positiva (LA 

ROSA, 2009), como ação integradora na cotidianicidade, isto é, como estratégia de 

apropriação do espaço público, transformando-o em espaços de construção de 

manifestações e conteúdos artístico-culturais do lazer. Neste processo, que se dá 

através da coligação dos jovens organizados, eles “põem em prática estratégias de 

ocupação e comportamentos para preencher suas necessidades de forma orgânica 

e coletiva” (LA ROSA, 2009). Desse modo eles lutam por melhorias e por meio de 

um movimento de mobilização político-comunitária vai acontecendo a luta diária para 

a tão esperada transformação da realidade. Contudo, no bairro, os jovens não se 

organizam de forma homogênea. Eles pertencem a diferentes grupos e redes 

relacionais, muito embora, no ponto de vista do coletivo, prevaleça a “rede de lugar”, 

a “rede” do bairro da Liberdade. 
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Todo esse processo coletivo, começa desde casa, na família, se estendo até a 

escola e culminando com os encontros informais nas ruas do bairro. Em síntese, 

trata-se de um exemplo emblemático de como esses jovens constroem cidadania, à 

medida que, articulados com a comunidade e entorno, numa espécie de “rede 

comunitária e vicinal”, apresentam possibilidades de construção de outro modelo de 

bairro e cidade. Os limites simbólicos e físicos do bairro da Liberdade são 

entendidos pelos jovens entrevistados numa direção bem determinada, com um 

sentido único, pois quem não é da comunidade pode ir além do limite indicado desde 

que saiba chegar, respeitar e se comportar. Um claro exemplo disso, é o acesso dos 

taxistas ao bairro que, a depender do horário, se recusam adentrar em algumas 

localidades como a Avenida Peixe, pelo fato de ser um “bairro perigoso”, isto é, um 

espaço de tráfico de drogas e violência. Outro exemplo a ser destacado é a forma 

como os visitantes do bairro devem se comportar, por exemplo, no que concerne ao 

respeito às identidades de gênero – homossexualidade, por exemplo -. Neste bairro, 

pelo que pude perceber, há uma posição de alteridade que parece respeitar as 

diversidades socioculturais de gênero (contra homofobia, racismo, bullyng, etc.) e 

religiosidade.  

 

Neste sentido, o profano todo o tempo esta imbricado com o sagrado e a 

comunidade atualmente não hostiliza e sim, respeita as diferenças. De acordo com 

Bartolomeu Mendes (1999) inicialmente chegou o catolicismo, impondo seus 

dogmas, arranjando seus admiradores e enfrentando as práticas religiosas afro-

brasileiras. A comunidade adotou os Santos Cosme e Damião como os Padroeiros 

do Bairro da Liberdade, mesmo que gerando conflito entre fiéis, sacerdotes e o 

Clero. Na verdade, desde 1950, com o crescimento do Espiritismo de Umbanda, a 

Igreja Católica desencadeou uma aguerrida batalha ao Espiritismo, instituindo em 

1953, através da CNBB, a “Campanha Nacional contra a Heresia Espírita”. A 

convergência afro-católica da comunidade da Liberdade foi mais forte e superou a 

Igreja Católica no Brasil. Ortiz (1991), traz a informação de que toda essa situação 

contribuiu para que na década de 1970, houvesse uma divergência interna na Igreja 

Católica Romana, quanto a São Jorge (“Ogum”) e São Cosme e São Damião 

(“Ibejis”) serem realmente santos. Eles eram irmãos. Mas, eram gêmeos? Eram 

médicos, cuidavam do povo. Mas, suas curam não eram feitiçarias? Essas e outras 
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questões deram origem à Igreja Católica Brasileira que na Liberdade inaugurou dois 

templos a São Roque e a Santa Bárbara. Nas palavras de Mendes (1999):  

 

 

“A nova igreja, no bairro, abriu as portas dos seus templos à 
comunidade afro católica, adequando-se às suas necessidades 
espirituais, celebrando missas afros encomendadas por Terreiros de 
Candomblé e Centros Umbandistas, cooptando significativa parcela 
da clientela Apostólica Romana.”  

 

 

Tem também o São Lourenço, uma grande área da Liberdade cuja comunidade 

local adotou outro santo católico: São Lourenço. Esse santo morreu queimado numa 

grelha, em plena praça pública. Tendo essa historia inspirado o relacionamento do 

santo com os cultos afro-brasileiros realizados no bairro. O santo e o orixá 

afrobrasileiro foram batizados de Tempo.  Lá encontrei a “Casa Aberta”, o “Centro 

Espírita Sultão das Matas”. Encontram-se Candomblés e Paróquias, o que evidencia 

que a Liberdade é um bairro com distintas territorialidades. 

 

Neste capítulo foi realizado o debate sobre o espaço na contemporaneidade e as 

complexas relações entre espaço urbano e cotidianidade nos contextos diversos, 

nos quais os jovens da Liberdade forjam seus modos de vida e as suas práticas 

sócioculturais. A intenção foi debater sobre o espaço na contemporaneidade, em 

cujos contextos os sujeitos forjam seus modos de vida e, em especial, as práticas de 

lazer dos jovens. Aborda, portanto, a questão do espaço urbano da cidade de 

Salvador, tendo em vista refletir sobre as práticas socioculturais que os sujeitos 

produzem no cotidiano do bairro da Liberdade. Esses aportes teóricos são de 

grande significado, no sentido de melhor compreender os modos como os jovens 

utilizam os seus “tempos livres” nos âmbitos escolar e não-escolar. 

 

À guisa de síntese, este capítulo trouxe os seguintes destaques: 

• O cotidiano do bairro da Liberdade e como os jovens vivenciam suas culturas 

juvenis no âmbito dos tempos, espaços e equipamentos para o usufruto do 

lazer na escola e fora dela (ruas, praças, becos e vielas); 
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• O processo de mercantilização do solo urbano faz com que a questão urbana 

seja compreendida, em termos de projeto arquitetônico para morar, trabalhar 

e divertir (lazer), como a “city marketing”. Neste sentido, a questão urbana, 

com o seu renovado urbanismo elitista, culmina por sucumbir às leis do 

mercado imobiliário (especulação) nas cidades globalizadas. A organização 

dos espaços dessas cidades está indelevelmente voltada para o consumo - 

dos espaços de consumo e de produção de mercadorias -. O espaço público, 

enquanto espaço privado, transforma-se em diversos simulacros e a 

simbologia do poder na cidade refere-se, agora, ao poder das grandes 

multinacionais e suas ramificações, um modo de vida; todas presentes nos 

grandes projetos urbanos nos últimos 30 anos; 

 

• O espaço urbano da cidade das metrópoles contém a dimensão ontológica da 

“cidade do capital” (LEFEBVRE, 1999), que está sedimentada nos valores da 

propriedade privada dos meios de produção da vida, cujo cerne ontológico é 

o trabalho humano abstrato que, no neoliberalismo, tem sua ontologia voltada 

para a exploração, alienação, acumulação flexível de capital, etc. Os espaços 

urbanos, sobretudo nas grandes cidades, são para apropriação do solo e da 

renda fundiária no quadro urbano, possibilitando, como veremos no decorrer 

do texto, a circulação de mercadorias e a acumulação de mais-valia 

(LEFEBVRE, 1999). De acordo com o autor, a cidade moderna, centro e 

instrumento do neo-capitalismo, torna-se cada vez mais monstruosa. 

 

• A leitura dos jovens sobre a cotidiana violência no bairro de uma forma geral, 

nas entrevistas e respostas dos questionários aplicados, não interfere 

quando afirmam gostar de viver no bairro da Liberdade, assinalando razões 

que se pautam, principalmente, com a localização do bairro em relação a 

vários serviços e com a acessibilidade à “cidade”; 

 
• Os jovens envolvidos nessa pesquisa fazem alusão a uma emoção e mesmo 

um sentimento de “abrigo”, “segurança” e “proteção” em analogia aos 

conhecidos problemas existentes, como, a violência, o tráfico de drogas, o 

desemprego, a prostituição, etc. 
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• Os jovens têm uma postura de identidade com o bairro, no que se refere à 

organização coletiva em favor da ocupação do espaço para festas e eventos. 

Não se trata de uma prática atual; 

 

•  Há uma prática já consolidada de defesa, apropriação e disposição coletiva 

de transformar os espaços do bairro. Os jovens dão uma demonstração de 

sua força política e coletiva, no sentido de não esperar pelas ingerências do 

Estado, apresentando ações, formas e soluções concretas de transformação 

do espaço onde vivem.  

 

No Capítulo 3 serão abordadas as diversas dimensões do lazer / “tempo livre” na 

juventude da Liberdade, delimitando o foco das análises sobre as manifestações e 

conteúdos artístico-culturais, que se travam no âmbito dos tempos, espaços e 

equipamentos para o usufruto do lazer na educação: formal, não-formal e informal. 
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CAPÍTULO 3 - O LAZER / “TEMPO LIVRE” DA JUVENTUDE COMO PRÁTICA DE 

“LIBERDADE” NO BAIRRO DA LIBERDADE 

 

 

A liberdade que às vezes sentia não vinha de reflexões nítidas, mas 
de um estado como feito de percepções por demais orgânicas para 
serem formuladas em pensamentos. Às vezes no fundo da sensação 
tremulava uma idéia que lhe dava leve consciência de sua espécie e 
de sua cor. Clarice Lispector, in Perto do Coração Selvagem, (1990, 
p. 52) 

 

 

Este capítulo é o coração da tese, por quê? Porque sua centralidade está 

diretamente ligada às reflexões sobre o lazer da juventude no bairro da Liberdade, 

sem, contudo, negligenciar os diversos temas, problemas e categorias que, de forma 

transversal, abrangem esta tese. Mais que isso, o capítulo se propõe a não 

conceituar o lazer de forma eminentemente teórica, engessada. As preocupações, 

no que concerne ao lazer, estão diretamente ligadas às relações entre lazer / “tempo 

livre”, educação, cotidiano; e os modos como os jovens do bairro da Liberdade se 

apropriam dos tempos, espaços e equipamentos destinados ao lazer. Trata-se de 

trazer à tona algumas questões de caráter teórico-metodológico e teórico-empírico, 

além de abrir flancos para repensar o usufruto do lazer numa realidade amalgamada 

pelas relações inequívocas entre classe social e raça/etnia. O objetivo é recuperar, 

em primeiro lugar, a pergunta síntese “como se configura o usufruto do lazer dos 

jovens da Liberdade, em termos de tempo, espaço/equipamentos, manifestações e 

conteúdos artístico-culturais? Para responder a essa pergunta é imprescindível 

problematizar o seu desdobramento (questão de pesquisa), em consideração das 

representações sociais, no que tange aos sentidos e significados atribuídos pelos 

próprios jovens ao lazer nos espaços e equipamentos “formais”, “não-formais” e 

“informais” do bairro investigado. 

 

Para dar conta do debate, esse capítulo é inaugurado com metáforas do título, 

cujos sentidos serão problematizados no decorrer do texto. A expressão “o lazer / 

“tempo livre” da juventude como prática de liberdade no bairro da Liberdade”, tem o 

intuito de trazer à baila conceitos de lazer / “tempo livre” que não sejam meras 
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definições descoladas da realidade vivida pelos sujeitos no cotidiano. A ideia é 

conceituar o lazer, na perspectiva da relação lazer-educação e juventude, buscando 

os possíveis nexos com as diversas instâncias da vida cotidiana e, principalmente, 

na medida do possível, recuperando e confrontando as categorias analíticas, 

operacionais e empíricas. Tendo em vista a riqueza da etnografia realizada, torna-se 

imperativo trazer para este capítulo, o constructo analítico das “evidências 

empíricas” que mais se destacaram durante o processo investigativo. Essas 

evidências empíricas possuem caráter muldimensional, porém não surgem 

abstratamente. Elas estão fortemente imbricadas com a questão do lazer, uma vez 

que esse tema, em geral e, sobretudo, quando se trata de suas relações com o 

cotidiano dos bairros periféricos empobrecidos das cidades, traz à tona temas e 

problemas complexos que são inerentes à condição humana e, particularmente, à 

condição juvenil. 

 

3.1 Vida cotidiana, lazer, “tempo livre” e juventude 

 

 

“No momento, o lazer é antes de tudo e para todos, ou quase todos, 
a ruptura (momentânea) com o cotidiano. E vive-se uma mutação 
difícil no transcorrer da qual os antigos “valores” foram 
desconsiderados e prematuramente obscurecidos. O lazer não é 
mais a festa ou a recompensa do Labor, também não é uma 
atividade livre que se exerce para si mesma. É o espetáculo 
generalizado; televisão, cinema, turismo” (LEFEBVRE, 1991 p. 62) 

 

 

Para problematizar as possíveis relações entre lazer e juventude, vou seguir as 

trilhas de Henri Lefebvre em seu livro Critique de La vie quotidinne (1958), que 

buscou interpretar a vida cotidiana, tomando como base “não a vida 

economicamente produtiva” (o trabalho produtivo), mas sim, o universo das práticas 

sociais do lazer (OLIVEIRA, 1997 p. 12). De acordo com Lefebvre é no âmbito das 

práticas de lazer, e por meio destas que os homens, de forma consciente ou não, 

realizam, na dimensão de suas possibilidades, a crítica da vida cotidiana. Contudo, 

isto não significa entender o lazer, necessariamente, como um instrumento 

questionador e crítico da vida social, mas sim que os homens almejam nos seus 

lazeres algo que o trabalho ou mesmo a vida privada em família, do modo como 
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estão organizados na sociedade capitalista, dificilmente podem oferecer. De acordo 

com Oliveira (1997 p. 12), Lefebvre, referia-se, fundamentalmente, às aspirações da 

grande maioria, ou seja, o enorme contingente de trabalhadores assalariados. Isto 

tem a ver, conforme Simone Weil em seu clássico “A condição operária e outros 

estudos sobre a opressão” (1979), com o fato de as necessidades da produção 

econômica não serem coincidentes com as necessidades humanas destes mesmos 

trabalhadores (OLIVEIRA, 1997 p. 12). Todavia, saliento que apesar de concordar 

com Lefebvre, ou seja, de não tomar “a priori” a vida cotidiana no ponto de vista do 

trabalho produtivo; não significa deixar de reconhecer o trabalho como a 

centralidade do ser social; o trabalho como categoria fundamental e universal 

concreta. Em suma, o trabalho compreendido como relação com a natureza e como 

relação com os outros homens. 

 

Tomar como rumo teórico-metodológico Lefebvre (1958), que “interpreta a vida 

cotidiana adotando como base não a vida economicamente produtiva (o trabalho 

produtivo), mas sim o universo das práticas sociais do lazer” (OLIVEIRA, 1997), não 

significa fazer vistas grossas à chamada “crise estrutural do capitalismo” (ANTUNES, 

2006) e, consequentemente, às destruições (meio ambiente, direitos dos 

trabalhadores etc.) que o capitalismo vem engendrando em todo o planeta. Todo 

esse movimento em prol dos direitos humanos e trabalhistas e emancipação da 

humanidade podem ser diuturnamente percebidos nos protestos e demonstrações 

de revolta em todo mundo pelos jovens e trabalhadores diversos, como por exemplo, 

no plano internacional: a primavera árabe, as greves e protestos na Europa 

(Espanha, Grécia). Também no plano nacional, podem-se perceber as greves dos 

professores das escolas públicas e universidades federais e outras categorias de 

trabalhadores. Todos eles, têm ido às ruas para garantir a dignidade do trabalho, 

que se consolida na luta em prol do trabalho - capital e trabalho -, da educação, da 

saúde, da segurança, da moradia, mas, sobretudo, da educação pública, gratuita e 

de qualidade. Estas críticas à vida cotidiana no âmbito do capitalismo são 

importantes considerando que: 
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“A crise atual da vida quotidiana se inscreve nas novas formas 
de crises do capitalismo, formas que seguem despercebidas por 
quem se obstina em calcular em função do vencimento clássico 
das próximas crises cíclicas da economia (grifo meu). O 
desparecimento de todos os antigos valores de todas as referências 
da comunicação anterior no capitalismo desenvolvido, e a 
impossibilidade de substituí-los por outros, quaisquer que sejam, 
sem conseguir previamente o domínio racional, tanto na vida 
quotidiana como em qualquer outro lugar, das novas forças 
industriais que cada vez mais escapam a nosso controle; estes fatos 
não só engendram a insatisfação quase oficial de nossa época, 
insatisfação particularmente aguda na juventude (grifo meu), mas 
ainda no movimento de autonegação da arte”. (LEFEBVRE, 1991 
apud DEBORD, 1973, p. 3) 

 

 

O mundo do trabalho esteve e está sofrendo muitas transformações nos últimos 

anos. Estas transformações, segundo Antunes (1995), se operam particularmente 

nos países de capitalismo avançado, onde houve uma desproletarização do trabalho 

industrial, ou seja, uma diminuição da classe operária. Em consequência efetivou-se 

uma significativa subproletarização do trabalho, decorrência das formas diversas de 

trabalho parcial, precário, terceirizado, subcontratado, vinculado a economia 

informal, ao setor de serviço, etc.. Verifica-se desta forma uma heterogeneização, 

uma complexificação e a fragmentação do trabalho, que assolam os países do 

terceiro mundo dotados de uma industrialização intermediária. Juntamente com o 

processo de globalização do mundo do trabalho, agravam-se as condições da classe 

operária. A força de trabalho é superexplorada pelas condições extremas como 

salários ínfimos, longas jornadas de trabalho que são “legitimadas” pelas horas 

extras, que fazem com que o trabalhador tenha que trabalhar muito além do 

permitido para ganhar o suficiente para sobreviver, comprometendo assim seu 

tempo de lazer e de descanso. 

 

No plano teórico, isto é, filosófica e sociologicamente, o trabalho humano vem 

sendo amplamente debatido como categoria fundante do processo de formação 

humana a partir da perspectiva ontológica e marxista do ser social. Esta abordagem 

teórica nos permite explicar como nos tornamos seres humanos ao longo da história, 

tendo como eixo teleológico o trabalho. Isto significa dizer que o homem, 

diferentemente dos animais, é o único ser que transforma a natureza, ao produzir as 

suas próprias condições de sobrevivência. Neste sentido, faz história ao produzir as 
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suas condições de existência, que são transformadas pela sua própria ação. Todo 

esse processo se verifica à medida que o ser social transforma a natureza quando 

nela investe para obter as condições objetivas para sua sobrevivência e, neste 

âmbito, é transformado por ela ou é transformado pelo seu próprio trabalho através 

das condições naturais sobre as quais age (ANTUNES, 2006; SILVA e PIRES, 

2010). 

 

Para entender o lazer dos jovens, não basta simplesmente pesquisar o lazer dos 

jovens da Liberdade, com suas manifestações e conteúdos artístico-culturais em si. 

Há que se levar em consideração que tanto os estudantes que ainda não trabalham 

quanto os que já trabalham estão imersos nas malhas da precarização do mundo do 

trabalho formal, das políticas de emprego, ou melhor, do “primeiro emprego”, como 

estagiários ou “escraviários”. Essas reflexões são essenciais, se quisermos 

compreender as relações entre tempo de trabalho e tempo “livre” para o lazer dos 

jovens pesquisados. A relação entre jovens de baixa renda, o mundo do trabalho e a 

geração de renda é um grande problema social, civil e político, à medida que existe 

uma grande demanda e muito poucas oportunidades de trabalho.  

 

 
 Foto dos Jovens 

 

“Um jovem estudante “trabalhando” fora do 
horário de sua aula”. 
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O trabalho na juventude é justificado como uma forma de “preparação para o 

futuro”. Neste sentido, o jovem deverá estar pronto para disputar uma aprovação no 

vestibular e uma vaga no mercado de trabalho que garanta sua ascensão 

profissional, acabando por abdicar, precocemente, do seu tempo de lazer; ou, de 

modo inverso, quando o jovem ainda não está preparado para o ingresso no mundo 

do trabalho e as contingências familiares e econômicas o empurram para trabalhos 

que exigem grandes esforços em troca de uma baixa remuneração. Em ambos os 

casos verifica-se, conforme destacado por Marcellino (1990), a proletarização 

anterior à juventude, ou seja, desde a infância. Ainda de acordo com o autor, a 

escola tem contribuído bastante para essa situação, não deixando tempo suficiente 

para o brincar espontâneo aos alunos que desde muito cedo a frequentam com o 

intuito de se prepararem para o futuro. 

 

Quanto à sustentabilidade financeira dos jovens e sua “inclusão” no 

mundo/mercado de trabalho, ficou evidente que dos noventa e sete jovens 

questionados no Colégio Estadual Duque de Caxias, sessenta e um estão imersos 

no universo da precarização do mundo do trabalho (trabalho flexível ou informal). 

Seus salários compreendem os seguintes valores: seis recebem R$ 200,00 

(duzentos reais) por mês; cinco recebem R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por 

mês; dois não sabem dizer quanto recebem e um disse “depender do que precisar”. 

Considerando esses jovens como trabalhadores, temos valores percebidos que 

passam de um salário mínimo; R$ 100,00 (cem reais); R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais); R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta 

e cinco reais); R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); R$ 700,00 (setecentos 

reais); R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais e até R$ 25 (vinte e cinco 

reais) como diaristas. Os demais quarenta e três jovens não recebem mesada 

alguma e trabalham em um turno ou dois e/ou fazem estágio remunerado. Os trinta 

e seis jovens restantes recebem mesadas que variam de R$ 20,00 (vinte reais) a R$ 

50,00 (cinquenta reais) por semana. 

 

Esses salários dizem respeito às seguintes atividades informais: “trançar 

cabelo”, fazer carreto, entregar água; os alunos do terceiro ano dão aulas de reforço 

(“bancas”), trabalho como ambulantes e feirantes, fazer “bicos” nas “Lan houses”, 
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trabalho em consultórios de protéticos, trabalho de aplicação de “peiercings”, argolas 

e outras atividades laborais. Observei que alguns alunos do Colégio Estadual Duque 

de Caxias, durante os intervalos de aula, vendem brigadeiros, doces e similares, 

acertam serviços estéticos como trançar cabelos, fazer sobrancelhas, colocar 

“peiercings” e tatuagens. Até o primeiro semestre de 2010 os alunos podiam sair no 

intervalo maior para comprar merenda e assim tinham acesso ao comércio 

ambulante de lanches variados como, batata frita, “churros”, cachorro quente, 

sanduíches, pastéis, refrescos, picolés, biscoitos recheados, além das opções 

oferecidas nas padarias, lanchonetes e mercadinhos do bairro. (notas do diário de 

campo). 

 

Essas evidências empíricas, “no âmbito da “inclusão precária” no mundo do 

“trabalho precário”, ou seja, dos “bicos”, “tachos, ganchos e biscates” (PAIS, 2001), 

trazem à tona a reflexão sobre a inserção dos jovens no chamado mercado de 

trabalho e as dificuldades e barreiras para encontrar o chamado “primeiro emprego”. 

De acordo com Pochmann citado por Soares (2003 p. 25), a formalidade e a 

informalidade se apresentam nos seguintes segmentos:  

 

1. O segmento informal e/ou ilegal do mercado de trabalho que é caracterizado 

por atividades precárias ou ilegais, como o trabalho infantil; O segmento híbrido do 

mercado de trabalho é caracterizado pela contratação instável e nem sempre 

regularizada. É geralmente associado a pequenas e médias empresas; 

 

2. O segmento legal e formal é caracterizado pela estabilidade. Um dos 

exemplos mais recorrentes são os concursos públicos; 

 

3. O segmento legal e informal profissional do mercado de trabalho é 

caracterizado pela contratação ou exercício de trabalho, tendo como requisito a 

qualificação profissional via diplomas universitários ou de cursos profissionalizantes. 

 

Em suma, o trabalho é fator crucial para a inserção social imbricada à família, à 

educação, ao lazer e à cultura. O trabalho na juventude não se resolve apenas com 

ações paliativas, “que só ocupem o jovem não dando espaço para ele se afastar dos 
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vícios que a vida oferece, mas a certeza de que todos têm direito ao trabalho 

enquanto elemento constituinte de nossas identidades e subjetividades, o que 

somos e com quem nos relacionamos. (SOARES, 2010). 

 

Os jovens trabalhadores do bairro da Liberdade, assim como os adultos, estão 

inseridos num mundo do trabalho (precarização) flexível, em cujo “pano de fundo” 

estão estampadas as marcas das perspectivas de classe e raça/etnia. Essas marcas 

são visíveis nos corpos e se traduzem nas intensas e históricas desigualdades 

sociais cunhadas a privação, exploração e precarização (SILVA, 2003). Todos esses 

jovens estão “sobrevivendo” na Liberdade, na cidade de Salvador e no estado da 

Bahia, rodeados por adultos trabalhadores, vizinhos e membros da família, que 

estão imersos no mundo do subemprego, portanto, da precarização flexível e do 

desemprego. Dito isto, vou, logo a seguir, fazer uma pequena digressão sobre o 

mundo do trabalho produtivo para garantir a não separação entre lazer e trabalho, 

deixando as considerações sobre o trabalho escolar para incursões mais adiante no 

texto. 

 

Face ao exposto, penso ser imprescindível olhar para a teoria articulada com a 

empiria, a partir da dimensão da dialética miséria e riqueza do cotidiano 

(LEFEBVRE, 1991, p. 42-43). Para tanto, e tomando por referencia os 

despossuídos, baseio-me nas palavras de Lefebvre citado por Debord (1993), 

referindo-se à “pobreza da vida cotidiana e os usos do tempo “livre”:  

 

 

(...) a vida cotidiana está organizada dentro dos limites de uma 
pobreza escandalosa. E, sobretudo, porque essa pobreza da vida 
cotidiana não tem nada de acidental; é uma pobreza imposta em 
cada instante pela força e a violência de uma sociedade dividida 
em classes; uma pobreza historicamente organizada de acordo 
com as necessidades históricas da exploração (grifo meu). O uso 
da vida cotidiana, no sentido de um consumo do tempo vivido 
está ordenado pelo reino da carência de tempo livre; e carência 
dos possíveis usos deste tempo (grifo meu). 
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Para fazer esse exercício de olhar criticamente para a vida cotidiana, é preciso 

olhar para a pobreza e para a riqueza da vida cotidiana. Porém é na pobreza do 

cotidiano que se pode, com mais clareza, perceber os usos do tempo “livre”. Para 

isso, convém compreender o lazer como uma prática social, indissociável do mundo 

do trabalho produtivo e do trabalho escolar dos adultos e jovens. Tal tarefa é de 

suma relevância, levando-se em conta que isso implica em considerar a relação, 

também imbricada, entre “tempo livre e tempo de trabalho” na lógica do capitalismo. 

Essa questão é fundamental, pois, na tensão da relação tempo livre e tempo de 

trabalho produtivo, há repercussões que afetam a vida dos trabalhadores adultos em 

geral, pela via da alienação (exploração da força humana de trabalho), mas também 

o mundo da infância e da juventude (exploração do trabalho infanto-juvenil) 

(ANTUNES, 1999; SILVA, 2003). 

 

As críticas à teoria e prática do lazer, independentemente de faixa etária, são 

pertinentes, considerando que, de fato, o suposto “tempo livre” na sociedade 

capitalista vem amalgamando o tempo social dos homens, mulheres, velhos e 

velhas, crianças e jovens, transformando o tempo na máxima popular que diz: 

“quando descansa, carrega pedra”. A meu ver esse é um imperativo, uma questão 

ética, pedagógica e ideológica dos pesquisadores, sobretudo quando se investiga os 

jovens e suas práticas educativas, socioculturais, políticas e estéticas; jovens e seus 

tempos (tempo do trabalho escolar e tempo do trabalho produtivo). Isto posto, tem 

sentido pensar na afirmação de Padilha (2000), que problematiza o “tempo livre no 

capitalismo” destacando que se trata de “um par imperfeito”. A autora levanta, 

inclusive, a seguinte questão: “será possível um tempo livre cheio de sentido numa 

sociedade fundada na busca do lucro privado em detrimento da “real” satisfação das 

necessidades humanas?  

 

Essa questão, de fato, me instiga como pesquisadora, uma vez que, por um lado 

é possível reconhecê-la como legítima no ponto de vista político-pedagógico. Por 

outro lado, há de se pensar outras formas de ver e analisar esse fenômeno, visando 

apreender os sentidos e significados que os jovens atribuem aos conteúdos, 

“tempos” de “lazer” e “tempos livres”. Tal posicionamento teórico-metodológico, e 

político-pedagógico, se propõe a redimensionar o olhar crítico para os elementos de 
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superação da alienação que estão sub-reptícios ou visíveis nas práticas e 

manifestações artístico-culturais, que os jovens engendram para poderem sobreviver 

e construir uma “vida cheia de sentido” (ANTUNES, 2003), para além da lógica do 

capital e na perspectiva da emancipação humana. Além disso, pode-se 

compreender o lazer da juventude, em especial dos jovens da Liberdade, tomando 

como eixo político-pedagógico os estudos do lazer de Mascarenhas (2003). O autor 

discute a busca da legitimação do lazer como um direito social e ao mesmo tempo 

sob a forma de mercadoria: o “mercolazer”. Nesta mesma linha de raciocínio, se 

insere o texto “Lazer e utopia: limites e possibilidades de ação política” de 2005. 

Nesse texto Mascarenhas analisa a relação lazer e prática pedagógica pensando 

nas políticas para o lazer. O autor ressalta que se antes o lazer era configurado um 

antivalor “vinculado às necessidades de produção e reprodução da força de 

trabalho” (MASCARENHAS, 2005, p. 155), hoje se subordina às imposições do 

capital. O autor evidencia que o “mercolazer” se dá de forma diferente para as 

classes sociais, sofre resistências, mas pode ser considerado numa perspectiva 

mais crítica, a partir dos pressupostos da “educação como prática de Liberdade” de 

Paulo Freire, forjando, assim, a teoria e prática da “lazerania”, que será retomada no 

item 3.3.  

 

3.2 O que dizem os jovens sobre os usos do lazer / tempo livre e os 

espaços e equipamentos para as manifestações dos conteúdos culturais 

 

Os jovens atribuem um valor significativo aos sentidos e significados do lazer em 

suas vidas, que devem ser considerados. Eles próprios colocam um significado de 

forma superlativa, como a palavra “importantíssimo”, estendendo essa sua opinião 

para todos os jovens. Outra coisa relevante na fala que virá na sequência é a 

oposição que fazem entre conhecimentos e conteúdos aprendidos na educação 

formal e os aprendidos nas instâncias não-formais e informais.  Com essas 

representações eles parecem querer dizer que o lazer é, ou seria, uma espécie de 

antídoto e compensação contra a “seriedade” e a “responsabilidade” do “excesso” de 

trabalho escolar. O trabalho escolar, para os jovens do Colégio Estadual Duque de 

Caxias, pelo que pude observar, tem um caráter conteudista nas práticas 

pedagógicas, principalmente no ensino médio, onde há uma enorme gama de 
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tarefas e atividades para o cumprimento do programa predeterminado pelo PPP - 

Projeto Político-Pedagógico desta instituição, além do exagerado contingente de 

alunos em sala de aula (aproximadamente 50). Isso tudo culmina por sobrecarregar 

os alunos de atividades sobrepostas, sem deixar nenhum “tempo livre” e inibindo o 

desejo de participação deles. Talvez seja por esse motivo que os jovens reclamem 

do caráter não envolvente e não prazeroso das aulas. Assim, eles propõem nas 

entrelinhas de seus discursos, a “informalidade” da escola enquanto instituição 

formal:  

 

 

... “Lazer para mim é uma coisa importantíssima. Eu acho que 
pra todo jovem. (grifo meu). Todo mundo gosta de sair, se divertir, 
gosta de ir pra shoppings, pra praias - já que a gente tem diversas 
praias, gosta de ir ao cinema, de ir no Parque da Cidade ou então, 
alguns gostam de ir ao museu, ao teatro. Eu gosto muito de 
diversificar meus passeios: eu gosto de ir no zoológico, gosto de ir 
em praias ai, outros dias eu gosto de ir em shoppings. Mas tudo isso 
só no final de semana porque na semana tem aulas e ai, a gente tem 
que dedicar isso as aulas para poder aprender, mas é importante 
sim a gente estar se divertindo porque na vida não é só 
seriedade, não é só responsabilidade. A gente também tem de 
desvirtuar disso e também deixar que as coisas... tirar um pouco 
disso: da coisa formal (grifo meu). Sair um pouco da formalidade 
e ir para uma coisa divertida, a coisa alegre, e aquela coisa de se 
jogar. Então eu acho que é isso (grifo meu)”  

 
Jovem Vermelho, participante da pesquisa 

 

 

Apesar do caráter positivo da justa reivindicação por uma escola prazerosa, não 

se deve confundir prazer e informalidade e criatividade nas práticas pedagógicas 

com atividades supostamente “lúdicas”, com base no “laissez faire”, quase sem 

nenhuma mediação pedagógica do professor. Deve ficar claro então que a escola é 

um espaço de produção de conhecimento crítico e criativo, que deve ser mediado 

por conteúdos que se originem da realidade, implicando numa acumulação de 

conhecimentos, mas que possa impulsionar os sujeitos para ampliação do capital 

cultural e intelectual. Em síntese, essas ideias necessitam ser acompanhadas de 

reflexões sobre o papel da mediação ético-político-pedagógica dos professores e 

professoras que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental. E por quê? 
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Porque é justamente durante esse tempo que muitos educadores realizam suas 

práticas pedagógicas, em tempos de idéias “neo-escolanovistas”, centradas no 

“aprender a aprender” (SAVIANI, 2008) e na idéia do “saber com sabor”. Portanto, a 

ênfase do processo educativo fica reduzida mais a um “laissez-faire prazeroso” e 

“lúdico ideal”, do que propriamente ao lúdico educativo crítico e emancipatório, 

implicando um sentido de responsabilidade; portanto, o lúdico, conforme já evocado, 

para além da “pedagogia do gostoso” (VIELA, 2010). Em síntese, o lúdico 

compreendido e situado na dimensão de uma “pedagogia crítica” (APPLE et. al. 

2011), que tenha como eixo político-pedagógico, a ideia de cultura lúdica baseada 

na dialética da vida cotidiana escolar e não escolar; a partir de pares dialéticos, 

como por exemplo: prazer e desprazer, trabalho e não-trabalho, conformismo e 

resistência entre outros (SILVA, 2009). 

 

Na verdade, eles propõem uma transformação nos métodos utilizados pelas 

escolas; talvez um currículo no qual a “alegria” possa estar dirigida aos conteúdos 

culturais renovados. Para que isso aconteça seria preciso re-inventar a escola 

pública atual, ou seja, uma tal escola de satisfação cultural que seja uma instituição 

necessária: o lugar onde opera uma ruptura com os estilos de vida e de 

pensamentos habituais e a “alegria cultural”, compreendida enquanto cultura de luta 

e da emancipação (SINYDERS, 1998). Ou seja, segundo eles “sair um pouco da 

formalidade e ir para uma coisa divertida, a coisa alegre, aquela coisa de se jogar”. 

 

*** 

 

Em linhas gerais, o debate sobre o tempo de lazer e, consequentemente, do 

tempo livre, de acordo com o senso-comum e muitas vezes na produção do 

conhecimento, se apresenta de forma controversa, confusa e nebulosa. No entanto, 

ao se enveredar por referências críticas destas duas expressões (lazer e tempo 

livre), pode-se inferir que se trata de um fenômeno social que pode ser mais bem 

compreendido se reconhecemos, de maneira crítica, o seu caráter muldisciplinar, 

multidimensional e dialético. A grosso modo, o lazer é compreendido, ao mesmo 

tempo, como “tempo” e “atividade”. Ademais o uso da expressão “lazer” subentende, 

por um lado, um fenômeno isolado que nada tem haver com as demais instâncias da 



115 

 

 

vida social. Pensa-se o lazer “em si” como se fosse um tempo dissociado do mundo 

do trabalho; o seu usufruto dependeria da “atitude” individual do sujeito e não da 

síntese de múltiplas determinações sociais, políticas, culturais e econômicas. 

 

Por outro lado, há a possibilidade de se entender criticamente o tempo de lazer 

“como fonte de valores e contradições e que se constitui num agente difusor de 

conteúdos vivos e indissociáveis da realidade que os produz” (MASCARENHAS, 

2003, p. 30). E isso se dá porque o homem se apresenta como síntese concreta de 

múltiplas determinações que o cercam, compreendendo-se como sujeito social, 

político e histórico. Assim sendo, o lazer pode ser entendido como o tempo no qual 

os sujeitos constroem história, cultura e conhecimento. Conhecimento este que pode 

emergir da experiência do próprio grupo e seu desenvolvimento derivar da 

participação ativa de seus membros dentro de um modelo autônomo e organizado 

de reflexão e debate (MASCARENHAS, 2003 p. 30). Neste sentido, o entendimento 

do lazer, para além das perspectivas individualistas e das abordagens funcionalistas 

de viés moralista, compensatório e utilitarista (MARCELLINO, 1987 p. 35), pode ser 

compreendido também como a possibilidade da conquista de um “tempo 

efetivamente livre” e não apenas meramente de um “tempo disponível”. No entanto, 

isso só será possível se suas práticas educativas se configurarem como 

possibilidade de construção de uma educação crítica, cujos pressupostos político-

pedagógicos estejam assentados na perspectiva da formação de sujeitos co-

participantes do processo educativo e que se transformem à medida que  

modifiquem  também as suas próprias circunstâncias de vida (MASCARENHAS, 

2003 p. 30). 

 

Quando se trata da expressão “tempo livre” atribuída ao tempo de lazer dos 

jovens, necessário se faz pensar na lógica do tempo do trabalho produtivo 

(capitalista) e o tempo do trabalho escolar. É claro que, aparentemente, são tempos 

distintos, porém não podemos esquecer que no capitalismo a escola reproduz a sua 

lógica e seus valores nos tempos e espaços de formação humana: competição, 

exploração, individualismo e outros. 
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Com efeito, a problematização que pode ser feita em relação à expressão 

“tempo livre” é que “tempo algum pode ser efetivamente livre das coações, da lógica 

do capital ou de normais sociais” (PADILHA. 2000). De todos os modos, a expressão 

tempo livre, relacionada ao tempo de lazer, dos jovens que estão na escola e não 

trabalham e os que estão na escola e trabalham, se justifica tendo em vista os 

argumentos evocados por Padilha, baseada em Fromm, Adorno, Marcellino e outros.  

A autora, com base nesses autores outros como Mészáros e Antunes, alerta para o 

fato de que a lógica do capital rege não apenas o tempo de trabalho, mas também o 

tempo de não-trabalho e que, dessa maneira, não há nada “naturalmente” livre fora 

do trabalho. Neste sentido, 

 

 

“pensar o tempo livre (e as atividades de lazer) como um tempo que 
possui automaticamente as qualidades da alegria, liberdade, 
felicidade e descanso é reforçar uma concepção conservadora (como 
a funcionalista, por exemplo) da sociedade considerando-a 
harmoniosas, equilibrada e fornecedora de remédios para os 
eventuais males sociais; uma concepção de sociedade que vê a 
“cura” da alienação e do cansaço do trabalho no tempo de lazer” 
(PADILHA, 2000; PADILHA. 2004). 

 

 

Contudo, urge ressaltar que, para ser coerente com os pressupostos 

epistemológicos de Lefebvre sobre o lazer e a vida cotidiana, já evocados nesta 

tese, isso não significa dizer que “o tempo livre não seja um tempo onde se pode 

encontrar mais brechas de autonomia que no tempo de trabalho. O tempo livre, tanto 

do trabalho produtivo quanto do trabalho escolar, pode ser um  tempo de alienação e 

consumismo, mas também pode se constituir num tempo de reflexão e práxis 

(PADILHA,2000;PADILHA. 2004). 

 

Percebi os ecos de algumas dessas concepções, tanto nas minhas observações, 

quanto nas entrevistas com os jovens. Uma delas se refere a uma “certa” aceitação 

do tempo residual das atividades laborais escolares, demonstrando, assim, um 

“certo” conformismo e, mais ainda, a ausência de uma educação crítica nas escolas, 

no que se refere à reflexão sobre o tempo escolar como vetor de educação para a 

aprendizagem social do tempo de lazer: 
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“Eu acho importante. Tenho sim, pois tenho a escola, chego em 
casa para fazer minhas atividades e depois tenho tempo pra 
tudo. (grifo meu) Tenho tempo pra sair, tenho tempo pra namorar, 
tenho tempo para tuuuuuuuuuuudo. Eu sempre dou um jeitinho... 
(risos). Tenho tempo pra tudo” (grifo meu)...  

 
Jovem Marfim, participante da pesquisa 

 

 

... “Acho lazer importantíssimo, né? (grifo meu) A gente não pode 
só assim, a gente tem que ter nossa responsabilidade clara, 
cumprir com o nosso dever, mas também temos que nos divertir 
(grifo meu). Eu gosto de sair com minhas amigas, com o namorado, 
família também. Eu acho bom passar final de semana na casa de 
um parente assim, reunir toda a família (grifo meu). Também meu 
maior lazer é a internet” (grifo meu)... 

 
Jovem Azul, participante da pesquisa 

 

 

 
 Foto da Pesquisadora 

 

A palavra “lazer” parece ser entre os jovens investigados, uma expressão já 

institucionalizada e compreendida como “divertir-se”, “passear”, “encontrar com os 

amigos”, “namorar”, “navegar na internet” e até “dormir”. Em suma, tudo o que não é 

“Jovens navegando na internet: redes sociais, 
pesquisas e jogos até em horários de aula”. 
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trabalho escolar e trabalho produtivo; que não seja “obrigação”. Esse fato, nos 

mostra como alguns jovens, ao dizerem que têm “tempo para tudo” e que sempre 

dão “um jeitinho” para usufruir do lazer, demonstra, diferentemente de outros jovens, 

o que se diz no dia a dia: “qualquer prazer me diverte”. Assim, o lazer assume a 

dimensão quantitativa, enquanto mera atividade, muito mais do que a dimensão 

qualitativa do tempo. Tanto do tempo em si, quanto dos conteúdos que dão sentido 

a ele. 

 

Por outro lado, há uma defesa do papel da diversão, não necessariamente 

ligada ao tempo exclusivamente de lazer, isto é, depois das obrigações escolares, 

mas sim no cerne das práticas pedagógicas (aulas). Em um dos depoimentos pode-

se perceber a preocupação com o lazer como importante forma de sociabilidade que 

deve envolver a família e o ciclo de amigos e, portanto, como um tempo para a 

construção de relações sociais de alteridade, de tempo e espaço para o “lazer 

coletivo”. Também no âmbito da sociabilidade é interessante observar que alguns 

dos jovens, valorizam tanto as formas coletivas de usufruto do tempo de lazer 

(atividades com a família e amigos), quanto as práticas na internet que abrangem as 

chamadas TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação). 

 

Nota-se em algumas falas também, pouca ênfase no sentido da “liberdade” no 

tempo, isto é, do tempo livre. Isto demonstra a necessidade de uma maior 

apropriação pela escola no que tange às relações entre lazer e educação e as 

dimensões estéticas, qualitativas e criativas no processo ensino aprendizagem. 

Todavia, isso não significa dizer que os sujeitos, a seu modo, não saibam abstrair 

sobre o tempo livre e a liberdade. O que provavelmente acontece é: tendo em vista 

as condições objetivas da realidade do bairro (falta de mais equipamentos de lazer, 

moradia etc.), eles terminam por requerer mais atividades do que propriamente um 

tempo mais livre. Parece que há também, nisso tudo, uma herança do preconceito 

contra a ideia de ter mais tempo para a “preguiça” e para a lentidão. Talvez nesses 

meandros, a preguiça, enquanto conteúdo do tempo livre, ainda seja tida como um 

“pecado” e não como uma “virtude” (CHAUÍ, 1999). 
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O tempo de lazer para os jovens, caso fosse um tempo efetivamente “livre” sob o 

ponto de vista educativo e emancipatório, poderia constituir-se num tempo de 

criação livre de normas influenciadas pelo sistema capitalista; poderia ser 

caracterizado como momento de “ludicidade”, pois o lúdico remete à lógica de um 

tempo não regulável, não mensurável, não objetivável ou lucrativo. Por meio da 

racionalidade capitalista - que se interessa apenas pelo tempo de produção, o 

trabalho produtivo -, o chamado tempo do lúdico passa a se constituir apenas num 

tempo descartável, fragmentado, mercantilizado. Assim, o chamado tempo livre, 

supostamente “lúdico”, despreza o tempo dos homens, que é social e qualitativo. O 

tempo livre é inviabilizado, passa a ser subordinado ao tempo de produção, aos 

esquemas do tempo da mercadoria, geradora de valor de troca. Isto obriga os jovens 

a subverter o tempo de lazer do capitalismo, criando, sobretudo nas classes sociais 

empobrecidas, uma espécie de “lazer conquistado” a duras penas; um lazer 

conquistado à revelia dos direitos negados pelo Estado. Todavia, torna-se cada vez 

mais iminente não fazer um elogio à transgressão, à resistência sociocultural, 

quando se trata do lazer dos jovens nos bairros degradados da periferia. Neste 

sentido é preciso romper com o “fetiche do lúdico”, quando se festeja a resistência 

desses sujeitos, ao dar o exemplo do “pagode na laje” e das práticas esportivas 

(futebol), realizadas em espaços exíguos e insalubres das comunidades “carentes”. 

O compromisso dos intelectuais que fazem pesquisa, como ainda veremos até o 

final do capítulo, deve ser um “ethos” de uma não “adesão” imediata às ilusões e 

abstrações da inclusão precária, marginal e perversa ou da “inclusão social”, “numa 

escola, cujo papel é, paradoxalmente, prometer incluir-excluindo”. (LUFT, 2003 

p.117). 

 

No que diz respeito às relações entre lazer e “lúdico”, Silva (2009), faz reflexões 

sobre o “fetiche do lúdico”, priorizando suas reflexões para a Educação Infantil. Para 

ele, baseado em Marilena Chauí, Paul Lafargue e Paul Snyders, cultura lúdica só 

tem sentido se situada no real, tendo como eixo ideológico, político-pedagógico e 

epistemológico a lentidão e a preguiça como virtudes e não como pecados, além do 

acuramento dos sentidos e da qualidade das ações socioculturais; a “alegria 

cultural”, cultura da luta e da emancipação. Essa idéia do lúdico “revolucionário” é 

construída, simultânea e dialeticamente, articulada à perspectiva lefebvriana de 
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“pobreza e riqueza do cotidiano”. Assim, na vida social, o lúdico passa a ter sentido 

ético-estético e político, quando, com base no real, constrói-se a partir de pares 

dialéticos, tais como: quantidade e qualidade, essência e aparência, objetividade e 

subjetividade, repetição e criatividade; monotonia e motivação, conformismo e 

resistência, consenso e conflito, opressão e emancipação, pessimismo e otimismo, 

teoria e prática, alegria e tristeza, prazer e desprazer, processo e produto, 

aproximação e estranhamento, tensão e relaxamento, vitória e derrota e outros jogos 

de opostos (SILVA, 2012). 

 

Para Marcassa e Mascarenhas (2005) o lazer pode ser compreendido como um 

fenômeno típico da modernidade, um consequente das tensões entre capital e 

trabalho, materializando-se em um tempo e espaço de vivências lúdicas, de 

organização da cultura, incutido de relações hegemônicas. De acordo com Brenner, 

Dayrell e Carrano (2005, p.178), “O lazer é atividade social e historicamente 

condicionada pelas condições de vida material e pelo capital cultural que constitui 

sujeitos e coletividades”. O trabalho e lazer podem ser entendidos, de acordo com 

as associações entre estes fenômenos (indissociáveis), como pólos opostos, pois 

enquanto o trabalho tem significado de depreciação, exploração e sacrifício, o lazer 

aparece como momento de liberdade, alegria e realização humana (MARCASSA E 

MASCARENHAS, 2005). Todavia, estes autores destacam que o lazer passa a ser 

apenas uma possibilidade de compensação quando o trabalho é subordinado às 

necessidades imediatas e o produto do trabalho continuar estranho ao seu produtor. 

O mercado voltado ao lazer tem como objetivo gerar lucro por meio do consumo 

generalizado de serviços e mercadorias que estão associadas à diversão e ao 

entretenimento, como lugar de organização da cultura, é também tempo e espaço de 

educação e, sendo assim, torna-se palco social de disputa hegemônica em que a 

tensão se dá entre a penetração massiva da indústria cultural no mercado da 

diversão e do entretenimento e a ação política e pedagogicamente orientada para 

uma formação crítica e criativa Marcassa e Mascarenhas (2005, p. 257-258). 

 

Investigar sobre o tempo de lazer dos jovens nos tempos e espaços da 

Liberdade, articulado com o debate sobre a liberdade conferida ao tempo de lazer 

(tempo livre), implica em pensar nos diversos empregos do tempo na juventude, de 
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acordo com a classificação de Lefebvre (1991, p. 61), em horas (do dia, da semana, 

do mês, do ano) em três categorias: tempo obrigatório (o trabalho 

profissional/trabalho produtivo) ou tempo do trabalho escolar, o tempo livre (o dos 

lazeres) e o tempo imposto (o das exigências fora do trabalho, como transporte, idas 

e vindas, formalidades etc.). Essas categorias no emprego dos tempos para os 

jovens do bairro da Liberdade, no entanto, são questionáveis em razão do 

movimento da vida cotidiana do bairro, com suas pobrezas (políticas públicas 

precárias de saneamento, educação, moradia e outras), além das riquezas do 

cotidiano: manifestações artístico-culturais dos jovens, sentimento de pertença e 

defesa do bairro etc. Neste sentido, os empregos do tempo de lazer estão 

diretamente ligados aos modos como os sujeitos (os jovens) constroem, nos 

espaços escolares e não-escolares, a cultura, os conteúdos e as práticas 

socioculturais. 

 

Os “conteúdos culturais”’, são designados na literatura sobre o lazer, como um 

conjunto de estratégias possível de ser implementado em programas de lazer, tendo 

em vista o alcance de determinados objetivos estabelecidos pelo chamado 

“animador cultural”, visando o usufruto de conteúdos que dão sentido às 

manifestações da cultura e da arte. Esses conteúdos são chamados pelo sociólogo 

Joffre Dumazedier como “interesses culturais do lazer” (MELO, 2004). De acordo 

com o autor são cinco os “interesses do lazer” ou conteúdos culturais, a saber: 

interesses físicos, interesses artísticos, interesses manuais, interesses intelectuais e 

interesses sociais (dança, música, esportes, circo, teatro, passeios e caminhadas, 

acampamentos etc.). 

 

É preciso destacar que essa classificação, em razão de suas imprecisões e 

incongruências, não dá conta do universo multifacetado das diversas dimensões do 

mundo da cultura e da arte. Também é preciso relativizar esta crítica, considerando 

que se trata de evidências empíricas de pesquisas realizadas por Dumazedier com 

operários franceses, no âmbito da sua “Sociologia Empírica do Lazer” (1979) e dos 

“Valores e Conteúdos culturais do lazer” (1980). 
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Os “conteúdos culturais” se constituem num patrimônio de conhecimentos, 

políticas do corpo, arte e estética produzidos ao longo da história pela humanidade, 

ou seja, pelos adultos, jovens, velhos e crianças. Esses conteúdos não existem de 

forma abstrata, fora da realidade da vida cotidiana, fora das questões macro e micro-

sociais da realidade, enfim fora de cultura, educação, política e economia. Há, neste 

sentido, uma mútua relação de determinação, ou seja: a mesma realidade social que 

determina a apropriação ou mesmo a criação de conteúdos culturais é por eles 

também determinada. Os conteúdos culturais e suas diversas linguagens 

socioculturais e políticas, podem, por um lado, reproduzir as relações de controle, 

dominação e disciplina existentes na sociedade; por outro lado, a depender dos 

significados e sentidos que estão subjacentes a estes conteúdos, podem constituir-

se em manifestações de resistência a essas relações bem como da ruptura delas. 

Sendo assim, pode-se concluir que, a realidade social produz “conteúdos culturais”, 

constituindo-se em construções históricas e que, por  serem históricas, são 

simultaneamente passíveis de mudanças: sociais, culturais, políticas e econômicas 

(VAGO, 1995 p. 27-29; SILVA, 2009). 

 

Os conteúdos culturais, de acordo com Silva (2009), devem ser pensados a 

partir do encontro dos comportamentos “prático-morais, ético-estéticos  e políticos 

(ex: valores ético-políticos e políticas do corpo) e de uma ideia de relações sociais 

de alteridade  do ponto de vista de classe, geração, gênero, raça/etnia e cultura, os 

quais devem possibilitar que adultos e crianças, através das diferentes formas de 

experiência humana ou formas de comportamento humano, possam apropriar-se da 

produção material e espiritual, dos conhecimentos científicos e artísticos e básicos 

da cultura corporal. Isso só é possível quando se  leva em conta a noção de uma 

alteridade ampliada em diálogo com a ética, que se baseia  na diversidade de 

relações dos homens entre si: econômicas, políticas, jurídicas, morais etc. 

(VÁSQUEZ, 2008 p. 88). Assim, todas essas formas de produção material e 

imaterial, de acordo com o tipo de “atos humanos” (arte, religião, política, moral) 

nessa ou naquela sociedade ou numa época determinada, estão intimamente 

relacionadas. Neste sentido, Stucchi (1997 p. 109-110), seguindo as trilhas de 

Dumazedier, faz ilustração sobre “interesses dos sujeitos em seus espaços e seus 

equipamentos nos momentos de lazer”, a saber:  
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���� Espaços dos interesses sociais - é quando os sujeitos se propõem a estarem 

juntos, face a face, e relacionarem-se, antes de tudo que possa acontecer 

decorrente do encontro. 

 

���� Espaços dos interesses físicos – quando a proposta é feita em função de 

atividades corporais onde prevaleçam os exercícios do corpo. 

 

���� Espaços dos interesses intelectuais – têm como primeira instância o 

desenvolvimento do domínio cognitivo na atividade, não considerando o 

elemento criativo e sim o concreto, o racional, o lógico. 

 

���� Espaços dos interesses manuais – expressam-se por atividades em que a 

“manipulação” é observada de forma plena. Objetos, animais e plantas.  

 

���� Espaços dos interesses artísticos – onde o produzido gera encantamento, 

mostra uma sensação de quem o produz; universo estético feito de imagens e 

emoções, de sentimentos e imaginário. 

 

���� Espaços dos interesses turísticos – têm como finalidade: mudança de 

paisagem, ritmo, (saída do cotidiano), observação e sensação de outros estilos 

de vida, e também o turismo social se caracterizando por uma dimensão menor.  

 

Quando estão em jogo os jovens da Liberdade, esses interesses ou conteúdos 

culturais podem ser pensados, tomando como eixos os entendimentos que os 

sujeitos têm a respeito do lazer, conforme o quadro a seguir: 
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O QUE É LAZER 

ASSISTIR TV 03 

BEBER E DANÇAR 10 

BRINCAR 12 

DORMIR 02 

FAZER ESPORTE/GINÁSTICA 03 

FICAR EM CASA 05 

FICAR NA ESCOLA 10 

FICAR NA RUA 10 

FICAR NO COMPUTADOR 04 

FICAR NO SHOPPING 06 

FICAR ONDE ESTA TUDO BEM 12 

JOGAR BOLA 08 

JOGAR VIDEOGAME 08 

LER 05 

O QUE NÃO É TRABALHO 05 

PRAIA 05 

SAIR COM O NAMORADO/A 07 

SAIR COM OS AMIGOS 06 

SAIR DE BICICLETA 04 

SAIR DE SKATE 04 

SÓ FAZER O QUE GOSTA 07 

TOCAR E OUVIR MÚSICA 08 

  

TOTAL 127 

 Quadro elaborado a partir dos questionários/2010 

 

Nesse quadro inferimos, a partir das atividades e conteúdos caracterizados 

como lazer, que há ainda no bairro uma enorme carência de espaços para o 

usufruto do lazer. Há, como veremos no decorrer do texto, uma lacuna em termos de 
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espaços e equipamentos educativos para ampliação do universo cultural desses 

jovens.  

 

Durante as observações percebi uma ausência significativa de espaços e 

equipamentos urbanos, falta de políticas públicas mais efetivas com uma maior 

amplitude, há até certa ineficiência das mesmas, da privatização e da precarização 

dos espaços públicos, bens e serviços para o usufruto do lazer pela juventude do 

bairro da Liberdade. Dayrell (2002) abaliza que a carência, a precariedade, a 

insegurança e mesmo o mau uso e/ou mau aproveitamento dos espaços públicos e 

equipamentos sociais de lazer, em especial nos bairros de periferia das cidades, 

depreciam as pessoas ditas em “situação de risco e vulnerabilidade social”, 

privando-as de práticas de lazer que propiciem a sociabilidade, a inspiração, o livre-

arbítrio e o exercício de aprendizagem para a cidadania. Os jovens da classe 

trabalhadora empobrecida são tidos como os principais autores e vítimas da 

violência urbana (agressões, fraudes, roubos, homicídios, suicídios e violências 

outras), são também os que pouco conseguem oportunidades sociais. A juventude 

sem acesso a: benefícios, direitos, aparelhos, empregos, ocupação, equipamentos 

públicos de lazer; desprovida de ingresso nas oportunidades sociais, ao se descobrir 

no cotidiano com espaços físicos precários, abandonados, sem manutenção, sem 

infra-estrutura e sem recursos didáticos necessários, prontamente compreende a 

exclusão que lhe é imputada e essa percepção certamente contribui no 

adensamento de valores negativos do seu cotidiano. 

 

Quando se trata da juventude, sobretudo quando se refere à classe 

trabalhadora, vem sendo compreendida e “estigmatizada” como um elemento 

potencializador de diversos “problemas sociais”, tais como: falta de participação 

social, drogas, violência, delinquência, problemas com a escola, entre outros. O que 

se percebe é que a apropriação desses espaços tem ocorrido de forma seletiva, 

diferenciada, restringindo o acesso a grupos e classes sociais específicos, 

determinada pelo nível de renda (PADILHA, 2006; MACEDO, 1986). Aliás, nesse 

sentido, Nascimento (2009), ao investigar os espaços e equipamentos para o lazer 

da cidade de Florianópolis, constatou que “são escassas as possibilidades 

existentes de espaços e equipamentos públicos para o lazer dos jovens das diversas 
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classes sociais, principalmente, para os jovens empobrecidos que vivem nas 

periferias da cidade”. De acordo com a autora isso acontece, porque “no livre jogo 

de mercado os espaços que poderiam ser destinados ao lazer, ou mesmo que se 

destinam ao lazer são alvos da especulação imobiliária capitalista”. Nesta mesma 

perspectiva, não existem espaços abertos ou fechados construídos pelo poder 

público que se destinem ao lazer dos jovens do bairro da Liberdade. Isso faz com 

que os jovens tenham como referência espacial para o lazer, os equipamentos e 

espaços do Colégio Estadual Duque de Caxias, além de forjarem, improvisarem e 

recriarem os espaços que se situam nos âmbitos não formais e informais do bairro 

(becos, ruas, vielas e outros). 

 

Não há uma política urbana, nem para a cidade de Salvador nem para o bairro 

da Liberdade, que tenha como prioridade a construção de espaços e equipamentos 

para o exercício da cidadania pela via das práticas de lazer. Trata-se de um bairro 

muito “carente” de lazer. Faltam espaços nos quais os jovens possam usufruir dos 

conteúdos culturais como dança, esportes, lutas, artes, e outros; tem shopping, mas 

falta biblioteca. Em contrapartida, pode dançar ao som dos atabaques do Ilê Aiê, dos 

pagodes; tem africanidade escorrendo pelos corpos brincantes nas danças e “jeitos 

de corpo”. Mas de novo, faltam cinemas, centros de arte e educação, só não falta 

consciência dos direitos à Educação, ao lazer e à cultura, conforme se pode 

perceber no seguinte depoimento: 

 

 

... “O bairro da Liberdade é um bairro muito carente que precisa 
de Bibliotecas para o jovem ter opção, estudar mais. E,... de 
lazer,... não oferece muito lazer (grifo meu). Assim, a gente tem o 
“shopping” que é um “shopping” pequeno, mas dá prá gente de 
vez em quando ir curtir e se divertir (grifo meu). Tem o Curuzú 
onde se localiza a sede do Ilê Aiê também. Tem a Lapinha, que a 
gente pode se divertir, tomar uma cerveja, beber, brincar, dançar, 
fora os outros Pagodes, Partido Alto que tem aqui no nosso 
bairro (grifo meu). Tem as praças com a música dos carros. Mas é 
um bairro que do lado: lazer para você se divertir tem, mas cultura 
não. Precisa de mais cultura. Tem cultura sobre nossa lei, sobre 
nossa raça, sobre nossa negritude, sobre nossa origem, mas sobre 
artes e outras coisas, não. Geralmente para a gente se divertir e 
brincar a gente tem que é o Partido, que é o Ilê, é o Movimento. Aqui 
tem. O bairro da Liberdade coloca muito Partido Alto – que a gente 
aqui gosta muito de Partido, Pagode, Partido Alto, Zeca Pagodinho, 
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Arlindo Cruz, que a gente gosta muito, Movimento. Então tem tudo 
isso, mas se a gente quiser procurar outro tipo de lazer como 
Cinema, Educação, Artes, a gente tem que procurar em outros 
lugares. A Liberdade precisa ser fortalecida nessas áreas “... 
(grifo meu). 

 
Jovem Lilás, participante da pesquisa 

 

 

Esse depoimento coincide com as reflexões feitas por Lefebvre (citado por 

Debord) no início do texto: “O uso da vida cotidiana, no sentido de um consumo do 

tempo vivido está ordenado pelo reino da carência de tempo livre; e carência dos 

possíveis usos deste tempo (grifo meu)”. A partir desse depoimento e da 

“Tipologia dos Equipamentos de Lazer”, formulada por Santini (1994), é possível 

identificar as lacunas do bairro em termos de espaços e equipamentos para os 

jovens. Percebe-se que, na realidade, faltam duas coisas a serem feitas:  

 

1) A elaboração de uma política pública de lazer que não se restrinja às 

construções de “elefantes brancos”, equipamentos grandiosos e não aproveitáveis 

para o lazer da população em geral, como os grandes estádios que serão 

construídos/reformados para a copa do mundo. Urge articular as políticas de lazer 

as demais políticas de trabalho, saúde, moradia, saneamento básico e outras.  

 

2) Nesta perspectiva, a segunda coisa a fazer, de imediato, é, no âmbito dessa 

política mais abrangente, valorizar os edifícios e equipamentos públicos, igrejas, 

repartições públicas, escolas, sindicatos, associações, ligas, clubes, terrenos 

baldios, propriedades privadas inativas, e espaços informais; investindo na 

construção e reconstrução desses espaços e equipamentos no âmbito do bairro da 

Liberdade e adjacências (Lapinha, Soledade, Guarani, Curuzú, Central, Pero Vaz e 

outras) e dos bairros do seu entorno (Retiro, Largo do Tanque e outros). 

 

De fato, quando se analisa a tipologia de referências nos quadros abaixo, chega-

se à seguinte conclusão, a partir da voz do jovem entrevistado: “a Liberdade precisa 

ser fortalecida nessas áreas”. 
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TIPOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER 

TIPO- FUNÇÃO FUNÇÃO BÁSICA LOCAL 
USO PARA LAZER – 

ATIVIDADE DE CARÁTER: 

Equipamentos 
não 

Específicos 

Espaços de 
Trabalho 

 
Social, Cultural, 
Esportivo 

Espaços de 
Educação Formal 

Escolas do Ensino 
Fundamental, 
Básico e Médio 

Social, Cultural, 
Esportivo 

Espaços 
Religiosos 

Igrejas 
Social, Cultural, 
Recreativo 

Espaços Cívicos 
Quartéis, Palácios 
Governamentais, 
Edifícios Públicos 

Esportivo, Cultural 

Espaços Viários 
Praças, Ruas, 
Calçadões 

Social, Cultural, 
Esportivo 

Espaços 
Domésticos 

Residências 
Social, Cultural, 
Hobbies 

Espaços 
Gastronômicos 

Bares, Restaurantes Social 

Fonte: Santini (1994 p. 53) 
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EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE LAZER 

CLASSIFICAÇÃO TIPOLOGIA INSTALAÇÕES 

Finalidade 

Equipamentos não-

específicos 

Residências, Bares, Cafés, Ruas, 

Escolas 

Equipamentos 

Específicos 

Comerciais (Cinemas, Academias) 

Não-comerciais (Parques e Zôos) 

Função 

Culturais  Cinemas, Teatros, Centros Culturais 

Sociais e Associativas Clubes, Bares 

Esportivas Clubes, Quadras Esportivas 

De Expressão Física e 

Atlética 

Academias de Dança, Ioga 

Recreativa Jardins, Praças, Centros Infanti 

De Turismo Colônia de Férias, Hotéis 

Por Critério de 

Composição e 

Uso 

Micro-Centros 

Específicos 

Praças, Academias 

Centros Médios 

Polivalentes 

Parques, SESC Pompéia 

Macro-Centros 

Polivalentes 

Centros Campestres, Clubes de 

Campo 

Centros de Turismo Colônia de Férias, Hotéis 

Fonte: Santini (1994 p. 51) 
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TIPOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER 

TIPO-FUNÇÃO TEMPO TAMANHO LOCAL USO 

Equipamentos 

Específicos 

Diário 

Micro 

Centros Infantis, 

Cine-Clube, Clube de 

Fotografia, Atelier de 

Artesanato, 

Instituições de Ioga 

Atividades de 

Lazer de 

Caráter: Físico, 

Manual, 

Artístico, 

Intelectual e 

Social Médio 

Cinema, Teatro, 

Piscina, Quadras de 

Esporte, Salas para 

Cursos, Áreas de 

Criatividade 

Fim de 

Semana 

Macro 

Urbano 

Clubes, Parques, 

Jardins, Zôos Atividades de 

Lazer ao Ar 

Livre Macro 

Periférico 

Praias, Campos, 

Clubes de Campo 

Férias Macro 
Colônia de Férias, 

Camping, Hotéis 

Atividades de 

Lazer de Caráter 

Múltiplo 

Fonte: Santini (1994 p. 53) 

 

 

Pelo que se pode observar nestes quadros, ainda há muito que se fazer em 

termos de uma política pública para o lazer dos jovens, que leve em consideração 

seus direitos à vivência de conteúdos culturais; enquanto patrimônio cultural e social 

construído pela humanidade ao longo da história. Nesses mesmos quadros percebe-

se que, tanto do ponto de vista dos espaços quanto dos equipamentos para o lazer, 

o bairro carece de mais “espaços fechados” e abertos. Há uma carência de cinemas, 
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teatros, salas de jogos, ginásios de esportes, quadras poli-esportivas, bibliotecas, 

locais para colônia de férias, piscinas públicas, equipamentos de academias 

públicas de ginástica, centros culturais, entre outros. Quanto aos “espaços abertos”, 

faltam parques e jardins bem cuidados e equipados, zoológico, pistas para skate, 

ciclovia, etc. 

 

3.3 A Educação como prática de liberdade no cotidiano do bairro da 

Liberdade: reflexões sobre o lazer no âmbito formal, não-formal e informal 

 

 

“A vida cotidiana não criticada implica neste momento a prolongação 
das formas atuais, profundamente degradadas, da cultura e da 
política, formas cuja crise extremamente avançada, sobretudo nos 
países modernos, se traduz em uma despolitização e em um neo-
analfabetismo generalizado. Pelo contrário, a crítica radical, atuando 
sobre a vida cotidiana dada pode levar a uma superação da cultura e 
da política no sentido tradicional, isto é em um nível superior de 
intervenção da vida” (LEFEBVRE apud DEBORD, s/d). 

 

 

Após fazer incursões acerca do lazer / “tempo livre” dos jovens e os usos dos 

espaços e equipamentos para as manifestações dos conteúdos culturais, penso ser 

fundamental problematizar as relações entre lazer e educação no limiar da vida 

cotidiana dos jovens da liberdade. Para tanto, tomarei como referência, que tratam 

desta relação, não as concepções conservadoras no âmbito do lazer e da educação. 

Para este intento, levarei em conta a proposta de Mascarenhas (2003), que advoga 

uma intervenção socioeducativa do lazer sistematizada na atualidade. O autor 

recorre à proposta de educação popular de Paulo Freire “Educação como prática de 

Liberdade”, para forjar a proposta do “lazer como prática de liberdade”. Sendo 

assim, a relação entre lazer-educação, se dá, tendo como eixo uma “posição política 

e político-pedagógica”, a partir de compromissos com os grupos e movimentos 

sociais mediante a resistência e a luta cotidiana que esses movimentos travam 

diuturnamente, na direção da emancipação e de outro tipo de sociedade.  

 

O autor traça um caminho teórico para explicar os valores da modernidade e o 

descompasso das políticas para atender à população em seus direitos, inclusive ao 



132 

 

 

lazer. Para tanto ele traz o termo “lazerania” que “possui como objeto central a 

educação”. A idéia de “lazerania”, ao mesmo tempo em que procura expressar a 

possibilidade da apropriação do lazer como um tempo e espaço para a prática da 

liberdade, isto é, para o exercício da cidadania, busca traduzir a qualidade social e 

popular de uma sociedade cujo direito ao lazer tem seu reconhecimento alicerçado 

sobre princípios como planificação, participação, autonomia, organização, 

transformação, justiça e democracia, deixando de ser monopólio ou instrumento 

daqueles que concentram o poder econômico (MASCARENHAS, 2004, p. 74 - 75.)  

 

Neste sentido, se impõe a necessidade de um “outro projeto de sociedade”, para 

um “outro lazer” acreditando que existam alternativas. A “política de lazerania” é uma 

proposta pedagógica de lazer, sendo assim, não há como ficar no espontaneísmo, 

sem organização nas ideias corriqueiramente associadas ao lazer. À guisa de 

contextualização das questões teóricas com as dimensões empíricas, concordo com 

o autor em relação à ideia de termos que lançar mão da teoria e da prática do lazer 

com base nos pressupostos da educação popular e, essencialmente, na “Educação 

como Prática de Liberdade” de Paulo Freire. 

 

A intervenção pedagógica do lazer deve ultrapassar os limites da ação 

meramente “cultural”, devendo se articular à realidade socioeconômica, aliada à 

ideia de uma proposta de superação das atuais condições materiais de existência, 

sobretudo quando se leva em conta a situação dos grupos e movimentos sociais 

específicos (meninos e meninas de rua, MST – Movimento dos Sem Terra e outros); 

quando se leva em consideração a classe trabalhadora empobrecida, que está 

“marginalmente” “incluída” nas políticas públicas com programas e projetos ditos 

“sociais”. Isto significa pressupor que, a partir de uma articulação da prática 

pedagógica com os conteúdos culturais do lazer, de tal modo que seja possível o 

engajamento dos sujeitos, se reconheça a prática pedagógica como espaço e tempo 

de resistência e organização social. Isso deve acontecer tanto em relação às 

próprias possibilidades de ocupação dos espaços e tempos, a partir da vivência do 

lazer, quanto em relação à construção das estratégias de reivindicação e exigências 

por mudanças. Essas reivindicações e exigências dos sujeitos referem-se não 

apenas ao acesso e fruição dos bens culturais, mas também à participação efetiva 
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deles na produção da cultura, nas decisões e na condução da vida social 

(MASCARENHAS, 2003; MASCARENHAS apud MARCASSA, 2004). De fato, 

quando se recorre a Paulo Freire na fonte: 

 

 

 “a “educação como prática de liberdade”, torna-se a reflexão crítica e 
a ação, partes de um projeto social, tornando o político mais 
pedagógico, na tentativa de humanização da própria vida, sendo a 
educação como forma de libertar a sociedade da opressão. Apenas 
no acordo verdadeiro e a concepção crítica de sua classe de 
opressor é que vamos construir outra pedagogia, logo, outra 
sociedade. “É nesta perspectiva de emancipação do sujeito, que a 
educação deve ser usada como prática de liberdade, afinal, ninguém 
liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam 
em comunhão”. (FREIRE, 1991). 

 

 

Talvez seja por isso que Mascarenhas (2003 p. 22) parafraseia Paulo Freire ao 

dizer que “devemos continuar ouvindo nossas utopias, não por insistência, mas por 

acreditarmos que a esperança é necessidade ontológica do homem”. E conclui: “por 

isso a luta dos agentes de lazer/recreação, na prática social e concreta, deve ser a 

mesma dos grupos, agregando o debate pedagógico do lazer”. Diante dessas 

questões, a pergunta, e ao mesmo tempo proposta, que coloco para as próximas 

pesquisas e intervenções é a seguinte: não seria importante mapear os grupos e 

movimentos sociais que trabalham em prol da cultura e, a partir disso, propor um 

projeto de lazer para o bairro da Liberdade que ultrapasse os limites e alienações da 

festa pela festa; que se incluam nos seus projetos político-pedagógicos outras 

reflexões e intervenções nos espaços do bairro, questionando os direitos da 

população às políticas de educação e lazer que surjam da simbiose entre classe, 

cultura e raça/etnia, que aflorem da problematização propositiva no âmbito da 

discussão crítica entre trabalho, educação e tempo livre nas escolas, grupos (não-

formais e informais) e movimentos sociais do bairro? 

 

O debate sobre a relação dialética entre lazer e educação só tem sentido se for 

de forma crítica. Isto implica problematizar a relação entre trabalho, educação e 

tempo livre, conforme já foi enunciado no item anterior. Todavia, outra questão a se 

fazer simultânea a esta é o entendimento que se tem da educação crítica. Apple, 



134 

 

 

citando Darder et. al. (2012 p. 14), destaca que “a pedagogia crítica – e os estudos 

educacionais críticos de um modo geral – busca expor o modo como as relações de 

poder e desigualdade (social, cultural, econômica), em sua miríade de combinações 

de formas e complexidades, manifestam-se e são postas em questão na 

educação formal e informal das crianças, jovens e adultos (grifo meu)”. Ainda, o 

autor argumenta que esta concepção é bastante genérica como o conceito de 

democracia. Apple baseado em Fraser (2012 p. 14), acrescenta, entre outras coisas, 

que: 

 

 

“uma compreensão mais robusta da pedagogia crítica e da educação 
crítica baseia-se cada vez mais na percepção da importância das 
múltiplas dinâmicas que sustentam as relações de exploração e 
dominação em nossas sociedades. Temas que dizem respeito à 
política de redistribuição (processos e dinâmicas econômicas de 
exploração) e à política do reconhecimento (lutas contra a dominação 
e lutas pela identidade), portanto, precisam ser consideradas em 
conjunto. 

 

 

De acordo com o autor uma das tarefas da educação crítica deve ser: 

 

 

Os educadores críticos devem também agir juntamente com os 
movimentos sociais apoiados por seu trabalho ou com os 
movimentos contra os pressupostos direitistas e com as políticas que 
analisam criticamente. Assim a formação acadêmica em educação 
crítica ou pedagogia crítica de fato implica tornar-se um “intelectual 
orgânico” no sentido gramsciano do termo (GRAMSCI, 1971). 
Devemos participar e dar nosso conhecimento especializado aos 
movimentos que se voltam às lutas por uma política de redistribuição 
e por uma política de reconhecimento. Também implica aprender 
com esses com esses movimentos sociais. Isso quer dizer que o 
papel da “intelligentsia despreocupada” (grifo meu) (Mannheim, 
1936), alguém “que vive na sacada” (grifo meu) (Bakhtin, 1968), 
não é um modêlo apropriado. Conforme lembra Bourdieu (2003, p. 
11), nossos esforços intelectuais são cruciais, mas eles “não podem 
ficar observando tudo ao lado, de maneira neutra e indiferente, 
das lutas nas quais o futuro da humanidade esta em jogo” (grifo 
meu). 
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Essas reflexões me induzem a recuperar, da pesquisa no campo, as evidências 

empíricas sobre o usufruto do tempo de lazer e das manifestações e conteúdos 

culturais que são desenvolvidas nos espaços e equipamentos no âmbito da 

“educação formal” (Colégio Estadual Duque de Caxias), “não formal” e “informal”. 

Esses aspectos são importantes, tendo em vista a existência de programas e 

projetos educativos oriundos das chamadas políticas públicas, que prometem a 

“inclusão social”. 

 

Antes mesmo de adentramos sobre o papel da instituição de caráter formal, 

Colégio Estadual Duque de Caxias, como um centro de lazer com suas atividades, 

projetos e programas, trago para o debate o entendimento sobre educação formal, 

não formal e informal, com vistas a refletir sobre os projetos e programas educativos 

no âmbito do lazer. A educação “formal” é um tipo de educação organizada com 

determinada sequência (prévia) e proporcionada pelas escolas, enquanto a 

designação “não formal”, embora obedeça a uma estrutura e a uma organização, 

(distintas, porém das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja 

essa a finalidade), diverge ainda da educação formal no que diz respeito à não 

fixação de tempos, locais e a flexibilidade na adaptação dos conteúdos de 

aprendizagem a cada grupo concreto (AFONSO apud FERNANDES e PARK, 2007). 

A educação não formal possui ainda um diferencial: preocupa-se com a mudança ou 

transformação, por buscar projetos de desenvolvimento. O foco de seus argumentos 

são os movimentos sociais, as ações políticas militantes de grupos organizados 

Fernandes e Park (2007, p. 131). 

 

A “educação informal” é toda a gama de aprendizagens que realizamos 

(professores ou alunos) e que acontece sem que haja um planejamento especifico e, 

muitas vezes, sem que nos demos conta. Acontece ao longo da vida, constitui um 

processo permanente e contínuo e não previamente organizado (AFONSO apud 

PARK e SIEIRO, 2007 p. 127). Fazem parte desta experiência de aprendizagens, 

saberes e conhecimentos: a percepção gestual, comportamentos provenientes de 

meios familiares, de amizade, de trabalho, de socialização, midiática; nos espaços 

públicos em que repertórios são expressos e captados de formas assistemáticas. 

Tais experiências e vivências acontecem, inclusive, nos espaços institucionalizados, 
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formais e não-formais, e a apreensão se dá de forma individualizada, podendo, 

depois, ser socializada. 

 

3.3.1 As experiências, programas e projetos de lazer realizados no espaço 

formal (Colégio Estadual Duque de Caxias): 

 

Durante a pesquisa de campo realizada no Colégio Estadual Duque de Caxias e 

seu entorno, de início percebi que não era possível pensar na escola como um 

centro de produção cultural e lazer sem antes direcionar o olhar para as 

ambiguidades da realidade escolar. Ou seja, de um lado um clima de “festa 

proporcionada” pelo movimento, manifestações e conteúdos culturais e pela alegria 

dos jovens e, de outro, as condições concretas de funcionamento da escola.  Diante 

disso, fui impelida para além de observar o espaço de educação formal, como 

espaço de aprendizagens sociais para o lazer/tempo livre e a refletir sobre as 

condições objetivas da escola (espaços e equipamentos), greve dos professores, 

currículo e métodos de ensino entre outras questões. Neste sentido, fiquei atenta ao 

que acontece na cena nacional, em termos de políticas educacionais, 

nomeadamente os conflitos entre trabalho e educação, entre capital e trabalho, que 

culminou com as greves nacionais e locais dos professores das escolas e das 

universidades.  

 

No Brasil, os professores frequentemente estão em greve, todos insatisfeitos 

com as políticas educacionais neoliberais.  Em relação a essa questão existe uma 

onda de protestos contra os cortes em orçamentos para a educação em diferentes 

níveis de governo. Aliado a isso, há propostas do movimento docente para que o 

governo deixe de pagar a dívida pública e invista 10% do PIB (a soma dos bens e 

serviços produzidos pelo país) no setor, considerando que atualmente é aplicado 

somente 2,5%. (SILVA e PIRES, 2010). 

 

Nestes meandros, pude sentir de perto a insatisfação dos alunos para com as 

condições objetivas da escola (espaços, métodos de ensino e equipamentos), além 

da insatisfação com boa parte dos professores. Quanto aos professores, a falta de 

motivação destes é, principalmente, devido aos salários de miséria, que se traduzem 
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em subemprego e na precarização do trabalho docente, quando se trata dos 

contratos temporários e mesmo dos contratos efetivos.  Pude, neste sentido, sentir 

na pele “o mal estar docente”, que se traduz no que Wanderley Codo chama de 

“desistência e falência da educação” (2006): são consequências das políticas 

educacionais e de trabalho, no que se refere à deterioração da saúde dessa 

categoria profissional, que se traduz em um trabalho docente “desqualificado”.  

 

Apesar de reconhecer a situação de degradação da educação (da escola 

pública), da condição dos professores e da insatisfação de boa parte dos alunos, 

pode-se, contraditoriamente, perceber a visão positiva que os jovens têm da escola. 

Neste sentido, observei que a maioria dos jovens gosta de estar no bairro da 

Liberdade por que... “é sempre movimentado, divertido e tem de tudo: brigas e 

fofocas”..., gostam do Curuzu onde... “ficam à vontade com amigos, têm atividades, 

podem beber, dançar, paquerar e outras coisas, no Centro Cultural”..., no Pero Vaz 

onde encontram amigos, na Lapinha onde inúmeros jovens se reúnem numa praça, 

para várias atividades e também andar de skate pelas ruas..., na Soledade “onde 

costumam jogar bola”..., nas lanchonetes, no shopping, que é um lugar tranquilo e, 

por mais incrível que pareça, na escola: gostam de ir e estar no Colégio 

Estadual Duque de Caxias onde usam as quadras, se divertem com colegas e 

funcionários, encontram-se com os amigos, além dos colegas de turma (grifo 

meu). É um lugar onde se sentem seguros e que, nos finais de semana, 

acontecem vários eventos abertos à comunidade (grifo meu). Por fim, uma boa 

parte citou a própria casa por se acharem mais protegidos, mais seguros e se 

sentirem bem. 

 

Pelo que pude perceber, os alunos gostam de estar no espaço escolar, mas não 

necessariamente para as atividades escolares (sala de aula). Pelos depoimentos, 

fica claro que frequentam no turno oposto às aulas o Projeto Mais Educação, pelo 

fato de o mesmo proporcionar jogos, esportes e atividades outras que não são 

avaliadas nem obrigatórias. Alguns fazem críticas ao ensino formal: conteúdo, 

professores, biblioteca.  No decorrer das entrevistas, ficou evidente o desinteresse 

pelas aulas, mas surpreende como gostam de estar no Colégio Estadual Duque de 

Caxias, fazendo qualquer outra atividade, sozinhos ou em grupos, que não façam 
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parte do planejamento escolar. Durante o período da manhã, quando concentrei 

minhas observações, notei que os alunos ficam em sala até o intervalo do lanche. 

Nesse espaço eles podem sair para merendar e/ou comprar qualquer lanche da sua 

preferência e esse retorno é prolongado. Muitos deles não voltam mais para a sala 

de aula. Também ficou evidente que havia uma grande quantidade de trabalhos 

individuais e de equipe, com apresentação de seminários para serem pesquisados e 

entregues aos professores de diversas matérias de ensino. Esse tipo de avaliação 

exige que o aluno tenha muito tempo disponível extraclasse, talvez seja por isso que 

eles alegavam ter sempre muito trabalho e, assim, aproveitavam o horário destinado 

às aulas para reunir-se em equipes e planejar as tarefas dos seminários.  

 

Esse tipo de didática muito frequente também nas universidades, contém alguns 

aspectos da pedagogia nova, que considera que o importante não é só aprender, 

mas “aprender a aprender”. Com isso, há uma ruptura com os princípios da 

pedagogia tradicional, provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação 

com a transmissão de conhecimentos, culminando com absorção 

descontextualizada e vulgar do escolanovismo pelos professores, rebaixando o nível 

do ensino destinado às camadas populares, que têm na escola o único meio de 

acesso ao conhecimento elaborado (SAVIANI, 2008 p. 8-9.). No fundo os alunos 

terminam confundindo o papel da escola e a importância dos conteúdos 

sistematizados em nome da informalidade e da suposta “ludicidade”: conforme 

trecho de um depoimento já anunciado anteriormente neste capítulo: “Sair um 

pouco da formalidade e ir para uma coisa divertida, a coisa alegre, aquela 

coisa de se jogar” (grifo meu). 

 

Tudo isso acontece num colégio como o Duque de Caxias, que sempre foi uma 

referência de ensino reconhecida na historia da educação no estado da Bahia. 

 

Retomando as experiências e práticas de lazer no espaço formal, observei que o 

pátio do colégio é um local privilegiado tanto para a realização de atividades formais 

(tarefas e exercícios de sala de aula), quanto para as atividades “não-escolares” ou 

informais. Cantando, tocando ou ouvindo violão, praticando ou assistindo jogos na 

quadra, treinando skate, desfrutando períodos de aulas vagas, namorando e 
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“filando” (faltando) aulas. É importante destacar que tudo isso acontece no horário 

em que eles deveriam estar em sala de aula. Pode-se dizer que o espaço desta 

escola, se constitui para os alunos num espaço de produção cultural, preenchendo 

as lacunas pela falta de espaço e equipamentos no bairro. Uma prova disso está nas 

próprias respostas às perguntas do questionário aplicado: “gostam de ir e estar no 

Duque de Caxias onde usam as quadras, estudam, se divertem com colegas e 

funcionários, encontram-se com os amigos, além dos colegas de turma”... “É um 

lugar onde se sentem seguros e que, nos finais de semana, acontecem vários 

eventos”. 

 

3.3.1.1 Os programas e projetos referentes às políticas públicas 

desenvolvidos no espaço da escola 

 

Durante o tempo da pesquisa de campo, me chamou a atenção o modo como o 

Colégio Estadual Duque de Caxias agrega em suas instalações diversas atividades 

advindas das instâncias não formais/informais de educação ( grupos espontâneos e 

movimentos sociais mais organizados), que fomentam eventos e manifestações de 

conteúdos culturais e de lazer. Aliado à abertura do colégio para convênios, projetos, 

programas e ações, destaca-se, entre outros, o programa “Mais Educação”. Aliás, 

antes mesmo de tecer críticas sobre este programa, gostaria de destacar que nesta 

tese apresentarei apenas alguns elementos de críticas relativos não ao programa 

desenvolvido no colégio investigado, mas sim críticas mais genéricas aos programas 

de “educação integral”, isto é, à política pública mais ampla que subjaz aos 

programas e projetos. Assumo essa posição, visando não apresentar críticas 

levianas e demarcar os limites reais impostos pelas condições de tempo da 

pesquisa.  

 

Antes de tudo, gostaria de começar apresentando algumas percepções positivas 

dos jovens sobre o “Mais Educação” para em seguida fazer uma breve apreciação 

deste programa à luz das críticas às chamadas políticas de inclusão social. Vejamos 

então o que dizem os jovens a respeito. 
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... “Eu frequento o colégio durante a tarde porque eu faço o 
curso Mais Educação. (grifo meu) Eu faço karatê, raciocínio lógico 
e produção visual.”... “É durante a semana toda, só que segunda e 
terça é teatro e dança e eu não frequento, eu só venho mais na 
quarta, quinta e sexta.”... “Acho legal que o colégio fique aberto no 
final de semana também para a comunidade. (grifo meu) Você 
pode fazer várias atividades (grifo meu) como no sábado passado 
a gente jogou, fez o treino do time feminino de futebol para o jogo 
que vai ser amanhã”...  

 
Jovem Azul, participante da pesquisa 

 

 
“Com certeza. Se eu não estiver fazendo nada em casa pela tarde 
aí, eu venho para a escola de tarde. (grifo meu) Como tem agora 
mesmo o Projeto Mais Educação aí, eu frequento o projeto quando 
não tenho nada para fazer em casa, quando eu não estou 
estagiando. (grifo meu) Tem basquete, tem vôlei, tem futsal, só que 
eu só faço futsal” (grifo meu)...  

 
Jovem Prateada, participante da pesquisa 

 

 

Quando se observa essas falas, pode-se abstrair que, de fato, no imaginário de 

pais, crianças e jovens, oriundos da classe trabalhadora empobrecida, esse tipo de 

programa tem lá sua relevância imediata e provisória, em razão do mundo da 

necessidade em quem se encontram. Neste sentido, o poema de Paulo Pais, 

poderia deixar um lembrete reflexivo para esses sujeitos: “para quem sempre pediu 

tão pouco – o nada é positivamente o exagero”. Contudo, considero o programa 

importante, pelas seguintes razões: por se tratar de um programa de “educação de 

tempo Integral”; pelas possibilidades de aprendizagem social para o tempo de lazer 

e dos conteúdos culturais (esporte, dança, jogos, ginástica, lutas e outros); pelo fato 

da escola abrir suas portas no final de semana e, assim, poder preencher as lacunas 

que existem em termos de espaços e equipamentos no bairro. Por outro lado, há de 

se pensar criticamente essas possibilidades educativas do programa.  Nesta linha de 

raciocínio é preciso relativizar as promessas que esse tipo de programa apregoa em 

nome de uma política de inclusão social. Trata-se na realidade de uma ação 

provisória e precária, pois não avança no sentido de reunir os educadores e 

movimentos sociais do bairro para efetivamente atender às demandas e direitos 
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sociais da população. De acordo com os documentos do programa redigidos pelo 

Ministério de Educação6 um programa de Educação Integral:  

 

 

(...) “se dá por meio da ampliação de tempos, espaços e 
oportunidades educativas que contribuem para a melhoria do 
aprendizado dos alunos (grifo meu). Não se trata, portanto, da 
criação ou recriação da escola como instituição total, mas da 
articulação dos diversos atores sociais que já atuam na garantia 
de direitos de nossas crianças e jovens na corresponsabilidade 
por sua formação integral (grifo meu)”. As atividades podem ser 
desenvolvidas dentro do espaço escolar (internas), de acordo com a 
atividade e o espaço disponível na escola, ou fora dele 
(caracterizadas como externas).Pretende conjugar a ampliação do 
tempo físico com a intensidade das ações educacionais. Um tempo 
que deve proporcionar ao aluno possibilidades de enriquecimento 
de seu universo de referências, ao aprofundar conhecimentos, 
vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas, desenvolver 
atividades artísticas e esportivas (grifo meu). Representa, assim, 
um avanço em direção à concretização de uma escola inclusiva 
que mantém a qualidade e amplia as oportunidades (grifo meu). 

 

 

A grosso modo, essa avaliação positiva do documento do programa contém 

aspectos questionáveis e abstratos sobre a efetividade dessas ações na prática 

concreta nas escolas. Assim questiono, de forma provisória, os seguintes pontos 

constantes na proposta e grifados em negrito, levando as seguintes questões para 

serem respondidas posteriormente em outras pesquisas: será que de fato, há uma 

ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas que contribuam para a 

melhoria do aprendizado dos alunos? Como é possível haver uma articulação dos 

diversos atores sociais que já atuam na garantia de possibilidades de 

enriquecimento de seu universo de referências, ao aprofundar conhecimentos, 

vivenciar novas experiências, esclarecer dúvidas, desenvolver atividades artísticas e 

esportivas (direitos de nossas crianças e jovens na corresponsabilidade por sua 

formação integral)? Em que medida existe um avanço em direção à concretização 

de uma escola inclusiva que mantenha a qualidade e amplie as oportunidades?  

 

                                                
6www.sec.ba.gov.br 
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Não tenho a intenção de responder a essas perguntas, mas gostaria de, a partir 

de agora, direcionar minhas críticas às políticas públicas, de onde se originam estes 

tipos de programa, a partir de Patto (2009) e Silva (2007). No livro “Cidadania 

Negada; políticas públicas e formas de viver’, organizado por Patto (2009), a autora 

ao referir-se às políticas públicas na atualidade, as considera como “políticas 

públicas precárias, voltadas aos direitos sociais, que produzem efeitos “cosméticos” 

que só pioram o quadro geral (p. 13). A autora afirma que, neste contexto, as ações, 

projetos e programas, supostamente promovem a “inclusão” disfarçando a 

“exclusão”. O que aparece como exclusão não passa de “inclusão marginal”. Assim, 

projetos públicos ou privados, alardeiam o “resgate da cidadania” e, como regra 

“assistencialista”, enfraquecem os “beneficiários” ao transformá-los em receptores 

agradecidos de favores vindos dos “de cima”. Tudo isso vem acompanhado dos 

procedimentos astutos de manipulação de estatísticas que mentêm sobre o número 

de beneficiários de políticas públicas, abrindo espaço à culpabilização dos que não 

contribuem para a mágica dos números (PATTO, 2009, p. 13-140.) 

 

Silva et. al. (2007 p. 34-136), no livro “Esporte, educação, estado e Sociedade: 

As políticas públicas em foco”, faz uma longa reflexão sobre o conceito de exclusão, 

argumentando suas posições com base em Robert Castel (1997). O autor afirma 

que este conceito é estanque e limitado, pois já designa “estados de privação”. 

Segundo ele, no lugar da exclusão há zonas de inclusão social, algo bem oscilante 

nos dias de hoje; a zona de transição é a da vulnerabilidade social. Castel sugere 

então o conceito de “desfiliação”, o que diz respeito aos “cidadãos” em zona de 

isolamento, sem defesas sociais e a destruição dos seus direitos pelo próprio 

Estado. Para ele, “desfiliação” seria uma ruptura em relação às redes de integração 

primária, referindo-se, portanto, a uma das zonas de trânsito possíveis na sociedade 

capitalista que está situada entre o “trabalhar” e suas proteções decorrentes, e a 

total desconexão com o viver “em” e o viver “com” segurança.  

 

O conceito de “desfiliação” permite refazer o percurso da ruptura com a 

segurança em cada âmbito social, até chegar à exclusão. Nesta linha de reflexão, o 

termo “desfiliado” pode indicar desconexão com espaços de oportunidades, 

atividades e direitos que a sociedade oferece a seus “cidadãos” em termos de 
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trabalho e segurança social, saúde, educação, salário digno, alimentação, moradia, 

transporte, e é claro, o esporte. A desfiliação levaria, portanto, à inexistência social, 

cuja oscilação da zona de vulnerabilidade e instabilidade não é, necessariamente, 

vivenciada apenas pelos mais pobres e sim por todas as classes. Nessa 

perspectiva, as zonas de vulnerabilidade são áreas intermediárias que ficam em 

intervalos, nas quais estão em suspensas a “inclusão” e a “desfiliação” (FERREIRA, 

2002 p. 128-129). 

 

Para Martins (1997), “não existe exclusão; existe contradição, existem vítimas de 

processos sociais políticos e econômicos “excludentes”. Deste modo, não há 

exclusão, cujo rótulo termina por, contraditoriamente, empurrar os “empobrecidos” 

pelo próprio sistema para fora de seus direitos e das relações sociais, privando-os 

dos direitos que dão sentido a essas relações. Por outro lado, pode-se dizer que 

esse movimento empurra os sujeitos para “dentro” (inclusão), para a condição 

subalterna de reprodutores do sistema econômico, como se esses não fossem 

capazes de resistências à subalternidade ao sistema e críticas aos processos de 

“exclusão includente”. A idéia de “exclusão” é pobre e linear, pois, quando as 

políticas públicas sociais atuais (esportivas e outras) justificam a necessidade de 

“incluir” os “excluídos”, deixa de discutir as formas pobres, insuficientes e precárias 

de inclusão social e a necessidade de transformação social.  

 

A idéia de “exclusão includente”, sugerida por Pablo Gentilli e Chico Alencar 

(2003), trazem como exemplo não as políticas esportivas na perspectiva neoliberal, 

mas as Políticas de Educação. Para os autores, esses processos de inclusão 

excludente permitem que se reconheça que não houve mudanças nas últimas 

décadas na perspectiva da estrutura histórica de discriminação educacional. 

Segundo eles, a universalização ao acesso e permanência nos sistemas escolares 

terminou se sobrepondo a uma dinâmica de diferenciação educacional injusta e 

antidemocrática. Esse processo resultou em “escolas pobres para os pobres e ricas 

para os ricos”. Tal procedimento fez com que a “Educação Pública e de Qualidade” 

se constitui até hoje na grande bandeira de lutas dos movimentos sociais e sindicais, 

visando acesso a uma educação pública, de qualidade e socialmente referenciada. 
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Em síntese, é preciso analisar mais profundamente as políticas públicas 

neoliberais de inclusão e, consequentemente, os diversos programas e projetos que 

se originam dessas políticas, tais como: Mais Educação, Escola Aberta, ST - 

Segundo Tempo, PRLC- Programa o Lazer na cidade e outros, buscando tencionar 

e argumentar com mais profundidade teórica os seus limites e possibilidades. Por 

enquanto vamos continuando a ouvir a representação social dos jovens a respeito e 

de suas famílias, mas também lembrando que o papel dos intelectuais não deveria 

ser a “adesão” aligeirada a esse tipo de política, mas sim com base numa educação 

crítica e “como prática de liberdade”, cuja tarefa dos intelectuais poderia ser 

sintetizada a partir dos legados de Milton Santos (2007) e Michael Apple (2011): 

 

 

(...) Ser intelectual é exercer diariamente rebeldia contra conceitos 
assentados, tornado respeitáveis, mas falsos. É, também, aceitar o 
papel de criador e propagador do desassossego e o papel de 
produtor do escândalo necessário (SANTOS, 2007 p, 147). 

 

 

(...) os educadores críticos devem também “agir” juntamente com os 
movimentos sociais apoiados por seu trabalho ou com os 
movimentos contra os direitistas e com políticas que analisam 
criticamente. (Assim, a formação acadêmica em educação crítica ou 
pedagógica crítica de fato implica tornar-se um “intelectual orgânico”, 
no sentido gramsciano do termo) (APPLE, 2011 p. 16). 

 

 

3.3.1.2 As experiências, programas e projetos de lazer realizados no 

espaço não formal  

 

A designação “não formal”, conforme mencionado anteriormente, embora 

obedeça a uma estrutura e a uma organização, (distintas porém, das escolas) e 

possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), diverge 

ainda da educação formal no que diz respeito à não fixação de tempos e locais e à 

flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto. 

A educação não formal possui ainda um diferencial: preocupa-se com a mudança ou 

transformação por buscarem projetos de desenvolvimento. O foco de seus 

argumentos são os movimentos sociais, as ações políticas militantes de grupos 
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organizados, Fernandes e Park (2007, p. 131). Neste sentido, os grupos e 

movimentos sociais que mais se destacam no bairro são as torcidas organizadas de 

times de futebol (dos clubes Bahia e Vitória) os grupos de jovens, mulheres e do 

“movimento negro”, que lutam em prol da consciência negra. Um exemplo disso é o 

grupo Ilê Aiê, que mesmo não se constituindo num “movimento social” clássico como 

o MST, tem um papel fundamental para o bairro e seu entorno, no que se refere às 

manifestações e conteúdos artístico-culturais. De acordo as falas dos jovens, 

professores e de outras pessoas do bairro, este grupo tem uma vasta programação 

de oficinas (artesanato, dança afro, capoeira, teatro). Além disso, são oferecidos 

cursos, cujos conteúdos são voltados à luta e a defesa da cultura africana 

(penteados afros, moda, formação, corte e costura, entre outros).  

 

 
 Foto da Pesquisadora 

 

Esses grupos e movimentos têm um papel fundamental no processo ensino-

aprendizagem, mesmo não se constituindo numa instância formal de educação 

(escola), apesar de essas ações repercutirem nos corpos e atividades dos jovens 

quando estão na escola. Isso pode ser verificado nas contribuições para a vida 

cotidiana dos jovens, conforme o depoimento que se segue: 

 

 

“Oficinas de penteados criativos para a comunidade 
além de penteados afros com arames e armações para a 
Festa da Beleza Negra e a manutenção da cultura”. 
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... “Eu frequento um grupo chamado “Omin – Dudu” que se localiza 
no Rio Vermelho, em cima da 7ª Delegacia. Esse grupo retrata 
muito sobre nossa africanidade (grifo meu), sobre a lei 11639, a lei 
que obriga aos professores da rede pública e privada a incluir na sua 
disciplina o resgate da preservação da cultura afrobrasileira e 
indígena. Então eu frequento muito esse grupo, entendeu? Que lá a 
gente aborda vários tipos de assuntos, a gente aborda sobre a 
nossa criminalidade, o jovem no mundo do trabalho, a gente 
aborda tudo isso... sobre personalidade, identidade cultural. 
Então é um grupo que ensina tudo isso a gente, entendeu? Aí, a 
gente pega, vai prá lá, no caso eu, e aí, lá eu estudo, lá eu 
brinco, entendeu? (grifo meu) E até porque também eu trabalho lá, 
hoje em dia eu trabalho lá. Eu estudo pela manhã, chego do colégio, 
vou para minha academia malhar, depois da academia eu vou para o 
meu trabalho umas quatro horas da tarde e aí, quando eu chego no 
trabalho - a gente trabalha pela SEC da Secretaria da Educação e 
ai, que a gente vai pelas Escolas Públicas e Privadas a incluir 
nas suas disciplinas o resgate da cultura afrobrasileira e 
indígena e a conscientização do jovem (grifo meu). Então, aqui eu 
sou aluno, mas lá eu já estou ensinando”... 

 
Jovem Lilás, participante da pesquisa 

 

 

Na perspectiva da educação não-formal, também se pode mencionar um 

fenômeno interessante para ser investigado em outras pesquisas. Tratam-se das 

atividades de lazer organizadas pelos grupos de jovens das igrejas pentecostais, 

neo-pentecostais (evangélicas) e católicas. Essas igrejas promovem, juntamente 

com os jovens, encontros semanais, passeios e viagens em feriados religiosos ou 

não, retiros, cursos, oficinas, aulas de canto coral, música (violão) e outras 

atividades. Vale destacar que algumas das igrejas mantêm convênio com o Colégio 

Duque de Caxias, conforme anotações no diário de campo (entrevista realizada com 

um dos vice-diretores desta escola):  

 

 

Precisamos de mais espaço na Liberdade para cultura, para 
lazer (grifo meu). Claro que nós cedemos espaço aqui no colégio 
quando a secretaria nos pede, quando a comunidade vem, a 
igreja também tem uma participação muito boa, nós temos um 
convenio aqui não só com a Igreja São Cosme e Damião como 
também temos com a Assembléia de Deus: Deus é Amor e 
outras mais (grifo meu). Além também da colaboração dos 
comerciantes, inclusive nós temos aqui de vez em quando um 
bingo chamado de Bingo Cultural que é ofertado pela Igreja São 
Cosme (grifo meu). Então, eu não vejo tanta diferença assim entre o 
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jovem de ontem e o jovem de agora, a única coisa é que hoje eles 
têm um campo maior de trabalho, antes nós corríamos atrás e muito. 
Mas hoje, de certa forma, as coisas são desorganizadas.  

 
Jovem Lilás, participante da pesquisa 

 

 

Considerando que o espaço formal da escola, abriga projetos e atividades das 

igrejas (ex: bingos) e reuniões de associações de bairro e de outros grupos e 

movimentos sociais, então, neste sentido, surge o seguinte desafio para a escola: 

pensar a relação entre educação popular de Paulo Freire “Educação como prática 

de Liberdade”. E nesta direção construir uma proposta de “lazer como prática de 

liberdade”, tendo como eixo teórico-prático, a “lazerania”. Isso deve acontecer a 

partir de compromissos com os grupos e movimentos sociais, mediante a resistência 

e a luta cotidianas que esses movimentos travam diuturnamente, na direção da 

emancipação e de outro tipo de sociedade, Mascarenhas (2003). 

 

3.3.1.3 As experiências, programas e projetos de lazer realizados no 

espaço informal 

 

A “educação informal”, como já foi dito, é toda a gama de aprendizagens que 

realizamos (professores ou alunos), e que acontece sem que haja um planejamento 

especifico e, muitas vezes, sem que nos demos conta; acontece ao longo da vida, 

constitui um processo permanente e continuo e não previamente organizado 

(AFONSO apud PARK e SIEIRO, 2007 p. 127). Essa forma de educação contempla: 

experiências de aprendizagens, saberes e conhecimentos; a percepção gestual, 

comportamentos provenientes de meios familiares, de amizade, de trabalho, de 

socialização midiática; nos espaços públicos em que repertórios são expressos e 

captados de formas assistemáticas. Essas experiências e vivências acontecem, 

inclusive, nos espaços institucionalizados, formais e não formais, e a apreensão se 

dá de forma individualizada, podendo, depois, ser socializada. 

 

Nas observações que realizei durante a pesquisa de campo, pude perceber, 

tanto no espaço da escola, quanto nas ruas, becos e vielas, uma grande profusão de 
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grupos informais. Esses grupos formavam-se e desmanchavam-se como muita 

facilidade, como por exemplo: os grupos de skatistas; grafiteiros; a organização de 

grupinhos para realização de jogos e brincadeiras; organização de times para 

partidas informais de esporte (voleibol, basquete, futebol de salão); a formação de 

grupos para conversar; a formação de grupos para realizar pequenas coreografias 

de dança de rua, dança folclórica da Bahia e das danças que compõem o “Axé”; a 

formação de grupos para ir à praia do Canta Galo; a formação de grupos 

espontâneos para ir ao cinema do shopping; a formação de grupos para assistir 

jogos da seleção brasileira nas ruas do bairro e outras atividades. Os espaços 

informais ou “points” mais frequentados pelos jovens no bairro são as “festinhas”, o 

“point dos amigos”; o “Bar do Chocolate”; o “Curuzu”; o “Partido Alto”; o “Point da 

Central”; o “Ilê Aiyê”; a “Praça da Soledade”; o “Largo da Lapinha” e o “Sieiro. 

 

 
 Foto dos Jovens 

 

Considero relevante destacar que as atividades de educação informal são de 

suma importância para a socialização dos jovens, considerando que essas 

experiências, carregam em seu bojo, elementos de educação para e pelo lazer, os 

quais promovem significativas aprendizagens sociais (autonomia, criatividade, 

alteridade, ampliação do universo cultural e outras). Porém, convém destacar que 

essas aprendizagens não podem ser compreendidas alijadas do processo de 

“Partido. Um dos locais mais 
badalados e frequentados pela galera 
jovem da Liberdade”. 
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educação formal. Pelo contrário, o papel da instituição formal é considerar a riqueza 

de conhecimentos que os sujeitos “senso comum”, trazem de seus cotidianos, tendo 

como objetivo construir uma educação crítica, criativa, participativa e de qualidade 

em todas as dimensões possíveis e inseparáveis (cognitivas, éticas, estéticas, 

culturais etc.). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Afinal, como se configura o usufruto do lazer dos jovens da Liberdade, e como 

estes jovens atribuem sentido a este lazer em termos de tempo, 

espaço/equipamentos, manifestações e conteúdos artístico-culturais? 

 

O processo de construção desta tese trouxe à tona os seguintes destaques e 

“achados” da pesquisa: 

 

1. O processo de mercantilização do solo urbano faz com que a questão urbana 

seja compreendida, em termos de projeto arquitetônico para morar, trabalhar 

e divertir (lazer), como a “city marketing”. Neste sentido, a questão urbana, 

com o seu renovado urbanismo elitista, culmina por sucumbir às leis do 

mercado imobiliário (especulação) nas cidades globalizadas. A organização 

dos espaços dessas cidades está indelevelmente voltada para o consumo 

dos espaços de consumo e de produção de mercadorias. 

 

2. O espaço urbano da cidade das metrópoles contém a dimensão ontológica da 

“cidade do capital” (LEFEBVRE, 1999), que está sedimentada nos valores da 

propriedade privada dos meios de produção da vida, cujo cerne ontológico é o 

trabalho humano abstrato que, no neoliberalismo, tem sua ontologia voltada 

para a exploração, alienação, acumulação flexível de capital, etc.  

 

3. Os espaços urbanos, sobretudo nas grandes cidades, são para apropriação 

do solo e da renda fundiária no quadro urbano, possibilitando, como veremos 

no decorrer do texto, a circulação de mercadorias e a acumulação de mais-

valia (LEFEBVRE, 1999). De acordo com o autor, a cidade moderna, centro e 

instrumento do neo-capitalismo, torna-se cada vez mais monstruosa. 

 

4. Os jovens envolvidos nesta pesquisa têm uma relação de afeto e orgulho para 

com o bairro, de tal modo que alegam ter um de sentimento de “abrigo”, 

“segurança” e “proteção”, de tal maneira que convivem com e naturalizam os 
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problemas sociais do bairro como: a violência, o tráfico de drogas, o 

desemprego, a prostituição, etc. 

 

5. Há uma prática já consolidada de defesa, apropriação e disposição coletiva 

de transformar os espaços do bairro. Os jovens dão uma demonstração de 

sua força política e coletiva, no sentido de não esperar pelas ingerências do 

Estado, apresentando ações, formas e soluções concretas de transformação 

do espaço onde vivem, participando de atividades políticas e de lazer em 

espaços formais e não formais de educação. 

 

No que diz respeito às relações entre vida cotidiana, lazer, “tempo livre” e 

juventude, ficou evidenciado: 

 

1. Que a vida cotidiana pode ser analisada a partir da “pobreza e da riqueza do 

cotidiano”, formulada por Lefebvre (1999) e que nesta direção, para se 

estudar a juventude é essencial investigar o lazer articulado com a noção de 

tempo livre no capitalismo. 

2. Que não basta fazer críticas aos conceitos conservadores de lazer, que cinde 

a categoria lazer da categoria trabalho. Assim é importante fazer uma crítica 

ao tempo livre no capitalismo, mas também buscar elementos teórico-

metodológicos e político-pedagógicos, como o conceito de “lazerania”; que 

tem como eixo político-pedagógico os pressupostos da obra de Paulo freire 

“Educação como Prática de Liberdade”. Nesta perspectiva, pensar junto com 

Mascarenhas (2003) “O lazer como prática de liberdade” e não apenas de 

alienação.  

3. Isso implica, simultaneamente, em redimensionar o conceito de educação e 

lazer, tendo como base a “educação crítica” ou “pedagogia crítica” (APLLE, 

2011), “educação formal” (Colégio Estadual Duque de Caxias); a “educação 

não formal” e a educação “informal”. 

 

4. Que a intervenção pedagógica do lazer deve ultrapassar os limites da ação 

meramente “cultural”, devendo se articular com a realidade socioeconômica, 
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aliada à ideia de uma proposta de superação das atuais condições materiais 

de existência, sobretudo quando se leva em conta a situação dos grupos e 

movimentos sociais específicos (meninos e meninas de rua, MST e outros); 

quando se leva em consideração a classe trabalhadora empobrecida, que 

está “marginalmente” “incluída” nas políticas públicas com programas e 

projetos ditos “sociais”. 

 

5. Isso significa pressupor uma articulação da prática escolar/pedagógica com 

os conteúdos culturais do lazer, de tal modo que seja possível o engajamento 

dos sujeitos, reconhecendo a prática pedagógica como espaço e tempo de 

resistência e organização social. 

 

6. Isso deve acontecer, tanto em relação às próprias possibilidades de ocupação 

dos espaços e tempos, a partir da vivência do lazer, quanto em relação à 

construção das estratégias de reivindicação e exigências por mudanças. 

Essas reivindicações e exigências dos sujeitos referem-se não apenas ao 

acesso e fruição dos bens culturais, mas também à participação efetiva deles 

na produção da cultura, nas decisões e na condução da vida social. 

 

7. Levar em consideração que os “conteúdos culturais” que se constituem num 

patrimônio de conhecimentos, políticas do corpo, arte e estética produzidos 

ao longo da história pela humanidade. Esses conteúdos não existem de forma 

abstrata, fora da realidade da vida cotidiana, fora das questões macro e micro 

sociais da realidade, enfim fora da cultura, educação, política e economia. 

 
8. Os depoimentos dos jovens indicam que o lazer é importantíssimo em suas 

vidas, muito embora ainda não consigam fazer distinções sobre este conceito 

e o conceito de tempo livre. 

 

9. No ponto de vista da educação formal, ficou evidenciado que o Colégio 

Estadual Duque Caxias tem o significado de um centro de produção e difusão 

cultural, mesmo com as mazelas da escola pública e ineficiência das políticas 

educacionais. Além disso, o colégio é um foco aglutinador de projetos e 
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programas sociais, abrindo suas portas no final de semana e fazendo 

convênios com igrejas e associações de moradores para desenvolverem 

diversos eventos e atividades ligados à arte, à cultura, à religião e aos 

esportes. 

 

10. Os espaços de educação não formal do bairro abrigam diversos movimentos 

sociais, principalmente, “o movimento negro”, que promove ações, eventos, 

cursos e oficinas sobre a cultura afrobrasileira através de palestras, oficinas e 

cursos. 

 

11. Os espaços de educação informal têm um caráter mais espontâneo e 

conseguem mobilizar pequenos grupos para torcer por times de futebol, 

organizar passeios, organizar pequenos grupos em torno de brincadeiras e 

jogos na rua e na escola, grupos para fazer coreografias de dança de rua e 

de axé. Esses grupos não substituem a educação formal, mas oferecem 

subsídios para pensar a socialização desses grupos no próprio ambiente 

formal da escola. 

 

12. Quanto aos programas e projetos realizados na escola, destacam-se o Mais 

Educação como uma política pública que apresenta dois lados: o primeiro a  

partir de uma avaliação positiva dos jovens, pois eles têm mais oportunidade 

de brincar e aprender alguns conteúdos diferentes do que se faz em sala de 

aula, com mais liberdade e criatividade; o segundo lado diz respeito aos 

limites desse tipo de política pública neoliberal  que pode ser chamada de 

“inclusão precária e marginal” pelo fato de “maquiar” os reais problemas da 

realidade. 

 

Em tom propositivo fica sugerido: 

 

a. Analisar mais profundamente as políticas públicas neoliberais de inclusão e, 

consequentemente, os diversos programas e projetos que se originam dessas 

políticas, tais como: Mais Educação, Escola Aberta, ST- Segundo Tempo, PRLC- 
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Programa o Lazer na Cidade e outros, buscando tensionar e argumentar com mais 

profundidade teórica os seus limites e suas possibilidades, e 

b. Ouvir as representações sociais dos jovens a respeito e de suas famílias 

sobre o programa Mais Educação, mas também lembrando que o papel dos 

intelectuais não deveria ser uma “adesão” aligeirada a esse tipo de política, mas sim 

com base numa educação crítica e “como prática de liberdade”. 

 

No tocante às possibilidades e limites desta pesquisa, penso que o processo 

investigativo, trouxe muitos elementos que poderão contribuir para os estudos que 

envolvem a relação entre educação, lazer e juventude. Assim, os dados empíricos 

trazidos à tona, podem de algum modo, incentivar os pesquisadores que realizem 

novas pesquisas com os jovens em bairros populares como o da Liberdade. Dentre 

os pontos mais destacados sobre o usufruto do lazer nos espaços e equipamentos 

para as manifestações e conteúdos artístico-culturais, está a forma como os jovens 

recriam e ressignificam o cotidiano, mesmo com a precarização das políticas 

públicas de lazer, educação, juventude, habitação, saneamento básico, trabalho e 

outras. Também chega a ser comovente o modo como eles defendem e lutam pela 

melhoria da qualidade de vida do bairro, mesmo não participando de grupos e 

movimentos sociais organizados.  

 

Ainda pelo viés dos encostes da pesquisa, quero ressaltar, em tom de 

autocrítica, que não foi possível contemplar as diversas categorias empíricas e 

transversais ao objeto de estudo, tais como: raça/etnia, identidade, gênero, 

sexualidade, religiosidade, violência e drogas. Contudo, esses limites se deram em 

razão de duas questões fundamentais: a) tempo para abarcar categorias e temas 

complexos e multidimensionais e b) pela necessidade de delimitação do objeto, no 

sentido de garantir um recorte da pesquisa mais circunscrito, que possa ser de 

relevância social e acadêmica sobre os estudos do lazer e da juventude. Desta 

forma, conclui a tese, apontando para a necessidade de novas pesquisas que 

possam, de forma articulada, trazer para o debate o conceito de lazer e suas 

relações com a juventude, em especial, o conceito de “lazerania”.  
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O desafio é, futuramente, aprofundar as diversas “evidências empíricas”, cujas 

categorias emanantes do campo de investigação são: gênero, raça/etnia; além das 

categorias empíricas relacionadas ao tempo de lazer na juventude, tais como: festa, 

violência, drogas, religiosidade e outras. É claro que a tese comporta essas 

questões. No entanto, penso que essas ideias podem ser trabalhadas em outros 

artigos a serem publicados em periódicos e capítulos de livro. Contudo, posso dar 

um exemplo dessas possibilidades, que diz respeito às relações entre lazer, festa e 

juventude. Penso que, independentemente, dos estudos do lazer na juventude, a 

festa é um componente essencial para se compreender e problematizar a cultura 

baiana. Neste sentido, pretendo voltar a campo e coletar mais dados para fortalecer 

a minha produção acadêmica sobre o lazer dos jovens da liberdade daqui por diante. 

Outro exemplo é o da religiosidade. Trata-se de uma questão polêmica, que 

merece um trato mais aprofundado sobre a sociologia da religião, articulada à 

sociologia da juventude e, consequentemente, da sociologia do lazer. Cada 

categoria empírica dessas, como por exemplo, também, a violência, mereceria um 

capítulo à parte ou um tratamento com status de problemas de investigação 

devidamente delimitados a essas abrangências.  

 

Por fim, desejo salientar que neste trabalho me detive na análise do 

entrecruzamento das categorias de classe com geração (juventude), cultura (lazer), 

faltando apenas articular gênero e raça/etnia com classe social. Na realidade, a ideia 

foi a de nortear a tese a partir da “noção diretriz do nó” formulada por Heileith 

Saffiotti. Segundo ela é possível articular essas categorias de maneira dialética, de 

tal modo que seja possível, por exemplo, partir da categoria de classe social e ir 

amarrando os nós das outras categorias na categoria de classe social. A autora 

explicita melhor a “noção diretriz do nó”: 

 

“A figura do nó foi usada por mim para mostrar simultaneamente, a 
simbiose entre o racismo, o sexismo e as classes sociais, assim 
como deixar aberta a possibilidade de se puxar uma ou outra ponta 
dos eixos que o formam para se realizar um escrutínio mais acurado. 
Não se trata de separar estas contradições, que operam por meio 
desta nova realidade de caráter funcional, mais de examinar cada 
uma delas à luz do nó que formam. O nó não apresenta a frouxidão 
dos laços que se desfazem ao menor movimento. Tampouco é duro 
a ponto de tornar irreconhecíveis as contradições que o compõe. E, 
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sobretudo, deixa as pontas dos eixos à vista, dispostas a revelar 
suas especificidades. O mais importante a frisar, contudo, é a 
natureza contraditória do nó, que, ademais, é regido por uma lógica 
também contraditória. Vale dizer que trabalhar com a categoria de nó 
exige, não um raciocínio linear, mas dialético (SAFFIOTTI, 1998 in 
SILVA, 1999,  p. 9) 

 

 

E assim elaborei esta tese: atando e desatando o nó de um cotidiano cheio de 

diferenças, pobrezas e riquezas, certezas e incertezas, misérias, infortúnios, afetos, 

alegrias, samba, movimento e uma coreografia que concebe a vida que recomeça a 

cada dia e em cada jovem desse bairro chamado Liberdade. Um patrimônio de 

conhecimentos, jeito de corpo, arte e estética acumulado ao longo da história que 

começa com os primeiros negros alforriados, passa pela Independência da Bahia e 

se perpetua com a consciência negra e os desdobramentos da cultura afro-

brasileira.  Conteúdos culturais que não existem de forma abstrata, fora das 

questões macro e micro sociais da realidade, enfim fora da cultura, educação, 

política e economia. 

 

Reafirmo que os jovens investigados lembram que o lazer é uma conquista deles 

que, independente das dificuldades e desigualdades sociais, constroem suas 

práticas culturais e seus lazeres, com “estratégias” e “táticas” de invenção (DE 

CERTEAU, 1994) e reinvenção do cotidiano da Liberdade. Assim, não só as práticas 

sociais de lazer são re-significadas, mas também, incorporada a isso, uma estética 

particular das “artes de fazer”. Articulada a isso, uma re-significação do tempo 

disponível, o transformado, criativamente, à medida do possível, em ”tempo livre” 

(DE CERTEAU,1994).  

 

Os jovens juntos formam cordões de pessoas, fecham as ruas e comemoram, 

fazem festa. De repente, um nó se transforma em laço e vice-versa com ou sem 

pontas. Mas, também no toque de recolher, os laços se desfazem, onde há junção 

de nó pode haver extermínio. Alguém corta, desata o nó.  E num dia qualquer, numa 

rua, travessa, beco ou viela qualquer, surge com esperança, teimosia e a ousadia 

comum a juventude, tantos, muitos e infinitos outros visíveis e invisíveis nós. Os 

jovens têm orgulho do bairro da Liberdade e eu continuo acreditando na rapaziada, 
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no prazer como parte inerente às práticas educacionais. No entanto, minha 

experiência mostra que o prazer não é a única categoria que pode construir a cultura 

lúdica. O lúdico é composto por pares dialéticos, tais como: dor e prazer 

conformismo e resistência, alegria e tristeza, consenso e conflito e assim por diante. 

Neste sentido, penso que é possível assegurar o prazer sem o contaminar com o 

“laissez faire”, à medida que em qualquer matéria de ensino ou prática educativa 

(processo ensino-aprendizagem), fique claro que o papel do professor é garantir o 

conhecimento e os conteúdos culturais historicamente construídos pela humanidade 

ao longo dos tempos. Isto significa dizer que a mediação do professor é de suma 

relevância para a construção do processo ensino-aprendizagem, mesmo que, ás 

vezes, não ministre suas atividades apenas pela ideia restritiva de ”lúdico”, que 

implica sempre num uso indiscriminado de jogos e brincadeiras para animar as 

aulas. Acredito que é importante também aliar ao jogo (lúdico) a ideias de trabalho 

como princípio educativo. 

 

Pensando assim, a aula pode ser uma festa, (prazer), mas também um momento 

de aprendizagens sociais de caráter laboral, que implica em concentração, rigor e 

produção de conhecimento para a vida das crianças. Isso envolve uma parcela de 

dor e esforço que se articulam ao “lúdico” no momento de ensinar. Neste sentido, 

ensinar qualquer matéria e/ou disciplina de ensino pela via dos jogos é de 

fundamental importância, desde que os jogos e as brincadeiras sejam considerados 

apenas como estratégia de apropriação do conhecimento (ponto de partida) e, o 

conhecimento e os conhecimentos aprendidos (ponto de chegada). 

 

Diante o exposto, uma política de “lazerania”, a meu ver, não pode ser vista 

considerando apenas as práticas culturais que se travam na escola, em sala de aula 

ou fora dela. Trata-se de compreender também o lazer como prática social que tem 

seu lugar privilegiado de aprendizagem social na escola, mas que  extrapola os 

muros  desta. O lazer não deve, neste caso, ser visto como meras atividades 

compensatórias, que têm como função unicamente o alcance do prazer, 

descontextualizado das reais condições de desigualdade social em que vivem os 

jovens da Liberdade.  O conceito de lazerania, neste âmbito, tem como fio condutor 

a ideia de “educação como prática de liberdade”. Dito isto, o lazer dos jovens deve 
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ser visto, ao mesmo tempo, como tempo e espaço de construção da cidadania, 

considerando o modo como os sujeitos se reúnem para construir história e cultura, 

sobretudo, de um lado, num espaço degradado e “carente” de políticas públicas 

efetivas de educação, saneamento básico, saúde, inclusive o lazer e outras; de outro 

lado, a teoria e prática da lazerania deve estar atenta a riqueza sociopolítica que os 

jovens tecem para construir uma cultura permeada de resistências, transgressões e 

subversões à ordem vigente e à própria lógica do capitalismo impregnada no bairro 

com seus “shopping centers” e outras práticas de consumo.  

 

Penso que não devemos abrir mão do artifício da motivação, no sentido de 

mobilizar os alunos para ampliar o universo cultural e cognitivo acerca de um dado 

conteúdo cultural ou conhecimento específico. Todo professor deve ter clareza da 

imensa gama de estratégias que tem de lançar mão para incentivar seus alunos a 

extrapolar o universo do senso-comum, principalmente, diante da apreensão de 

assuntos ou matérias consideradas difíceis ou desagradáveis e que requerem uma 

desmistificação por parte do professor, no sentido de esclarecer e apontar o papel 

dessas supostas atividades desagradáveis ou difíceis, tornando-as, do ponto de 

vista individual e coletivo, como atividades essenciais para o processo de formação 

humana, em especial quando se tem diante de si alunos oriundos da classe 

trabalhadora empobrecida. Em síntese, precisamos realizar atividades prazerosas, 

tanto no âmbito das matérias de ensino, quanto no das atividades que se travam nos 

diversos espaços e tempos escolares e também não escolares (becos, ruas, vielas, 

grupos e movimentos sociais). Isso não significa reduzir toda e qualquer prática 

pedagógica a um campo de jogo ou brincadeira, necessariamente “lúdico” num 

sentido restrito, festivo e romântico. Faz parte de todo o processo formativo o 

embate com os pares dialéticos, antagônicos e contraditórios que podem dar um 

sentido mais ampliado e real ao processo de formação de jovens e crianças. 
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