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RESUMO

O artigo aqui apresentado aborda as práticas de lazer e diversão de um grupo de estudantes da 3ª idade
da Universidade Federal de Sergipe. Alguns desses alunos que nasceram ou viveram em Sergipe nas
décadas de 1950 a 1960, expõem suas atividades de lazer, relatando através do cotidiano suas práticas de
diversão durante suas infâncias e juventude. A partir desses relatos, conseguimos visualizar práticas
culturais tradicionais no nosso Estado, assim como perceber cenários do cotidiano da vida sergipana. A
participação de pessoas da 3ª idade em projetos educacionais favorece uma inclusão e o aumento da
autoestima dessa população, quando normalmente fica à margem da extensão universitária.

The article presented here addresses the practices of leisure and fun of a group of students of the 3rd age
of the Federal University of Sergipe. Some of those students who were born or lived in Sergipe in the
decades from 1950 to 1960, expose their leisure activities, reporting through the everyday practices of fun
during their childhood and youth. From these reports, we see traditional cultural practices in our state, as
well as realize scenarios of everyday life Sergipe. The participation of people in the 3rd age in educational
favors an increased self-esteem and inclusion of this population, as is usually the margin of university
extension.

Palavras-chaves- História Oral – História do Cotidiano – Lazer

1 - INTRODUÇÃO:

Partindo do princípio que não vivemos constantemente do trabalho, que buscamos atividades individuais
ou coletivas de descontração e lazer, fui buscar informações sobre o que as pessoas faziam para se
divertir. Os locais e as atividades desenvolvidas numa época em que as práticas, o potencial econômico,
as oportunidades, a informação e o dia a dia dessas pessoas diferiam em parte dos dias atuais. O que as
pessoas faziam pra se divertir em Sergipe nas décadas de 50 e 60 do século XX é a pergunta que sempre
me fiz e que também faz parte dos questionamentos de tantos outros que nunca vivenciaram tal época.

A pesquisa qualitativa na História Oral foi o método utilizado para obter os resultados procurados. As
entrevistas daqueles que tiveram suas experiências no período acima mencionado foi o norteador de toda
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a pesquisa. Foram feitas gravações de áudio com 29 pessoas que nasceram entre 1924 a 1948, que
nasceram ou não em Sergipe, mas que aqui estiveram e viveram o cotidiano das cidades.

A História do Cotidiano nos abre um leque de diversas possibilidades nas abordagens do dia a dia das
pessoas, seja na zona rural ou urbana. O lazer sempre fez parte da vivência humana, apenas
diferenciando de acordo com os padrões econômicos, sociais, culturais, dentre outros. Fazendo uma
análise dessas práticas de tempos passados com as práticas atuais, estaremos contribuindo com a
manutenção de determinadas atividades culturais, assim como percebendo que com a caminhada do
homem no tempo, muitas atividades de diversão vão se dissipando e sendo esquecidas pelas futuras
gerações.

2 - CONCEITO DE COTIDIANO

Muito se tem escrito dentro da historiografia acerca da vida cotidiana, principalmente de historiadores
franceses como George Duby, Michel Certeau, Jacques Le Goff, Michel Foucault, dentre outros. Desses
outros ainda podemos destacar historiadores de inspiração marxista, como por exemplo, Edward
Thompson, Eric Hobsbawn, Carlo Ginzburg..., que vem renovando e contribuindo para uma nova análise
teórica e metodológica no campo da historiografia.

Silvia Regina Ferraz Petersen no seu artigo, “Dilemas e desafios da historiografia brasileira: a temática da
vida cotidiana” faz um diálogo com diversos autores que já escreveram sobre a temática do cotidiano, e
faz algumas colocações sobre a falta de conceitos sobre o eixo cotidiano.

Assim, a vida cotidiana é trazida à luz como um modelo de existência em que o
indivíduo cria relações na base de sua própria experiência, de sua própria possibilidade
e ação. As “práticas cotidianas”, reveladoras deste modo de existência, são
exaustivamente perseguidas pelos autores, através dos domicílios, parentelas,
vizinhanças e locais de lazer e reuniões diversas, já que elas, por um lado, vão ser
objeto da atenção da sociedade capitalista, cuja necessidade de perpetuação implica
controlar a totalidade das relações sociais, tanto as institucionais como as que
desenvolvem na vida cotidiana e, por outro, elas vão constituir inúmeras formas de
resistência organizada, de confronto com o sistema, fora das instituições formais da
produção e do poder.[2]

Petersen faz um breve histórico sobre os primeiros trabalhos publicados na década de 80 e
posteriormente, ressalta que muitas produções que passaram por suas mãos, nada encontram quanto a
questão do cotidiano como enfoque central, apenas periférico.

Mary Del Priore nos traz mais debates acerca da vida privada e da história do cotidiano em Domínios da
História.

Vê-se, assim, como os problemas colocados pelo cotidiano não são “menores” e que a
história não é produto exclusivo dos grandes acontecimentos: ao contrário, ela se
constrói no dia-a-dia de discretos atores que são a maioria. Contrariamente as
aparências, cotidiano e história não são noções contraditórias.[3]

A autora reforça conceitos e teorias antes relatadas por Silvia Petersen, assim como ainda traz um diálogo
com outros novos pensadores, debatendo com outras áreas dos saberes, como a antropologia e sociologia.
Nos lembra que por mais banal que seja o cotidiano, ele se revela complexo e rico em sua diversidade. A
história dos atores anônimos que permeiam o dia-a-dia na sociedade também tem sua importância e são
passíveis de estudo, não menos importantes que personalidades de destaque. Os operários nas fábricas, o
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trabalho feminino, tarefas domésticas, festividades, vestuário, alimentação, dentre tantas possibilidades,
será sempre passível de uma leitura e interpretação da atual historiografia.

Michel de Certeau, em “A invenção do cotidiano” publicado em 1980, abre grandes portas para a
abordagem da temática, numa época que poucos se importavam em escrever sobre tal. Certeau vai
desenrolar as práticas do cotidiano e culturas contemporâneas, vistas pelas camadas mais populares da
sociedade, pelos mais fracos na produção cultural.[4]

3- Atores do Cotidiano

Os nossos atores aqui representados são pessoas simples, advindos na maioria das classes baixas da
sociedade, mesclados entre zona urbana e zona rural, sendo este último sua maioria. São na sua maioria
nordestinos, predominantemente sergipanos, tendo ainda alagoanos, pernambucanos, fluminenses e
baianos que participam diretamente nessa jornada da construção dos seus cotidianos. As pessoas aqui
representadas são reais, todos com idade superior a 60 anos e com uma ânsia imensa de obter novos
conhecimentos, tanto que estão matriculados em cursos de extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Finalizam o curso sobre História de Sergipe com o professor Antônio Lindvaldo Sousa, que também é o
coordenador desse projeto.

As histórias de vidas aqui representadas foram disponibilizadas pelos próprios alunos em entrevistas a
cinco pesquisadores, cada um abordando uma área do saber. Os temas abordados são: o lazer, a
educação, as redes de sociabilidades, a alimentação e por fim as práticas e representações da morte de
Getúlio Vargas. Foram entrevistados 29 alunos da terceira idade e estes, de muito bom grado foram aos
poucos relatando suas histórias de vida, revolvendo sentimentos e lembranças quase perdidas no fundo da
memória, e trazendo a tona para que pudéssemos resgatar a memória e história desses anônimos.

4 - O Lazer no Cotidiano

Como já foi dito anteriormente, nem sempre vivemos do trabalho. Afinal de contas, não somos máquinas e
precisamos de descanso e lazer. Quando digo trabalho, refiro-me a qualquer atividade empreendida, seja
intelectual ou braçal, seja assalariada ou gratuita, industrial ou doméstica. Seja o trabalho qual for,
desenvolvidos por homens ou mulheres de qualquer idade, sempre o corpo e a mente necessitará de
descanso e lazer. E o lazer está impregnado no nosso cotidiano nas coisas mais simples e que muitas
vezes nem sempre percebemos. Qual é a criança que não espera impacientemente pela hora do recreio
para entrosar-se com seus amigos em mil brincadeiras e peripécias Quem é aquele que não viaja nas asas
de um bom livro Quem nunca desejou participar daquele beijo do filme na tela do cinema Enfim, esse é o
cotidiano que está tão impregnado nas nossas vidas, coisas tão simples que muitas vezes fazemos e nem
nos damos conta como são tão importantes. O lazer pode ter variações em suas práticas de acordo com as
preferências individuais, de valores econômicos, culturais e temporais. Nem sempre o que agrada a Pedro
agrada a Maria, assim como José nunca foi ao cinema por não ter condições financeiras para pagar sua
entrada. Vale ressaltar que Rosa não pode voar nas asas de um livro porque não teve a oportunidade de
ser alfabetizada e Joaquim não joga basquete por não fazer parte da sua cultura. As práticas também
podem sofrer influências na medida em que o tempo vai passando, muitas vezes vão caindo no
esquecimento de uns e até mesmo de toda uma comunidade.

Tivemos muitas informações a respeito dessas práticas de lazer no cotidiano dos nossos entrevistados. A
princípio quase não comentavam sobre seus momentos de lazer, muitas vezes por achar tão banal que
nem se davam conta da importância que tinha. O drama familiar, as questões financeiras escassas, os
dissabores domésticos sempre vieram em primeiro plano.

Bebida é água! A gente não quer só comer
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Comida é pasto!
Você tem sede de que
Você tem fome de que...

A gente não quer só comida
A gente quer comida
Diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída
Para qualquer parte...

A gente não quer só comida
A gente quer bebida
Diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida
Como a vida quer...

Bebida é água!
Comida é pasto!
Você tem sede de que
Você tem fome de que...

A gente quer comer
E quer fazer amor
A gente não quer só comer
A gente quer prazer
Prá aliviar a dor...

A gente não quer
Só dinheiro
A gente quer dinheiro
E felicidade
A gente não quer
Só dinheiro
A gente quer inteiro
E não pela metade...

Diversão e arte
Para qualquer parte
Diversão, balé
Como a vida quer
Desejo, necessidade, vontade
Necessidade, desejo, eh!
Necessidade, vontade, eh!
Necessidade...[5].

A música “Comida” do grupo de rock brasileiro Titãs nos dá uma ideia bem clara sobre as necessidades
que o ser humano precisa de lazer, diversão, numa forma de uma grande necessidade, de uma vontade
constante de romper os limites econômicos que nos prendem, e viver uma vida de felicidade, já que a vida
assim quer.

Maria Célia Ferreira nas suas entrevistas inicia relatando justamente as dificuldades financeiras no lar, o
desconforto em presenciar sua mãe sendo maltratada e discriminada pelo próprio esposo. Tenta superar
as dificuldades através dos estudos, mas as barreiras são difíceis de serem rompidas. O desejo, a
necessidade e a vontade de extrapolar todos os obstáculos e ter mais oportunidades de lazer, de uma vida
menos árdua, mais fartura na mesa e mais docilidade no trato afetivo familiar. A mesma relata que as
restrições que seu pai fazia para com ela eram altamente castrantes. Quase nunca permitia as saídas para
festas e folguedos na sua cidade. Conta que numa dessas saídas às escondidas para um baile de carnaval,
que se diz altamente apaixonada por tal festa, foi posteriormente repreendida e castigada por seu pai.

...Eu gostava de tudo, mas meu pai não deixava. Não deixava sair. No dia que eu fui
pro carnaval, quando eu cheguei de manhã, ele chegou de manhã me deu uma surra
quase me mata. Porque eu fui pro carnaval... Não tive nem juventude, nem tive
infância, depois que eu casei foi que eu fui viver a vida...[6]

Mesmo com todas as proibições, sempre haviam as saídas permitidas que eram as festas religiosas. Um
dos momentos de lazer e diversão na sua infância eram as procissões da igreja. A vontade de ser um
daqueles anjinhos que acompanhavam o andor permeava a imaginação da jovem criança. Depois de
tantas tentativas frustradas, ficou sabendo que as preferências para tal posto eram sempre para Déia,
uma menina branquinha, lourinha de Salvador e de melhor situação financeira, e para duas primas suas
branquinhas de olhos azuis. E assim relata Célia:
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...Eu era louca pra sair de anjo, mas a irmã do padre não deixava não. – Por que, Dona
Jovem a senhora não deixa – Não! Porque já tá certo! – Mentira. É porque eu era preta.
Ela era racista. Aí minha tia disse: - Minha filha não vá não que Afra não deixa não você
porque você é preta. – Aí eu desconfiei e quando foi um dia cheguei lá disse o que eu
tinha que dizer a Dona Jovem e a Dona Afra... Depois quando chegou no outro ano me
chamou. – Celinha você não quer sair de anjo não – Eu disse: não, obrigada! Eu sou
preta e sou pobre. Aí não quis...[7]

Célia casa-se aos vinte e um anos de idade para desvencilhar-se do poder paterno, e diz que foi aí quando
realmente começou a viver. Seu marido era forrozeiro e ela o acompanhava em todas as festas. Festas
juninas em Estância, Pedrinhas, Cristinápolis, Itabaianinha, Indiaroba, e onde tinha forró lá estava Célia.
Estava também presente em seu mundo de lazer as festas de Senhor dos Passos na cidade de São
Cristovão, o antigo cinema que existia em Itabaianinha, o circo, que até hoje ainda lhe empolga e sempre
vai a um espetáculo circense quando aportado na sua cidade.

Outro cotidiano abordado será o de Elza Ramos dos Santos que tem boas lembranças da sua infância em
Aracaré, distrito de Pacatuba, permeado por diversas brincadeiras como as cirandas de roda, queimado,
improvisação de reisados, e tudo isso numa região rural pouco habitada. Também com um pai severo e
ciumento, pois assim o descreve a entrevistada, tem o lazer permeado no seu cotidiano.

Elza nos conta que para obter as primeiras letras, seu pai contratava uma professora que durante o ano
letivo definitivamente morava na sua residência. O acesso e a distância obrigava aos moradores da região
a utilizarem tal procedimento, utilizando rodízios anuais para a estadia da professora. Porém um fato é
bastante curioso. Quando se aproximavam os festejos juninos, festas cívicas ou qualquer tipo de
festividade, seu pai retirava-os, ela e seus irmãos da escola uma semana antes para que não
participassem da diversão, retornando após o término dos mesmos. Num desses anos, quando ela já
contava aproximadamente com doze anos de idade, uma professora solicitou ao seu pai que trouxesse
vários pés de milho para compor um arraial junino. A empolgação foi grande, tanto que veio até
sanfoneiro para tocar forró em sua residência.

...Teve um ano que tinha uma professora lá em nossa casa... e ela era muito criativa...
Então ela disse: - Olha Seu Juca! (que era meu pai) O senhor faz o seguinte; traz uns
pés de milho com espiga, uns vinte, arranca os pés e traga com as espigas. Hoje tem
festa aqui, vou fazer um arraial; um milharal bem bonito. Aí mandou comprar aquele
papel crepon e amarrava... Ficou tudo tão bonito e chamou o sanfoneiro, aí foi a noite
todinha de forró...[8]

Outro lazer para ela eram as festas de Santo Antônio no povoado Terra Vermelha, município de Brejo
Grande, nas quais ela ia todo ano com sua mãe. Dentro da capelinha tinha zabumbeiros, tocadores de
pífano e triângulo. Havia também os bailes, nos quais não participava devido as proibições do seu pai.
Havia festa similar em Garatuba, povoado de Pacatuba, em homenagem a Santa Bárbara e onde teve o
primeiro contato com parque de diversão. Conheceu também o circo no município de Ilha das Flores,
quando foi passar alguns dias na casa da sua tia. Entre os dezoito e dezenove anos, quando casa-se e vem
morar em Aracaju, vai ao parque de diversão nas festas natalinas. O local atual é onde está a rodoviária
Luiz Garcia, parte do antigo morro do bomfim. Lembra-se também das festas natalinas na Praça Olímpio
Campos e do Carrossel do Tobias. O cinema esteve presente no seu lazer, quando assistia aos filmes do
Mazaropi nos cinemas Vitória e Rio Branco.

Cinema também fazia parte dos momentos de lazer de José Andrade Sá, apesar da pouca frequência
devido aos parcos recursos financeiros. O centro de Aracaju era o ponto de encontro da juventude para a
diversão. Somente aos fins de semana, devido ao trabalho, ele costumava ir a Praça Olímpio Campos e
Fausto Cardoso, onde aconteciam as retretas da Banda de Música do Exército e da Polícia Militar de
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Sergipe. Esses espaços disponibilizavam diversão através da música, dos parques de diversão durante os
festejos natalinos e aos passeios pelas alamedas das suas praças nos fins de semana. Festas alusivas a
santos católicos eram em datas periódicas anuais, mas que o mesmo não se furtava de ir a esses
encontros. Todas as festas tradicionais no centro de Aracaju eram visitadas por José Andrade, que relata a
existência dos carnavais, de reisados, quadrilhas juninas, sendo inclusive numa dessas apresentações
festivas juninas no hospital sanatório, quando veio conhecer sua esposa.

... E eu fui pro hospital Sanatório, tinha uma quadrilha lá. No hospital Sanatório ficava
mais perto da minha casa do que do centro. Só tinha que subir a ladeira do Santo
Antônio. Aí empurrei a bicicleta, fui até a ladeira do Santo Antônio, lá em cima eu fui
pro hospital Sanatório, meu amigo. Lugar onde tem só tuberculoso, doentes críticos,
pessoas que você não pode tá tendo contato. Na época era assim, era essa a visão. Eu
fui arranjar uma namorada... foi lá onde a coisa começou a chegar e eu fui concretizar
na Praça Fausto Cardoso... Eu larguei a bicicleta lá no canto e fui cortejá-la mais de
perto, né E aí eu acertei com ela e a irmã dela, que era muito inibida, pra gente se
encontrar na retreta no próximo domingo. E aí, tem quarenta anos...[9]

Ainda em Aracaju, Ilêda Maria de Oliveira Santos[10] nos conta que ia para a casa da sua professora na
Atalaia-Velha, na qual tinha uma condição financeira melhor que a sua, assistir televisão aos domingos. A
televisão era um artigo de luxo e a melhor programação era sempre aos domingos, o que fazia o muro da
casa da professora virar uma arquibancada para assistir aos programas dos apresentadores Chacrinha e
do Flávio Cavalcante. A janela da casa da professora tornou-se o cinema de muitos aos domingos.

Para Vanilde Leal dos Santos, as festas juninas tinham um sabor muito especial. Como nasceu numa
família evangélica, os festejos juninos não eram praticados e nem permitidos, mas não era algo
inacessível. Os fogos de artifício, as fogueiras, os balões, estavam impregnados na sua comunidade e ela
não estava alheia a isso. O vestido de chita era recebido com muita alegria, apesar de não poder participar
diretamente de tais festividades. Às vezes fugia a vigilância dos seus pais para que junto com as amigas,
soltar uma “chuvinha”. Havia próximo da sua casa um serviço de alto-falantes que sempre trazia músicas
da época e que ela sempre associou a um grande morro de areia alva, provavelmente o morro do Bonfim,
e o quanto ela achava tão lindo esse morro, já que pela altura, ela na sua inocência, acreditava ser o
ponto mais próximo do céu. Lembra-se que nas festas de fim de ano, parques de diversão eram montados
numa área onde era o morro do Bonfim e um dos seus brinquedos favoritos era o Carrossel do Tobias.

...Normalmente nos finais de ano, a gente ia pra as festinhas de natal, que era
justamente nesse morro, ali da rua... o morro do bonfim. Eles aplainaram ali, tiraram o
morro, aplainaram, e ali faziam, instalavam brinquedos, barco, roda gigante, carrossel,
Carrossel do Tobias que era um sonho de toda jovem e a gente adolescente e criança
ficava... era um sonho. Se a gente fosse pra festa e não andasse num cavalinho
daquele do Carrossel do Tobias. Aquele apito do Carrossel a gente ouvia de longe, lá da
minha casa a gente já ouvia. Quatro horas da tarde começava...[11]

No espaço onde hoje está localizada a CEASA (Central de abastecimento de alimentos de Aracaju), havia
um terreno cujo proprietário se chamava Daniel. Nesse espaço havia um circo chamado Iara que
eventualmente montava tenda por ali. No circo tinha um palhaço chamado “chiribita” e tinha também as
“rumbeiras”. Ela e suas amigas iam assistir aos espetáculos circenses, principalmente o número das
rumbeiras, para que no dia seguinte após as aulas, irem dançar às escondidas como se fazia lá no circo.
Pegavam vestidos com babados, rasgavam, amarravam na cintura pra poder rebolar e tudo isso escondido
dos pais. Ela principalmente por ser evangélica e não podia dançar tal dança. Vendia roletes de cana,
criava barcos de papel coloridos recheados de bala para receber algum dinheiro para ter acesso ao circo.
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Mesmo com a vigília dos pais e as proibições de determinadas festividades por conta da sua religião,
Vanilde sempre encontrava oportunidades para sair e se divertir.

Manoel Messias que também nasceu em Aracaju, relata sobre as festividades de fim de ano na Praça
Olímpio Campos, que apesar de estar trabalhando como vendedor de frutas na banca da sua mãe, sempre
sobrava um tempo para que ele pudesse se divertir. A Rua São João era outro ponto de diversão, quando
nos festejos juninos as pessoas se reuniam por lá para apreciar as quadrilhas, e que entre o bairro
Siqueira Campos e o Novo Paraíso, havia o “forró do jota”. Quanto aos locais de diversão, Manoel Messias
nos diz o seguinte: “... - O rico era lá pro centro, e os pobres, periferia...”[12]. Divertia-se com o futebol,
mesmo não tendo bola adequada para tal devido aos poucos recursos financeiros, mas a bola de meia
estava lá para garantir bons momentos de lazer.

Eloy Alves Simões[13] nas suas entrevistas comenta sobre as festas de aniversário, dos bolos, doces,
lembrancinhas, e toda uma sorte de criações em enfeites de festas para receber bem os convidados. Nos
fala também das peripécias nas árvores, muito utilizadas para o lazer, principalmente uma grande jaqueira
que além de proporcionar bons momentos de diversão, servia belas jacas para serem comidas ali mesmo,
debaixo dos seus galhos. Pembarra, bola de gude, pular corda, jogar futebol, contos de literatura de
cordel, tudo isso fazia parte dos momentos de lazer na sua infância e juventude. Tinha um avô festeiro
que tocava zabumba e morava no bairro “Chica Chaves”, atual Bairro Industrial, e que lhe contava
histórias de cordel. Frequentava a Rua São João durante as festas juninas, mas não participava das
quadrilhas, e sim para dançar forró. Frequentou na Rua Santo Amaro a Casa Maçônica, quando por lá
havia festas com comidas e bebidas. Mesmo com os comentários negativos a respeito da sociedade,
dizendo que era algo do mal, que vendiam a alma ao diabo, mas ele preferia não comentar a respeito por
medo daquilo que não conhecia.

Maria Bernadete Mendonça de Andrade nos conta sobre suas brincadeiras de criança na zona rural de
Itabaiana, quando não tinha condições financeiras para comprar brinquedos. Vem então a criatividade da
improvisação, numa forma lúdica de diversão.

... Porque a gente não tinha como comprar brinquedo... A gente pegava aquelas
manguinhas verdes e tirava os espinhos da laranjeira e fazia aquela boiada... Eu com
minha irmã, a gente fazia forno de barro pequenininho e quando papai tava mexendo
farinha a gente dizia: - Papai tá lá mexendo farinha, mas nós também vamos mexer...
Aí a gente mexia nossa farinha naquele forninho pequenininho. Essa era uma
brincadeira...[14]

Lembra ainda Maria Bernadete que se juntava com suas amigas e ia tomar banho num tanque, disputar
travessia a nado, mesmo atrapalhando as mulheres mais velhas que iam para lavar roupa. A brincadeira
era aos sábados e normalmente começava por volta das oito da manhã e se estendia até as três da tarde.

Voltando para Aracaju, Maria Carmelita dos Santos diverte-se quando seu avô tocava fole no quarto,
enquanto ela e seus irmãos dançavam na sala; mas quando a música parava todos corriam para frente da
casa e ficavam todos quietos e sentados na calçada, pois sabiam que seu avô não gostava que dançassem.
Nas suas lembranças vem um trecho de história de literatura de cordel que muito lhe marcou, vindo a
cantar um pequeno trecho, recordações quando a tia lhe cantava em versos. A estória se chama “a peleja
do cego Aderaldo com Zé Pretinho”.[15]

Aprecio meus leitores

Uma forte discussão,

Que eu tive com Zé Pretinho

Encantador do sertão.
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No qual ao tanger dos versos,

Vencia qualquer questão.

Oh! A Deus vai ano e eu vou embora,

Mas eu vou embora pro Pará...[16]

Sobre música, recorda-se que ouvia canções com Vicente Celestino, Orlando Silva, Luiz Gonzaga, que
havia um carro de propaganda que parava na esquina da rua tocando músicas e era muito divertido.
Possuía rádio em casa e era sintonizado todas as noites num programa de música sertaneja que ia das oito
as dez. Seu namorado sempre reclamava por não poder ouvir o programa do começo ao fim, já que seu
horário de visita era das sete as nove da noite.

5 - CONCLUSÃO

Depois de ouvir tantas histórias de vida, quando seus narradores foram tão solícitos e generosos em
expô-las, relembrando tantos momentos e nem todos tão felizes, fui percebendo o quanto o lazer estivera
presente nas suas vidas. Apesar das críticas que muitos fizeram quando diziam que a quantidade de lazer
era ínfima em comparação aos dias atuais, não podemos esquecer que somos filhos de uma época e em
cada época, encontramos continuidades e rupturas culturais. Mesmo comparando os dias atuais com suas
variedades de lazer e diversão, não conseguiam esconder o brilho no rosto quando falavam de tempos
idos, o quanto se divertiam mesmo com o pouco que lhes era proporcionado.

Dos vinte e nove alunos da terceira idade entrevistados, nove histórias foram aqui relatadas. Todas
tiveram sua importância e relevância, e a razão de não constar aqui a história dos demais foi devido a
algumas repetições dessas práticas e outros por não viverem em Sergipe nos anos 50 e 60.

Concluí então que o lazer esteve presente no cotidiano de todos os entrevistados, variando apenas
algumas práticas, já que as oportunidades eram diferenciadas, a oferta de diversão variava em cada
região, rural ou urbana, e variando também de acordo com a criatividade de cada um. Algumas práticas
permanecem inalteradas desde então, como por exemplo, ir ao cinema, ao circo, ouvir música, assistir ou
participar das festas juninas ou carnavalescas, dentre outras aqui citadas. Apenas alguns lugares já não
existem mais para oferecer diversão a atual geração, que é o caso do Carrossel do Tobias, as retretas na
Praça Fausto Cardoso, o Parque da Praça Olímpio Campos, assim como algumas festas religiosas e
folclóricas na capital e interior do estado. Vale ressaltar que o prazer do lazer é individual, mas pode ser
ao mesmo tempo de todo um coletivo.

Muitos acreditam que quando se chega na terceira idade, é momento de acomodação e diminuição do
ritmo da vida social. No entanto, percebemos o quanto este princípio está equivocadamente colocado, já
que o retorno, que obtivemos nos resultados, foi extraordinário, principalmente quando se sentiram
valorizados e acolhidos pelos professores, monitores e equipe universitária. Suas histórias foram ouvidas,
aumentando a autoestima, assim como a melhoria da qualidade de vida dentro do seu meio social.
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