
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ANTROPOLOGIA 

 

 

 

 

MATEUS ANTONIO DE ALMEIDA NETO 

 

 

 

 

JUVENTUDES E ESTILOS DE VIDA: SOCIABILIDADES NO BAIRRO 

SIQUEIRA CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão 

Abril de 2012 



 
 

 
 

MATEUS ANTONIO DE ALMEIDA NETO 

 

 

 

 

 

 

JUVENTUDES E ESTILOS DE VIDA: SOCIABILIDADES NO BAIRRO 

SIQUEIRA CAMPOS 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Núcleo de Pesquisa e Pós-

Graduação em Antropologia Social (NPPA) como um dos 

requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre 

em Antropologia Social. 

Orientador Prof. Dr. Frank Nilton Marcon.  

 

 

 

 

São Cristóvão 

Abril de 2012 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

 

 

A447j 

 

Almeida Neto, Mateus Antonio de 

    Juventudes e estilos de vida : sociabilidades no bairro Siqueira Campos / 

Mateus Antonio de Almeida Neto ; orientador Frank Nilton Marcon. – São 

Cristóvão, 2012. 

111 f. : il. 

 

 

Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal 

de Sergipe, 2011. 

 

 

1. Juventude – Conduta – Aracaju,SE. 2. Cultura. 3. Identidade social. I. Marcon, 

Frank Nilton, orient. II. Título. 

 

CDU 316.7-053.6(813.7)  

 

 



 
 

 
 

MATEUS ANTONIO DE ALMEIDA NETO 

 

 

 

JUVENTUDES E ESTILOS DE VIDA: SOCIABILIDADES NO BAIRRO 

SIQUEIRA CAMPOS 

 

 

Dissertação de mestrado submetida ao Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa em Antropologia 

Social (NPPA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Antropologia Social. 

 

 

Aprovado em: 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Luis Fernando Cardoso e Cardoso 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Ernesto Seidl 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 

 

_____________________________________________ 

Professor Dr. Frank Nilton Marcon 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Orientador 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Esta parte é uma das mais complicadas, lembrar das pessoas que fizeram parte, direta 

ou indiretamente do decorrer desta fase da minha vida. Nessa etapa, foram muitos os que 

contribuíram para as reflexões aqui registradas. Sou grato a todos pelas diferentes 

colaborações que recebi durante o tempo do Mestrado. 

Assim, agradeço profundamente à minha família, em especial aos meus pais: Lailson 

e Nalda; aos meus irmãos Newton, Nahin, Lailson, Lanúzia e Laise; ao meu tio Jacó; ao meu 

padrinho Gileno; aos meus primos Jocktan, Jacó, Jean, Jandir e a Daniela, pela compreensão e 

pelo carinho externado. Agradeço também aos meus sobrinhos, ao meu cunhado Diógenes e a 

minha companheira Viviany, por compreenderem as minhas ausências em algumas 

comemorações familiares, e pelo carinho e apoio incondicionais. 

Agradeço, em especial, ao meu orientador Frank Nilton Marcon, pela paciente 

condução deste estudo, pelos diálogos e pela franqueza intelectual. Foram muitas as lições 

que contribuíram para a presente pesquisa e para o meu amadurecimento profissional e 

pessoal, embora este trabalho possivelmente não reúna em sua totalidade a riqueza das suas 

orientações e certamente possa conter alguns equívocos, que à luz deste processo passaram 

distantes de sua responsabilidade. 

Lanço agradecimentos para agudeza e generosidade dos professores Franklin Rolim, 

Marcos Santana e Mário Resende, pelas interlocuções, conselhos, admoestações sinceras e 

tantos outros cuidados que me ajudaram a pensar e a chegar à conclusão deste trabalho. 

Também agradeço aos professores Hippolyte Brice e Ernesto Seidl, pelas valiosas 

contribuições na banca de qualificação, e aos professores José Vieira, Dilton Maynard, Sheyla 

Farias, Edna e Andreza Maynard pelos generosos conselhos e direcionamentos na vida 

acadêmica. 

Agradeço aos colegas do Gerts, em especial a Daniela, Willams, Aline, Diogo e 

Felipe pelas interlocuções, pelos debates acalorados sobre os livros e determinadas teorias, 

além dos momentos de descontração. 

A Fernanda Carvalho, Eval e Edmundo, colegas sensíveis e inteligentes, 

companheiros não só nas aulas de Mestrado, onde nos aproximamos, mas também na vida, 

onde eles têm contribuído com valiosos conselhos. Nossas interlocuções ajudaram a construir 

uma relação que transcende as fronteiras do meio acadêmico e se define em grande 

admiração. Aos demais colegas de curso: Deisy, Lúcia, Mário e Isabel, pelos momentos que 



 
 

 
 

passamos juntos, sejam na sala de aula, na biblioteca ou nos corredores da universidade. 

Também agradeço as minhas queridas coordenadoras, professoras Aline e Andréia pela 

compreensão e carinho no decorrer deste processo.    

Sou extremamente grato aos meus amigos que se fizeram presentes nas horas boas e 

também nas horas indesejadas, e que entenderam as minhas constantes ausências nas 

confraternizações e em seus aniversários: Cleyse, Clécia, Nilma, Alexandre, Tiago Rai, 

Samuel, Dourivaldo e família, Andrey Lemos, Miltinho, Glauber, Gideon, Dona Estelita, 

Eduardo, Wilson, Andson, David (o mago), Anderson (Neném). Como a memória em certos 

momentos é falha, peço desculpas aos que aqui não foram citados. 

Por fim, sou especialmente grato aos meus depoentes e informantes, pelas valiosas 

contribuições, pois, cederam seu tempo e expuseram  parte significativa de seus modos de 

viver e pensar, possibilitando o registro de um rico material sobre as “juventudes”, seus laços 

de sociabilidades e seus processos de identificação nos usos dos lugares de lazer no Bairro 

Siqueira Campos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Localizado na Zona Oeste da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, Brasil, porta de entrada e 

saída da capital, o Aribé como também é conhecido o eclético Bairro Siqueira Campos, já foi 

considerado em décadas passadas uma área insalubre, de criminalidade e prostituição. Ao 

longo da década de oitenta, do século vinte, o Siqueira Campos passou a ser o maior bairro, 

em termos populacionais, da cidade de Aracaju. Além de um bairro residencial, as práticas 

que aí se estabeleceram, paulatinamente, foram cedendo espaço para uma ampla atividade 

comercial e de lazer, no qual determinados estilos de vida são praticados através do consumo 

e da circulação de bens culturais específicos, que se dão por meio da socialização de modos 

de vida distintos. Esta Dissertação objetiva analisar os processos de identificação e 

diferenciação realizados pelas populações juvenis nos usos dos lugares de lazer e 

sociabilidades no Bairro Siqueira Campos, a partir de construtos de estilos de vida associados 

à música, o que implica a investigação sobre as práticas e os consumos de determinados bens 

ligados às culturas juvenis. Para tal, a investigação segue a estudar quatro grupos juvenis de 

maior reconhecimento no bairro e que autoidentificam-se como “galera do rock”, do 

“reggae”, do “hip hop” e “pagodeiros”.   

 

Palavras-chave: estilos de vida, processos de identificação, Bairro Siqueira Campos, culturas 

juvenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Located on the West Zone of the city of Aracaju, State of Sergipe, Brazil, doorway of the 

capital, “Aribé”, as it’s also known the eclectic suburb of Siqueira Campos, has already been 

considered in past decades to be an unhealthy, unsafe and prostituted area. During the 80’s of 

the 20th century, Siqueira Campos became the biggest suburb, in terms of population, of the 

city of Aracaju. In addition to a residential neighborhood, the practices that settled there, were 

gradually giving way to a broad business and leisure, where specific lifestyles are practiced 

through consumer spending and circulation of specific cultural goods, which happen due to 

the socialization of different lifestyles. This Dissertation aims to analyze the processes of 

identification and differentiation carried out by the young population with the applications of 

the leisure and sociability areas in Siqueira Campos suburb, from constructs of lifestyles 

related to music, which implies on the investigation of the practices and consume of specific 

goods related to youth culture. For that, the investigation keeps studying four young groups of 

great recognition in the suburb and that identify themselves as “rock gang”, “reggae gang”, 

“hip hop gang” and “pagodeiros”.  

 

Key-words: lifestyles, identification processes, Bairro Siqueira suburb, youth culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A antropologia, lá ou cá, na floresta ou na cidade, na aldeia ou na metrópole, 

não dispensa o caráter relativizador que a presença do “outro” possibilita. É 

esse jogo de espelhos, é essa imagem de si refletida no outro que orienta e 
conduz o olhar em busca de significados ali onde, à primeira vista, a visão 

desatenta ou preconceituosa só enxerga o exotismo, quando não o perigo, a 

anormalidade (MAGNANI, 2008, p. 21). 

 

Quando surgiram as primeiras ideias para a realização deste trabalho, eu tinha 

algumas intuições, mas, principalmente, muitas dúvidas. Devido à formação em História, 

ainda estava muito ligado às questões historiográficas. No entanto, nas disciplinas cursadas no 

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de 

Sergipe, tive contato com uma ampla bibliografia sobre culturas juvenis, estilos de vida, 

processos de identificação e os usos dos lugares de lazer e sociabilidades. A partir de análises 

feitas com base nos conhecimentos então adquiridos, fui paulatinamente estranhando o 

universo cotidiano e sociocultural no qual eu estava aparentemente inserido. Além de 

perceber também os aspectos da análise antropológica. 

Desde 1991, sou morador do Bairro Siqueira Campos, em Aracaju, estado de 

Sergipe, Brasil. Este bairro residencial é um dos maiores da capital sergipana, aí se 

desenvolveram práticas ligadas atividades comerciais e de consumo cultural, que hoje 

caracterizam o cotidiano local. Atualmente, na Praça Dom José Thomaz, - a única do Siqueira 

Campos - há grande concentração e circulação de jovens que se movimentam pelas ruas, 

bares, lanchonetes e equipamentos urbanos, à procura de lazer
1
 e entretenimento, e tem esta 

praça como espaço central no bairro. 

                                                             
1
 Segundo Barral (2006, p. 43-45), ao estudar a literatura sobre o lazer, percebeu que tais estudos 

apresentam múltiplas facetas, mas estão associados ao ócio. No entanto, é uma categoria tensa, 
ambígua e complexa, pois surge como possibilidade de vivência, quando praticada em espaços de uso 

coletivo. Para o autor, o lazer ocorre como reposição de energia para o trabalho, como descanso, 

divertimento e crescimento pessoal e/ou coletivo, como enriquecimento e aquisição de informação. E, 
por fim, o lazer como consumo. Assim, as práticas de lazer favorecem formas de pensar, vivenciar e 

representar a cultura de um grupo e como forma de sociabilidades. Já o entretenimento, está associado 

à incipiente indústria da diversão da segunda metade do novecentos, como uma forma de ocupar o 
tempo livre e entreter as massas trabalhadoras, ou seja, a indústria cultural. Dessa forma, surge o lazer 

maquinofaturado, como o cinema, as revistas em quadrinhos, as vitrolas, os meios de comunicação de 

massa como o rádio, a televisão entre outras mídias que passaram a ganhar centralidade a partir da 

indústria cultural norte-americana.      
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Geralmente é na Praça Dom José Thomaz onde encontro os amigos, jogo basquete e 

compartilho os serviços públicos de transporte. No entanto, até ingressar no Mestrado em 

Antropologia, nunca tinha problematizado tal contexto. A partir de uma bibliografia 

especializada sobre os Estudos Culturais e as populações juvenis, com as quais fui mantendo 

contato gradativamente, percebi que não estava inserido nessas redes de socialização e 

comecei a estranhar o que até então me era aparentemente familiar. De fato, seria 

praticamente impossível estabelecer laços com todos os indivíduos e lugares com os quais 

cruzamos no cotidiano de uma cidade, ou mesmo nos bairros onde moramos.   

Neste processo de estranhamento, dois aspectos começaram a chamar minha atenção: 

Primeiro, que nos últimos anos, as intervenções urbanísticas no Bairro Siqueira 

Campos tiveram a função de transformar o lugar em um espaço predominantemente voltado 

para o comércio, a moradia e o consumo cultural. Supõe-se que aí se viabilizaram 

sociabilidades e práticas de lazer de caráter multifacetado e contrastivos que interferiram nas 

demarcações socioespaciais e simbólicas dos usos dos espaços de convivialidades também 

ligados às culturas juvenis (PAIS, 2003). 

Segundo, que a dimensão de um cotidiano marcado pela sociabilidade pública e 

interativa, mediada por práticas e consumos de determinados bens culturais, evidencia estilos 

de vida que apelam e ganham visibilidade a partir das relações constituídas cotidianamente 

pelos jovens nos usos dos espaços de convivialidades no bairro, os quais formam lugares de 

sentidos efêmeros e funcionam, acredito, como referência identitária de diferentes grupos. 

(CERTEAU, 1994; LEITE, 2007).   

Ao se estudar as narrativas e as representações sobre Aracaju produzidas nos últimos 

anos pelos meios de comunicação, percebe-se que a cidade vem passando por políticas de 

intervenções urbanas associadas ao desenvolvimento humano e justificadas por ideais de 

embelezamento e higienização. Foram construídos hospitais na Zona Norte e Sul, novos 

bairros, conjuntos habitacionais, urbanizaram as orlas marítimas e ampliaram os espaços de 

lazer dotados de equipamentos urbanos 
2
.  

                                                             
2
 Marcos Cardoso. “Aracaju tem passado por um belo processo de transformação”. In: Jornal 

Cinform, 01 a 07 de novembro de 2010, p. 02. Ano, 28, edição, 1438. Acervo: Biblioteca Municipal 

Clodomir Silva, BMCS. 
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Como apontam Leite (2007) e Santos (2007), as políticas de modernização com o 

embelezamento estratégico e a higienização das cidades, ocuparam um papel de destaque 

desde o pensamento urbano mundial pós 1848, com as reformas urbanas de Paris, feitas por 

Haussmann no contexto do bonapartismo autoritário. Além de criar uma imagem moderna, a 

intenção foi também disciplinar os usos do espaço público urbano, adequar a capital francesa 

às necessidades de circulação da cidade industrial: ordenada sobre a geometria de grandes e 

largas avenidas que não só dificultava a construção das barricadas operárias como ajudava a 

ação da cavalaria de Bonaparte. As práticas de intervenção urbana continuam a embelezar as 

cidades do tempo presente, pensadas sobre cálculos de força estratégicos. A necessidade do 

lazer e do consumo cultural cresce com a urbanização e a industrialização, que segmentam e 

disciplinam certos espaços públicos para os seus usos, a partir de uma rede da vigilância, 

destaca Certeau (1994). 

No entanto, ao mesmo tempo, o contrário também acontece, o que Certeau (1994) 

denomina de rede da antidisciplina, exercida e burlada através das práticas interativas do 

cotidiano, a partir da experiência vivida, através da qual se constroem sociabilidades de rua 

(MAGNANI, 2005). As ações cotidianas sub-reptícias diferenciam o espaço urbano em si do 

espaço social da rua, enquanto lugar de lazer e de consumo cultural. Essas atividades 

apresentam aspectos múltiplos e contraditórios, operacionalizados a partir do uso do tempo 

livre e antagônico ao mundo do trabalho, onde os jovens praticam uma vida pública que se 

mantêm num equilíbrio instável de forças. 

Dentro do contexto das políticas de intervenção urbana, o cotidiano do Siqueira 

Campos também foi afetado e transformado. Aos poucos, as atividades ligadas ao setor 

comercial foram sendo introduzidas na rotina do bairro, diminuindo seu aspecto residencial. 

Essa formatação, segundo gestores, contribuiu para formação de um subcentro funcional 

urbano em Aracaju. “Com vida própria, o Siqueira Campos dispõe de funções comerciais e 

serviços que são utilizados pela população do bairro e de bairros vizinhos, atraindo ainda a 

população de outras cidades”
3
.   

No passado, o Aribé
4
 - como também é conhecido o eclético Bairro Siqueira Campos 

- fora considerado uma área insalubre, de criminalidade e prostituição. No final do oitocentos 

                                                             
3
 Discurso produzido pela Secretaria Municipal de Planejamento de Aracaju, SEPLAN, 2009.  

4
 A origem do nome Aribé é desconhecida. Segundo Freitas (1999) e Porto (2003) há duas versões: 

uma é que neste território existia uma tribo indígena que se chamava Aribé, mas, por não se 

habituarem ao convívio com as pessoas que vinham habitar a região, desapareceram. Outra possível 
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e início do novecentos, ali habitavam indígenas, descendentes de negros alforriados e pobres 

em geral (FREITAS, 1999). Posteriormente, ao longo da década de noventa do século 

passado, os dados demográficos produzidos pelos recenseamentos evidenciaram, também, que 

o Siqueira Campos já fora o maior bairro de Aracaju em termos populacionais
 5

. 

À medida que avançava com a ideia de um trabalho de campo no Siqueira Campos, 

comecei a caminhar pelas ruas e avenidas com um olhar mais atento. Na Praça Dom José 

Thomaz, principal ponto de encontro do bairro, passei a perceber, inclusive, os itinerários das 

populações juvenis, seus espaços privilegiados de lazer e de sociabilidades. Abria-se a 

possibilidade de observar o espaço público urbano através de atividades expressivas dos 

jovens, a partir dos usos do seu tempo livre.    

Ao andar pelo Siqueira Campos, fui percebendo que o aumento de uma população 

flutuante estava relacionado à procura de mercadorias e de bens culturais ofertados nos 

estabelecimentos comerciais, de lazer e entretenimento, os quais funcionam como pontos de 

referências para um número mais diversificado de frequentadores. Passei a perceber, 

inclusive, a circulação de jovens procedentes de outras áreas da cidade. Alguns formam 

grupos identificados por bens ligados a estilos musicais e sendo reconhecidos na região como 

“os pagodeiros”; outros formam um conjunto dos ditos “alternativos”, como a “galera do 

rock”, a “galera do hip hop” e a “galera do reggae”. Esses agrupamentos, ora se exprimem no 

uso dos espaços coletivos no bairro, ora se deslocam para outros espaços da cidade, a procura 

da oferta de bens, serviços e, principalmente, práticas de lazer. 

Para trilhar o caminho de uma proposta de análise sobre os jovens e os processos de 

identificação e diferenciação, fui percebendo que ela tem de ser entendida a partir de seus 

contextos vivenciais e cotidianos. É “[...] no curso das suas interações, que os jovens 

                                                                                                                                                                                              
origem é de um artesanato que era fabricado na região, uma espécie de vaso de cerâmica, o qual era 

denominado de aribé. Hoje, Aribé compõe a identidade cultural do Bairro Siqueira Campos: é o nome 

de vários estabelecimentos comerciais, identifica os moradores em relação aos “de fora” do bairro, 
além de ser o nome de várias festas populares do Siqueira Campos – “Cavalgada do Aribé” (uma das 

festas populares de Aracaju, a qual antecede as comemorações dos festejos juninos); “Caretas do 

Aribé” e os “Amigos do Aribé” (festas populares organizadas pela prefeitura de Aracaju e que fazem 
parte do calendário do carnaval de rua do município). 
5
 Os dados apresentados pela prefeitura de Aracaju no “Anuário estatístico de 2005” demonstram que 

o Bairro Siqueira Campos, no ano de 1996, apresentava uma população de 15.603 habitantes. No 
entanto, ao passar dos anos, com a inserção do comércio ao cotidiano do bairro, a população 

decresceu. Nos anos de 2000 a 2005, apresentava 14.714 habitantes, e em 2007 aumentou 

sensivelmente para 15.705 habitantes. Já os dados do recenseamento de 2010 demonstram este 

sensível decréscimo, 14.525 habitantes.     
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constroem formas sociais de compreensão e entendimento que se articulam com formas 

específicas de consciência, de pensamento, de percepção e acção”, diz Pais (2003, p. 70). 

Os contatos e as trocas socioculturais durante os usos dos espaços de lazer e 

sociabilidades refletem entre os jovens uma cultura de consumo que se configura a partir de 

elementos culturais: o vestuário, os acessórios, os cortes de cabelo, os gostos musicais e as 

formas de lazer, que envolvem os grupos através de afinidades, mesmo que consideradas 

imaginadas, (amizades, laços de parentescos, origem, procedência, vizinhança e práticas 

desportivas) que podem se traduzir como formas de reconhecimento do “outro” como 

semelhante ou diferente. Estou me referindo aos “grupos de afinidades”. Os estudos sobre as 

culturas juvenis vêm demonstrando que os jovens do tempo presente estão marcados por 

atitudes políticas, práticas culturais e gostos estéticos que respondem e regulam suas relações 

sociais. 

Ao se falar das populações juvenis e de estilos de vida nos usos dos espaços públicos 

urbanos, temos a possibilidade de perceber também as tensões entre os grupos de afinidades. 

Assim, os espaços de uso coletivo das cidades se tornam lugares representativos para o lazer 

dos jovens, implicando em demarcações simbólicas e práticas socioculturais, caracterizadas a 

partir do exercício do tempo livre e das sociabilidades de rua. É nesse domínio que surge 

formas específicas de afirmação juvenil
6
. Dessa forma, segue-se a análise sobre as relações de 

sociabilidades e os “processos de identificação juvenis”, realizados no uso do espaço social da 

rua
7
, cujos significados são construídos pelas ações cotidianas. São “artes de fazer”, como 

diria Certeau (1994). O termo “rua” é qualificado, a partir da percepção de como os jovens 

habitam e leem os lugares, orientam e assinalam gostos, sonoridades, cheiros e sabores em 

suas relações diárias com os espaços praticados. Esses ambientes com regras frouxas e 

espontâneas funcionam como pontos seguros para as práticas cotidianas e suas ações.   

                                                             
6
 Para Leite (2007, p. 22-25), os espaços públicos urbanos – praças, ruas, becos e calçadas - 

localizados próximo do centro comercial das cidades, passam por um fenômeno da 
contemporaneidade, onde o transito e a densidade de jovens, a partir das práticas de consumo, podem 

ser reativado para o lazer e o consumo cultural.       

7
 O termo “Rua”, como diz Fraya Frehse (2009, p. 51), remete a passagens, becos, largos e mesmo a 

praças fisicamente abertas, isto é, espaços não cercados nas cidades, cujo acesso legal é irrestrito em 

qualquer horário. As cidades contemporâneas, portanto, são caracterizadas pela possibilidade histórica 

de que as suas ruas possibilitam encontros e desencontros irrestritos. Dessa forma, como as relações 

dos seres humanos são mediadas simbolicamente nos espaços públicos, há como denominar as ruas 
dessas cidades como lugares públicos. Esta noção alude a fragmentos e fissuras nestes lugares que são 

socialmente significados como virtualmente de todos. 
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Em relação ao Bairro Siqueira Campos, os dias e as noites têm suas singularidades. 

Pelo dia, há grande circulação de pessoas que transitam pelas ruas e a Praça Dom José 

Thomaz em função dos estabelecimentos comerciais, das atividades de lazer e dos serviços 

ofertados em geral. À noite, quando o comércio fecha suas portas, esses espaços são 

percebidos e vividos por outra lógica: a dos moradores, da passagem de catadores de lixo 

reciclável, dos estudantes, dos transeuntes e de jovens em geral. Por exemplo, nos finais de 

semana é possível perceber em algumas ruas e na praça a aglomeração de jovens à procura de 

estabelecimentos voltados para o lazer. 

A Praça Dom José Thomaz, portanto, torna-se para os jovens o que eles denominam 

de “esquenta,” - um tipo de espaço âncora que agrupa diversos serviços: bares com música, 

lanchonetes, quadra de esportes, comércio de ambulantes, entre outros equipamentos urbanos 

- onde as populações juvenis se reúnem por alguns instantes, para se organizar e seguir daí 

para outros lugares, ou mesmo ficar na praça para “curtir” a noite, trocar experiências, se 

divertirem, gozar a vida, zombar uns dos outros, transformando esse espaço-tempo num lugar 

lúdico, de consumo, mas também de criação e recriação cultural. São as práticas associativas 

de lazer nos usos dos espaços coletivo que ganham um papel socializante, importante na 

realização das sociabilidades de rua entre os jovens.  

Assim, objetiva-se analisar os jovens e os processos de identificação e diferenciação 

realizados nos usos do espaço social da rua, enquanto lugar de lazer e sociabilidades no Bairro 

Siqueira Campos, a partir de construtos de estilos de vida associados a estilos musicais, o que 

implica na investigação sobre as práticas e os consumos de determinados bens ligados às 

culturas juvenis. 

Entre os objetivos específicos, estão: (I) qualificar os processos de identificação 

juvenis nos usos do espaço social da rua, enquanto lugares de lazer e sociabilidades no Bairro 

Siqueira Campos; (II) identificar os estilos de vida juvenis de maior expressão no local; (III) 

demarcar os usos socioespaciais e simbólicos dos lugares de lazer e sociabilidades 

compartilhadas pelos jovens no bairro; (IV) destacar nos usos desses lugares, as tensões, o 

consumo e os gostos culturais; (V) analisar as narrativas produzidas sobre o Siqueira Campos 

através do tempo, como espaço associados aos jovens; (VI) descrever os construtos de estilos 

de vida das populações juvenis associados aos gostos musicais, entre eles, os reconhecidos no 

bairro como “pagodeiros” e os que formam os ditos “alternativos”, como a “galera do rock”, a 

“galera do hip hop” e a “galera do reggae”. 
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Dessa forma, a partir de processos interativos busco analisar: como os usos dos 

espaços públicos urbanos no Bairro Siqueira Campos possibilitam a realização de 

sociabilidades de rua? Como os grupos juvenis dão sentido aos espaços coletivos no Siqueira 

Campos? Para os jovens, a música se revela como importante reguladora na abstração do 

tempo, nas especificidades estéticas, nas formas de consumir e de se relacionar socialmente? 

Bens culturais e simbólicos ligados a estilos musicais como o vestuário, as linguagens, as 

gestualidades corporais, os cortes de cabelo e as formas de lazer, aproximam e distanciam 

grupos de afinidades entre os jovens? Existe um estilo de vida juvenil hegemônico no 

Siqueira Campos? De que forma isto acontece? Como os jovens utilizam o espaço da 

“pracinha do Siqueira”?   

A partir do contato com as reflexões do antropólogo Gilberto Velho (1979), passei a 

insistir na sua ideia de que precisamos reconhecer as diferenças, transformar o familiar em 

exótico, estranhando o que está próximo. Assim, 

 

[...] relativizá-lo são meios de se ter uma visão mais complexa do mundo em 

que vivemos e, simultaneamente, buscar e indagar sobre as possibilidades de 

negociação e diálogo entre valores, interesses e atores diferenciados. A 

tensão e o conflito fazem parte desse cenário (VELHO, 2007, p. 13). 

 

Como diz Velho (2007, p. 13), a familiaridade não é igual a conhecimento científico, 

mas operacionaliza opiniões, vivências e percepções de pessoas sem formação ou pretensões 

científicas, as quais podem dar valiosas contribuições para o conhecimento da vida social, seja 

de uma época, um lugar e/ou de um grupo. Ao andar pelo Siqueira Campos, na medida em 

que avançava no trabalho de campo, comecei a perceber aspectos relacionados aos jovens e 

seus estilos de vida, praticados no cotidiano do bairro. 

Segundo Certeau, “[...] O cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não 

autorizada” (1994, p. 38). Essas “maneiras de fazer” constituem as várias facetas pelas quais 

os usuários se reapropriam 

  

[...] do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural. [...] 

porque se trata de distinguir as operações quase microbianas que proliferam 

no seio das estruturas tecnocráticas e alteram o seu funcionamento por uma 
multiplicidade de ‘táticas’ articuladas sobre os ‘detalhes’ do cotidiano; 

contrárias, por não se tratar mais de precisar como a violência da ordem se 

transforma em tecnologia disciplinar, mas de exumar as formas sub-reptícias 
que são assumidas pela criatividade dispersa, tática e bricoladora dos grupos 
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ou dos indivíduos presos agora nas redes da ‘vigilância’ (CERTEAU, 1994, 

p. 41). 

 

Em suma, o espaço urbano para Certeau (1994) é um lugar praticado, habitado e 

qualificado pelos usos. É a atividade que qualifica o espaço como um lugar e pode lhes 

atribuir sentido pela diversidade das práticas. Assim, os lugares são concebidos e 

metaforizados no caminhar dos seus agentes, carregados por uma polissemia de sentidos. São 

os gestos, as práticas, os conflitos, os signos, as “artes de fazer” e as narrativas do cotidiano, 

cuja tessitura constitui o “uso da tática dos usuários” que qualificam o espaço urbano como 

lugar de conhecimento, mas, sobretudo, de reconhecimento dos grupos (CERTEAU, 1994). 

Neste caso, o das populações juvenis. 

Como desenhado no decorrer deste trabalho, reflito sobre a categoria “juventude” no 

plural: “juventudes”. Esta categoria atualmente aparece cada vez menos associada a uma 

idade específica, “[...] e cada vez mais a um conjunto diversificado de modos de vida”, como 

nos diz Pais (2003, p. 378). De fato, não se pode falar de uma forma típica e única de 

transição dos jovens para a vida adulta. Elas são múltiplas, distintas e diferentemente 

vivenciadas
8
.  

Instigado a estudar o presente objeto de pesquisa, segui a perspectiva etnográfica de 

Geertz (1978, p. 25-26). Segundo o autor,  

 

[...] no estudo da cultura a análise penetra no próprio corpo do objeto, isto é, 
começamos com as nossas próprias interpretações do que pretendem nossos 

informantes, ou o que achamos que eles pretendem e depois passamos a 

sistematizá-las [...] os textos antropológicos são eles mesmos interpretações 
e, na verdade, de segunda e terceira mão. Trata-se, portanto, de ficções; 

ficções no sentido de que são algo construído, algo modelado. 

 

                                                             
8
 Nos anos de 2003 e 2004, o governo brasileiro financiou o “Projeto Juventude”, o qual objetivou 

avançar na maneira do poder público compreender as demandas das populações jovens. O projeto 

reuniu contribuições de âmbito nacional e internacional na produção de conhecimento sobre as 
condições e as perspectivas dos jovens brasileiros. Ele reuniu trabalhos que objetivaram compreender 

no contexto atual, o que é ser jovem no Brasil, considerando as desigualdades sociais e a diversidade 

de identidades e estilos de vida. As atividades que foram desenvolvidas tratavam de problemas 
relacionados à educação, trabalho e renda, cultura e participação popular, violência, as distintas 

maneiras que os jovens se relacionam com os valores e as práticas da sociedade de consumo 

(NOVAES e VANNUCHI, 2004). No entanto, o projeto por não dar certa relevância à observação 
participante, deixou de escutar os próprios jovens e não percebeu as dinâmicas geracionais. Também 

não se atentou para o fato de que, no contexto atual, existe uma juventude plural, detentora de novos 

valores, opiniões, formas de se relacionar antagônicos as gerações passadas, trabalhar e praticar o 

tempo livre como construtos de estilos de vida associados a gostos musicais.      
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Dessa forma, observa-se que a prática da etnografia não é somente estabelecer 

relações com o objeto de análise, mas manter um diário de campo, selecionar informantes, ir a 

lugares e voltar deles com informações; é observar os sistemas de símbolos em seus próprios 

termos e descortinar o exercício de análise sobre toda a trama social, buscando uma 

“descrição densa”. 

Durante a pesquisa adotei os seguintes balizamentos e estratégias metodológicas: 

levantamento bibliográfico, fontes documentais, entrevistas semiestruturadas, observação 

participante através de caminhadas sistemáticas pela paisagem urbana dos lugares 

investigados, como a Praça Dom José Thomaz e algumas ruas do Siqueira Campos, onde o 

trânsito e o consumo da população juvenil é intenso no bairro. 

Em relação aos depoimentos, tive que travar uma longa negociação com os jovens e 

os grupos juvenis pesquisados. Pesquisar os usos dos espaços públicos no Siqueira Campos, 

entre eles a Praça Dom José Thomaz, não é tarefa tão fácil, até mesmo para um morador. Isso 

se deve ao fato de o bairro comportar diversas dinâmicas: o lazer, o consumo cultural, as 

casas comerciais, os bares e restaurantes, as casas de shows, as culturas juvenis e o tráfico de 

“drogas”
9
, que atualmente se avoluma na praça. Daí decorreram algumas implicações, que 

negociei junto aos meus informantes. Primeiro, tive de deixar claro o objetivo do trabalho, o 

de entender os processos de identificação e diferenciação das “juventudes” nos usos dos 

espaços públicos do Siqueira Campos e, se eles estão associados a gostos musicais, a práticas 

de lazer e relações de sociabilidades. Assim, para continuar com a estratégia das entrevistas 

foi acordado o ocultamento dos nomes dos depoentes.  

Dessa forma, iniciei o recolhimento e registro das entrevistas através de uma 

metodologia para qual adotei uma série de cuidados. Inicialmente foi necessário demarcar 

objetivos e, partir daí, foram programadas as entrevistas semiestruturadas com os indivíduos 

dos grupos pesquisados. Muitas vezes, tive que recorrer às anotações de diário, rememorando 

os diálogos, pois alguns jovens se sentiam inibidos com o uso do gravador e outros até não o 

permitiam. Outro fato foi o cancelamento de algumas entrevistas, devido a alguns depoentes 

                                                             
9
 Utilizo a palavra “drogas” no texto por ser o termo mais frequentemente acionado entre os 

interlocutores desta pesquisa atrelados a um estilo de vida dito “alternativo” para se reportarem, 
mesmo que de forma genérica, as substâncias por eles consumidas que produzem alteração do estado 

psíquico e mental.  Tenho esta preocupação por entender o poder que exerce a presença de termos 

carregados de prénoções como, por exemplo: “‘narcótico”, “entorpecente”, “psicotrópico”, inclusive 

“drogas”.      
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estarem sob efeito do uso de maconha e/ou de “cachaça”
10

. Assim, aproveitei esses momentos 

para observar e analisar seus comportamentos e os usos que fazem do espaço público.  

No total, entrevistei trinta jovens, quinze deles são reconhecidos e autodenominados 

como “pagodeiros”. Todas as entrevistas foram realizadas na “pracinha do Siqueira”, onde os 

entrevistados se sentiam mais à vontade. Muitas delas foram realizadas em grupo, nas quais 

vários jovens falavam ao mesmo tempo. Durante o processo de recolhimento das 

informações, tive o cuidado de não interferir na fala dos entrevistados, tendo em mente que o 

conhecimento dos depoentes e as suas vivências podem aflorar nessa hora com aspectos 

emaranhados sobre o efeito do tempo. Foi necessário analisar os dados e cruzá-los com outros 

depoimentos e fontes secundárias, diluídas nos capítulos deste trabalho. 

As entrevistas foram registradas através do sistema de gravação de áudio. Em sua 

transcrição, foram preservadas certas características, como o linguajar dos informantes, já que 

o conteúdo implícito nestes depoimentos, por vezes, se torna de grande valia para o 

pesquisador, que poderá, por meio de uma investigação complementar, cruzar dados e obter 

importantes elucidações, sobre o simbolismo contido nos modos de falar. 

Também realizei uma observação participante com anotações em caderno de campo, 

onde registrei minhas impressões a partir do exercício da teoria. A observação no campo de 

estudo e as entrevistas ocorridas na “pracinha do Siqueira” foram realizadas através da técnica 

de amostragem, na qual busquei observar in loco os atores sociais que evidenciam maior 

vinculação aos objetivos do presente estudo. 

Nas entrevistas, alguns jovens acionavam os termos “tribos urbanas” e “galeras”. No 

entanto, tais expressões não apareciam como uma categoria nativa, mas, quando 

mencionavam, de forma metafórica, modos de viverem juntos, atrelados à sociedade urbana 

do tempo presente
11

. Dessa forma, busquei focar a análise sobre os arranjos retóricos 

identitários dos jovens, nas narrativas e imaginação que elaboram sobre uma vontade ou o 

sentimento de viverem juntos, entre “grupos de afinidades”, com regras frouxas e 

caracterizadas por estilos de vida juvenis perenes nas cidades. Isso reporta a uma análise 

semiótica da cultura. Como diz Geertz (1978, p. 15), o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu baseado nos signos e nos seus sistemas de significação. 

                                                             
10

 Expressão nativa usada pelos grupos juvenis ditos “alternativos” quando se referem ao uso de 

bebida alcoólica.  
11

 Sobre os usos e os abusos do termo “tribos urbanas” ver MAGNANI, José Guilherme Cantor. 

“Tribos urbanas: metáfora ou categoria?” In: Cadernos de Campo - Revista dos alunos de pós-

graduação em Antropologia. Departamento de Antropologia, FFLCH/USP, São Paulo, ano 2, nº 2, 

1992. 
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Concordo com Marcon (2005, p. 61) quando ele destaca que esses arranjos culturais e 

retóricos postulam a singularidade de um “nós” que comunga a marca da diferença em relação 

aos “outros”, considerados “de fora”.  

Nesse sentido, ao longo de meados de 2010 a 2011, durante o período da pesquisa de 

campo, comecei a caminhar e a frequentar os mais diversos espaços do Bairro Siqueira 

Campos, que sugerem ser lugares de lazer e sociabilidades, devido à dimensão das práticas e 

do consumo de determinados bens culturais ligados às culturas juvenis. Procurei observar, 

nesses espaços, como os jovens “de dentro” se diferenciam dos considerados “de fora”, em 

relação aos usos e aos estilos de vida
12

. 

As observações e as análises sobre o prisma das “juventudes” e dos “estilos de vida” 

praticados nos lugares de lazer e sociabilidades no Siqueira Campos têm demonstrado 

fragmentos, fissuras que salvaguardam memórias e formam mapas axiais urbanos ao 

metamorfosear o agir e ao transcrever trajetórias que remetem a outrora. 

Assim, na tentativa de resolver alguns problemas para pensar as “juventudes” de hoje 

no Siqueira Campos, busquei também perceber como as gerações anteriores 

operacionalizavam os espaços de lazer no antigo Aribé. Ao fazer isso, não apenas realizei 

uma junção de técnicas diferentes relacionadas à etnografia, como também enveredei para 

além de uma instrumentalização que transcende a mera associação de diversos instrumentos e 

técnicas metodológicas. 

Em relação ao referencial teórico, iniciei tencionando estudos que seguem a 

perspectiva das culturas juvenis, dos estilos de vida e dos processos de identificação nos usos 

dos espaços de lazer e sociabilidades nas cidades, tentando perceber a sua operacionalidade 

para o caso do estudo sobre as “juventudes” no bairro pesquisado.  

Procurei seguir as contribuições do antropólogo Gilberto Velho (1979) sobre os 

estudos da “antropologia das formas urbanas” no Brasil. Velho (1979), baseado em suas 

                                                             
12

 As expressões “de dentro” e “de fora” foram cunhadas por Magnani (2003, p. 89-90) para identificar 
os grupos juvenis que usam os espaços coletivos das cidades como um lugar que adquire visibilidade a 

partir de uma particular modalidade de comunicação e cultura. Estou me referindo ao “pedaço”. Para o 

autor, o pedaço não é o espaço onde propriamente as pessoas se conhecem, mas se reconhecem devido 
os usos semelhantes, as posturas corporais, as gestualidades e as linguagens como sinais exteriores de 

seu pertencimento. A ênfase se dá mais nos aspectos simbólicos. Para ser do pedaço é preciso estar 

situado numa rede particular de relações que combinam laços de parentesco, vizinhança, procedência, 
origem etc. São as sociabilidades realizadas no espaço social da rua que, nesse contexto, configura o 

mundo dos “chegados” e dos “brothers”, os quais exercitam sua linguagem e cultura própria. Assim, 

quem não é do pedaço não entra e se entrar tem de sair, porque essa é a regra básica num lugar onde o 

código, fundamental, separa os de dentro em relação aos de fora.       
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pesquisas no bairro histórico de Copacabana, onde residiu nos anos setenta do século vinte, 

publicou diversos textos nos quais descreveu como viviam os moradores das camadas médias 

em um prédio de apartamentos do tipo conjugado: o cotidiano, seus estilos de vida, o 

consumo e as razões por que as pessoas moravam e valorizavam aquele bairro. 

Ao fazer a observação participante, Velho (1979) problematizou suas vivências e as 

relações afetivas com o campo de estudo. Portanto, abriu margens e contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento do método da “distância social” e da “distância 

psicológica” nos estudos urbanos: a trajetória antropológica de transformar o “exótico em 

familiar” e o “familiar em exótico”, alinhado as sociedades em que vivemos.  

Em relação aos estudos sobre as “juventudes” e aos “estilos de vida”, percebe-se que 

estes estão associados aos modos pelos quais os jovens manuseiam e consumem determinados 

bens culturais, espaços para lazer e entretenimento. Isso supõe uma cultura que se configura a 

partir de símbolos disponíveis entre os “grupos de afinidades”, os quais são consumidos, 

principalmente, em espaços dotados de sentidos para os grupos. Esses bens culturais estão no 

cerne de quaisquer culturas juvenis e podem demarcar estilos de vida que se conflituam no 

espaço social da rua, ou seja, nos espaços públicos (FEATHERSTONE, 1995). 

Nas Ciências Sociais, durante o século vinte, os estudos sobre as populações juvenis 

partiam de uma perspectiva sobre o “desvio” ou tornavam  as expressões culturais juvenis 

como “contracultura”. Em tal contexto, as expressões juvenis urbanas estavam relacionadas a 

uma perspectiva que entendia os jovens a partir de uma condição de desviante, ao tráfico de 

drogas, às classes sociais, ao consumo de bens culturais ilícitos, à pobreza e à desorganização 

dos bairros das classes trabalhadoras urbana e os operários. Outro importante conceito 

cunhado sobre os jovens a partir do pós-guerra foi a noção de “contracultura”, relacionada a 

uma série de eventos a partir dos anos de 1960, em oposição à racionalidade tecnocrática 

tardia da mesma época, que vai desde o movimento pela paz à, libertação sexual, o uso de 

drogas que ampliam os sentidos, os movimentos estudantis e a imprensa underground 

(BENNET, 1999; MONTOYA, 2003). 

Nessa mesma época, surge a noção de “subcultura”, cunhada inicialmente na Escola 

de Chicago, que o entendia como uma diversidade cultural associada a grupos sociais situados 

em áreas marginais, pouco  integrados ao sistema das políticas públicas, e percebia os jovens 

da classe trabalhadora e os operários a partir de comportamentos e valores rotulados como 
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criminosos. Essa relação provocou uma série de problemas, como a concepção que as 

“culturas juvenis” deveriam ser percebidas através da delinquência, algo típico dos 

trabalhadores urbanos e os operários. Assim, a rua conjuntamente com a escola, tornaram-se o 

espaço privilegiado, ao oportunizar ambientação e significação para a constituição e a 

manifestação das formas de sociabilidades coletivas dos jovens. A rua passou, então, espaço 

propício para a formação de “grupos de afinidades” associados à música e à dança, como 

aqueles que se dedicam ao rock, ao hip hop, entre outros. É na rua onde os jovens bucam os 

prazeres da vida.  

Durante os anos de 1970 e início de 1980, as explicações sociológicas em relação às 

“juventudes” e os seus processos de identificação ligados ao gosto musical se basearam 

fortemente na teoria “subcultural” desenvolvida pelo Centro de Estudos de Cultura 

Contemporânea de Birmingham (CCCS). Recentemente tem havido cada vez mais críticas 

sobre a abordagem do CCCS, aproximando teóricos que argumentaram, entre outras coisas, 

que o centro usava a descrição estruturalista para explicar as juventudes operárias como 

sinônimas de pobreza e subclasse social. De fato, tal é a variedade da perspectiva analítica em 

que agora é usada a teoria subcultural como subjacente, que tem possivelmente tornado 

menor, mais do que conveniente o uso deste termo como algo genérico para explicar qualquer 

aspecto da vida social em que as populações jovens, estilo e música se cruzam (BENNET, 

1999). 

Atualmente, os estudos sobre as “culturas juvenis” apontam para as formas 

socioculturais urbanas em que as experiências juvenis se expressam de maneira coletiva, 

mediante estilos de vida distintivos. Tais estilos são identificados por meio do consumo de 

determinados bens culturais, como roupas, música, acessórios, formas de lazer e alimentação.  

Desde o início da década de noventa do século vinte, estudiosos voltados para a 

perspectiva dos Estudos Culturais já apontavam para uma renovada e interessante temática: a 

crise das identidades coletivas tradicionais (HALL, 2006). Entrava em debate, no bojo da 

modernidade reflexiva, um espaço para que idade e geração se fortalecessem como 

marcadores de diferenciação e tensão entre as populações jovens (FREIRE FILHO, 2008, p. 

44).  

Esses estudos evidenciam que as “juventudes” de hoje, diferentemente das gerações 

do século passado, são dotadas de maior aptidão para as mudanças produtivas, pois já 
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nasceram no mundo globalizado, informatizado e têm mais oportunidades de alcançar a 

educação e a informação, “[...] porém, muito menos acesso ao emprego e ao poder [...]” 

(MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 12). 

De certo modo, a mídia abriu espaço para divulgar e provocar efeitos nos 

comportamentos juvenis. Os estudos sobre as populações juvenis passaram a ser entendidos 

de uma forma mais ampla e operacionalizados na interseção de discursos políticos, 

acadêmicos e mercadológicos que estabelecem determinadas características e atitudes de tais 

populações. 

De fato, a televisão, a publicidade, a moda, a música e o espetáculo 

(FEATHERSTONE, 1995) são fontes de informações que regulam as relações entre os jovens 

e formam gostos, interesses estéticos e culturais na sociedade-mercado. “[...] é também fonte 

para se informar sobre os comportamentos que ‘estão na moda’ e para saber como varia a 

conduta das pessoas ‘no compasso da mudança social’” (FREIRE FILHO, 2008, p. 14). Nesse 

sentido, a música desempenha, entre os jovens, um importante signo organizador social do 

tempo e das relações sociais. Essa regulação das condutas juvenis pode estar associada 

 

[...] a pressupostos, concepções e preconceitos acerca de questões como 
sexualidade, educação, disciplina, cidadania, prazer, risco, consumo, 

liberdade, segurança pública, felicidade pessoal, eficácia social e 
desenvolvimento nacional (FREIRE FILHO, 2008, p. 37-38). 

 

Nesta perspectiva, poder-se-ia admitir que os jovens de hoje sentem-se mais 

integrados em seus “grupos de afinidades” em relação às instituições tradicionais de 

socialização, como a família, a igreja e até a própria escola. A esfera do consumo juvenil 

cotidiano associado às práticas de lazer e sociabilidades sugere o desenvolvimento de redes 

grupais que estruturam e integram através de processos de identificações e diferenças, como 

uma instância de proteção. Nesse bojo, o espaço social da rua fornece as formas simbólicas de 

afirmação para as culturas juvenis (PAIS, 2003). 

 O conceito de cotidiano utilizado no decorrer deste trabalho segue a definição de 

Certeau (1994). Para o autor, o cotidiano se inventa a partir dos usos táticos e das criações 

anônimas e perecíveis dos consumidores. São as “artes de fazer”; nesse caso, das populações 

juvenis, as quais viabilizam extrair e exumar os ruídos, os processos interativos e as práticas 
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socioculturais como um ato de ler as relações e as experiências vivenciadas que constroem 

sociabilidades de rua. 

Ao balizar os conceitos supracitados, evidencia-se que as práticas do consumo 

cultural cotidiano, em um dado lugar, possibilitam gostos estéticos e culturais, atitudes 

políticas e formas de relacionamentos, cujas sensibilidades juvenis respondem no modo como 

habitam e leem os espaços disponíveis para lazer na experiência urbana. 

O consumo aparece como instrumento que vincula socialmente os indivíduos, “[...] 

dando-lhes um conjunto de características que os distinguem e os individualizam” (LARA, 

2008, p. 141). Integrados, alguns desses elementos distinguem, de maneira identificável, os 

estilos de vida, funcionando como identificação e diferenciação entre os jovens.       

Nas Ciências Sociais, vê-se que os estudos sobre as populações jovens e os estilos de 

vida são argumentados sobre um caldeirão de enunciados, experiências e retóricas que narram 

e transmitem feixes de informações heterogêneas. Assim, os “grupos de afinidades” se 

apresentam como um “lugar” de releitura e de vivências ligadas a padrões estéticos que 

transmitem identificações múltiplas, inacabadas, instáveis, mas, sempre experimentado mais 

como uma busca que como um fato e se tencionam no espaço social da rua. 

Percebe-se que as populações juvenis mudam de acordo com a forma como são 

interpeladas ou representadas em seu mundo sociocultural cotidiano. A identificação não é 

automática, mas sim processada, constituída dentro de uma política da comunicabilidade da 

diferença, que fomenta encontros, desencontros e forjam estilos de vida devido ao uso e 

manejo de códigos, símbolos e arranjos retóricos que são expressos e inscritos nos espaços de 

lazer das cidades (LEITE, 2007).     

Compreendido o presente diálogo inicial, divido esta Dissertação em três capítulos. 

No primeiro capítulo, - O Bairro Siqueira Campos: lugares e estilos de vida juvenis - 

tracei um panorama sobre a relação entre a cidade, o Bairro Siqueira Campos e as populações 

juvenis. A discussão gira em torno de descrever o território, as narrativas sobre o lugar, os 

espaços de lazer, as vivências e as sociabilidades no cotidiano do bairro ao longo do século 

vinte, fazendo conexões com a presença das “juventudes”. A análise contempla as narrativas 

produzidas pela imprensa e por autores sergipanos, além das entrevistas com antigos 

moradores. Ainda nesse capítulo, dedico-me a descrever as transformações no cotidiano do 

Siqueira Campos, os lugares de lazer, as juventudes, as vivências e os estilos de vida, a partir 
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da estratégia das caminhadas sistemáticas pela materialidade da paisagem e de entrevistas 

com os jovens praticantes desses espaços.     

No segundo capítulo, - O cotidiano, os usos e as narrativas sobre os lugares pelas 

“juventudes” – estabeleci a narrativa sobre dois grandes eixos. No primeiro, faço incursões 

etnográficas sobre os usos dos lugares de lazer e sociabilidades, e as juventudes praticantes 

desses espaços. No segundo eixo, analiso as narrativas, os usos, as práticas e os bens culturais 

que caracterizam as populações juvenis e os seus estilos de vida. Pretendo evidenciar os 

gostos culturais, os “grupos de afinidades” e os estilos de vida presentes no Bairro Siqueira 

Campos.  

No terceiro e último capítulo, - Os jovens e os processos de identificação e 

diferenciação no Siqueira Campos - busquei a partir das reflexões de Gilberto Velho (1979, 

2007, 2008) e da observação participante, manter o contato e a vivência durante um período 

de tempo mais longo com as populações juvenis do Siqueira Campos. Isso se deve ao fato de 

que certos aspectos de uma cultura e de uma sociedade só emergem à superfície com um 

esforço maior, mais detalhado e aprofundado de observação e empatia. Analiso os estilos de 

vida, as tensões entre os “grupos de afinidades”, as práticas, o consumo e as experiências 

particulares realizadas nos usos dos lugares de lazer e sociabilidades no âmbito do bairro. 

Dessa maneira, desenvolvo o argumento central desta Dissertação, a saber: os jovens e os 

processos de identificação e diferenciação como construtos de estilos de vida distintos, 

realizados nos usos dos lugares de lazer e sociabilidades no Siqueira Campos, ao incorporar 

situações singulares imediatamente reconhecíveis no cotidiano deste bairro. 
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I CAPÍTULO 

 

1 - O Bairro Siqueira Campos: lugares e estilos de vida juvenis 

 

Tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as práticas 

organizadoras da cidade habitada. As redes dessas escrituras avançando e 

entrecruzando-se compõe uma história múltipla, sem autor nem espectador, 

formada em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços [...] 
(CERTEAU, 1994, p. 171). 

 

As cidades são também uma forma de rememorar, representar, exumar, sentir, e 

deslocar-se pelas escrituras invisíveis do tempo, afirma Certeau (1994). Os espaços de uso 

coletivo são fundamentais na produção desses mapas mentais e territórios de subjetivação, 

onde os indivíduos habitam, se expressam, se relacionam, inscrevem e praticam seus 

processos de identificação e diferença.        

Os bairros, sustentáculos de uma racionalidade urbanística e disciplinar para pensar e 

organizar as cidades foram transformados a partir da ótica do contra poder. Uma forma 

antidisciplinar, instaurada através dos usos e os modos como os usuários habitam, leem e se 

relacionam com os espaços públicos, transformando-os em lugares de sentido, mesmo que de 

forma efêmera. Dessa foram, durante a segunda metade do século vinte e, principalmente, no 

presente, o Bairro Siqueira Campos vem sofrendo algumas intervenções no sentido de 

disciplinar os usos dos espaços coletivos e a urbanização.  

Nesse sentido, para os jovens, os espaços públicos urbanos, principalmente 

localizados em bairros próximos de áreas centrais, oportunizam formas coletivas de 

significação das sociabilidades juvenis, devido à reapropriação desse lugar para a construção 

de espaços para o comércio, o consumo, o lazer e moradia. O espaço social da rua passa a ser, 

então, a tônica das formas de reconhecimento do outro como igual, onde os jovens se 

movimentam e vão para praticar formas de uso do tempo livre, se divertir, gozar a vida, trocar 

experiências e elaborar processos de identificação. Neste capítulo, objetiva-se entender como 

o Birro Siqueira Campos é narrado pela imprensa, os intelectuais sergipanos, pelos próprios 

moradores e as “juventudes”, como espaço de significação, onde os jovens se reconhecem na 

diferença e formam territórios de subjetivação. 
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1.1. Narrativas sobre o Siqueira Campos                                                                                               

 

Localizado na Zona Oeste de Aracaju, estado de Sergipe, Brasil, com uma área 

aproximadamente de 1, 737 km², o Bairro Siqueira Campos, que pode ser visualizado no 

mapa a seguir, configura-se como região estratégica, “porta de entrada e saída da capital” e 

funciona, atualmente, como um dos maiores polos comerciais e de consumo cultural da 

cidade
13

, devido a uma grande concentração de estabelecimentos comerciais e à circulação de 

indivíduos que se deslocam pelas ruas e pelos espaços à procura dos serviços e bens culturais 

ofertados no bairro.   

 

Imagem 01: Via satélite da zona centro-oeste da capital sergipana.  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju - Impressão de Mapa. Escala aproximada: 1/15212. 08/11/10. 

Página 1/1. SEPLAN. 

 

No início do século passado, a região fora denominada de Aribé e identificada como 

local não planejado, deserto e abandonado de benefícios públicos, reconhecidamente habitada 

por uma população de baixa ou nenhuma renda. Eram indivíduos que fugiam da seca no 

interior de Sergipe e pobres em geral, marginalizados por causa do vazio demográfico 

                                                             
13

 Dados obtidos na Secretaria Municipal de Planejamento de Aracaju, SEPLAN, 2009.  
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proporcionado pelo “quadrado de Pirro”
14

. A maior parte deles buscava em áreas pantanosas e 

pouco habitadas um ancoradouro para morada e suas sociabilidades cotidianas (Freitas, 1999, 

p. 22). 

Para Freitas (1999), o Aribé ganhou visibilidade a partir do primeiro decênio da 

República, entre os anos de 1901 a 1915. Para Diniz (1963) e Porto (2003), o surgimento 

dessa região tem relação direta com um tipo de crescimento que eles denominam tentacular 

para a Zona Oeste, em função das oficinas da linha férrea da Companhia Leste Brasileiro, 

fundada em fevereiro de 1914. Por esse motivo, o lugar também ficou conhecido como Bairro 

das Oficinas
15

. 

As narrativas sobre o surgimento do bairro apontam que, provavelmente, a região do 

Aribé iniciou-se numa faixa de terra para além do 

 

[...] Curral, [...] um local onde as prostitutas doentes terminavam seus dias de 

forma melancólica. A área se localizava onde hoje existe a bifurcação das 

ruas Riachão a Avenida Sete de Setembro, antiga Rua Bonfim. Mais adiante 
só havia mato, não existia moradia e somente a partir de 1928 veio a se ter 

notícias de surgimento de alguns casebres. Era o início, não propriamente 

dito, do bairro Siqueira Campos, mas do Aribé. O trabalho pioneiro dos 

devastadores que decidiram avançar para o lado oeste da cidade valeu 
consideravelmente para o crescimento de Aracaju. Muitos deles foram 

índios, pessoas ligadas ao candomblé ou os operários da fabrica de pratos 

rasos [...]
16

. 

 

                                                             
14

 Projeto urbanístico de Aracaju, quando da mudança da capital sergipana de São Cristóvão, em 17 de 

março de 1855. O engenheiro responsável pelo projeto da nova capital foi Sebastião José Basílio Pirro 
que estava influenciado com as novas tendências urbanísticas da época: uso exagerado das linhas retas 

com um traçado em forma de xadrez. Segundo Santos (2007, p. 64) “[...] a cidade foi traçada em 

estrutura urbana ortogonal bem simplificada: 32 quadras simétricas de 110m x 110m (55 braças de 

lado), separados por vias de medidas iguais de 13,20 metros (60 palmos), prevendo uma extensão do 
projeto para 1.188 metros (540 braças) iguais nas direções norte, oeste e sul a partir da atual Praça 

Fausto Cardoso”. A parte contemplada, inicialmente, foi apenas o Centro Comercial da Cidade, entre 

as atuais praças General Valadão, Fausto Cardoso e Olímpio Campos. Segundo Freitas (1999), a 
região do Aribé nunca fora homogênea em sua ocupação espacial e étnica. Essas pessoas não tinham 

condições de habitar as áreas projetadas da nova capital, Aracaju, e iam residir às margens da cidade.  
15

 Este nome se deu devido às instalações das oficinas da Companhia Leste Brasileiro nas primeiras 
décadas do novecentos, mas ficou restrito às ruas onde se localizavam essas oficinas. Entretanto, o 

nome Bairro das Oficinas nunca fora oficializado (FREITAS, 1999; PORTO, 2003).  
16

 MENDONÇA, Valéria. De “Curral” a portão da cidade. In: Jornal da Cidade. Aracaju; 

31/03/1998. Acervo: SEPLAN. 
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Freitas (1999) e Porto (2003) destacam que, desde 1923 a administração municipal, 

já havia notado o aflorar do Aribé. Datam dessa época estudos topográficos para a construção 

de ruas e avenidas “[...] com 15 metros de largura, em vez dos 13, 20m vigentes no resto da 

cidade [...]” (PORTO, 2003, p. 69). Segundo Porto (2003, p. 70), adotou-se ainda, nas ruas, os 

nomes dos Estados e capitais brasileiras, exceto em algumas, como as ruas Carlos Correia e 

Mariano Salmeron, nomes de ilustres habitantes locais que teriam ajudado no 

desenvolvimento da região ao lotear terrenos e fornecer água para o consumo, entre outros 

recursos materiais
17

. 

Contudo, no cerne de políticas intervencionistas, em Sergipe, para homenagear os 

revolucionários do levante tenentista do Forte de Copacabana (1922), o Bairro Aribé, em 05 

de janeiro de 1931, por assinatura do intendente municipal Camilo de Calasans, passou a ser 

chamado oficialmente Bairro Siqueira Campos. Para Freitas (2003), o nome foi uma 

homenagem ao tenente Antonio de Siqueira Campos. Esse tipo de homenagem foi fulcro de 

políticas intervencionistas em várias capitais brasileiras. Porém, até hoje, o bairro continua 

conhecido como Aribé, numa espécie de sentimento “romântico” e “identitário” com a 

denominação, marcando certa resistência local ao novo nome. Como diz Certeau (1994), os 

usuários habituais das cidades e, principalmente, dos espaços públicos invertem a ordem 

disciplinar e se apropriam dos espaços coletivos a partir de outra ótica, o da linguagem sub-

reptícia do cotidiano.    

Com o tímido processo de industrialização, na segunda metade do século vinte, em 

Sergipe, o Siqueira Campos também passou a ser identificado como um bairro da classe 

trabalhadora urbana e dos operários, onde essa parcela da população residiria devido 

acomodações economicamente acessíveis oferecidas na localidade. Reitera uma informante, 

moradora do bairro desde 1925, 

 

[...] Minha casa era o chão com taipa, só depois botei tijolo, quando nós 
começamos a ganhar dinheiro. [...] Eu trabalhava na fábrica de tecido, aquela 

primeira, a Sergipe Industrial, onde trabalhei trinta e dois anos até me 
aposentar. Não vejo mais minhas amigas!

18
. 

     

                                                             
17

 Entrevista concedida ao autor por Dona Zunária Freire de Oliveira, aposentada, 87 anos, 

15/07/2010. 
18

 Idem. 
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Segundo Freitas (1999, p. 40), o Siqueira Campos passou a se desenvolver ao longo 

da segunda metade do século passado. Um marco importante foi a implantação das oficinas da 

rede ferroviária. “A partir da qual houve a chegada de funcionários da ferrovia e trabalhadores 

indiretos que se estabeleceram na área”. A presença da ferrovia estimulou o crescimento da 

população residente e as questões relacionadas a infraestrutura, iluminação pública e espaços 

para o lazer dos trabalhadores em geral. A melhoria nas estradas aproximou também o bairro 

do centro da cidade e dos municípios adjacentes da região metropolitana de Aracaju. Com 

isso, houve aumento na ocupação dos espaços da região, principalmente por causa da 

facilidade de acesso e pelo progresso devido às instalações das oficinas da linha férrea. 

Desde a sua configuração inicial, o Aribé tornou-se um centro catalisador dos bairros 

periféricos do centro de Aracaju, espaço onde as famílias dos trabalhadores em geral e as 

populações jovens buscavam formas de lazer e sociabilização. Tal fato pode ser constatado 

em narrativas de jornais das primeiras décadas do século vinte. 

 

Realizar-se-ão com brilho, este anno, as festas natalinas no bairro de Aribé. 

A Comissão promotora desses festejos conseguiu iluminação electrica, 

ficando assim a pracinha das oficinas completamente ás claras. A animação 

é crescente naquele bairro, em que os seus habitantes á frente do prestigioso 

chefe major Carlos Correia não tem poupado esforços, no sentido da 
organização das festas natalinas que se prolongarão até o dia de Reis. Vai ser 

um ponto de concentração dos subúrbios próximos, ocorrendo ao Aribé 

todos os que desejam compartilhar das alegrias do povo daquella zona. 
Haverá missa de gallo, como ainda vários brinquedos entre os quais uma 

animada “Kermesse”, cujo resultado reverterá em benefício da S.O. 

Defensora dos Operários
19

.    

 

Com o processo de verticalização da capital sergipana, iniciado na segunda metade 

do século vinte, nos governos udenista de Leandro Maynard Maciel (1955-1959) e Luiz 

Garcia (1959-1962), foram construídas grandes obras públicas justificadas por evidenciar ares 

de modernidade à capital. Ademais, além de integrar a cidade com um plano retilíneo, as 

demolições de velhos arruamentos, súcias e habitações insalubres, delineariam outros arranjos 

urbanísticos: prédios, conjuntos e bairros habitacionais populares, uma forma de ordenar 

socialmente e urbanisticamente o que era considerado o “caos”. 

                                                             
19

 “As Festas Natalinas no Aribé”. In: Jornal Correio de Aracaju. 23/12/1927. p, 01. Acervo: 

Arquivo Público Cidade de Aracaju, APCA.  
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Eu me lembro mais do governo de Leandro Maciel para cá. Antes dele não 

me lembro muito. Lembro quando começou a abrir as ruas: primeiro 

colocaram piçarra, antes era areia e mato. Depois de muito tempo veio o 
bonde que ia até o cemitério (Cemitério Cruz Vermelha), onde era o final do 

bonde. Por isso que chegou logo luz elétrica por aqui
20

. 

 

Nesse bojo, ao longo do novecentos, o Siqueira Campos fora representado sobre o 

olhar da imprensa e de autores sergipanos como centro catalisador das populações 

trabalhadoras urbanas e operária, onde se realizavam práticas voltadas para o lazer e a 

moradia. O que parece transparecer nessas narrativas, entretanto, é que o bairro, nesse 

contexto, foi inicialmente demarcado por um tipo de diferenciação social, com a presença 

dessas populações em determinados espaços da cidade. 

As narrativas supracitadas evidenciam que os usos dos espaços do Siqueira Campos 

não alicerçaram apenas políticas públicas voltadas para a moradia e o comércio, mas também 

empreendimentos sobre a rubrica do lazer e do entretenimento atrelado ao seu cotidiano. Nas 

primeiras décadas do novecentos, surgiram clubes recreativos e espaços públicos como a 

Praça Dom José Thomaz, (datada de 1941) além de cinemas. Isto é, espaços destinados ao 

lazer, os quais faziam as populações juvenis se movimentarem pelo bairro por meio de um 

tipo de interação pública e de manejos de códigos associados ao cotidiano local, o qual 

possibilitava, devido ao transito de jovens, opções de entretenimento e formas de 

sociabilidades. 

Na segunda metade do novecentos, os clubes recreativos e desportivos tornaram-se 

entidades catalisadoras e responsáveis pela organização das atividades de lazer das classes 

trabalhadora urbana e operária. Instituições deste tipo também estreitavam relações de 

sociabilidades entre as famílias e os jovens trabalhadores nas cidades (DUMAZEDIER, 1976, 

p. 42). Sobre o Siqueira Campos, diz uma informante,  

 

Eu trabalhava na Sergipe Industrial, aquela primeira fábrica. Quando eu era 

jovem, eu era sócia do Flamengo Circulista [Esporte Clube]. Todo mês 

quando eu recebia dinheiro, eu contribuía. Todo mundo tinha que dar sua 

contribuição, senão, não tinha diversão por aqui. Lá tinha todo tipo de festa: 

                                                             
20

 Entrevista concedida ao autor por Dona Zunária Freire de Oliveira, aposentada, 87 anos, 

15/07/2010.   
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casamento, batizado, aniversário, carnaval e os sambas que eu gostava 

muito. A gente ia pra namorar e se divertir. Era o lazer da gente. Quando eu 

não tava trabalhando, às vezes ia pra lá. Mas tinha outros clubes também
21

. 

 

Sobre os clubes esportivos e recreativos do Siqueira Campos, as narrativas em 

jornais evidenciam que compunham a paisagem das atividades de lazer no bairro. As festas, a 

práticas de esportes e os jogos em geral estreitavam os laços de sociabilidades entre os 

moradores. 

Além dos jogos de futebol, outros esportes se destacavam no lazer cotidiano no 

Siqueira Campos. O “esporte turfista”
22

 era praticado nas proximidades do Capucho por 

grupos de admiradores. Segundo o jornal Correio de Aracaju, esse esporte só não tinha mais 

praticantes devido às péssimas condições das ruas do bairro e a falta de transporte público. 

  

[...] Acrescido número de adeptos tem comparecido ao local das corridas a 

fim de assistir as disputas que ali se realizam. Apesar das condições 
impróprias do local que ainda não está devidamente aparelhado para aquele 

Esporte, felizmente, tudo vem ocorrendo até agora sem anormalidade. Não 

fosse a distância do local e as dificuldades de transporte para o mesmo, 
certamente que maior número de simpatizantes compareceriam àquele lugar. 

Bem interessante seria que o Sr. Oliveira Martins fizesse circular pelo local 

uma de suas Marinetes, facilitando assim, a quantos desejarem conhecer e 
apreciar um esporte que parece “novidade” na vida Esportiva Aracajuana

23
.   

 

Muitas vezes, os espaços escolhidos para a prática do lazer e das relações de 

sociabilidade entre as “juventudes” local eram as ruas e, principalmente, a Praça Dom José 

Thomaz, por se localizar no centro do Siqueira Campos, nas proximidades das ruas Santa 

Catarina, Vereador João Claro, Neópolis, Goiás e Carlos Correia. Com a construção da praça, 

os moradores se permitiram estreitar maiores laços de sociabilidades, a partir de práticas 

desportivas, o deslocamento através dos usos dos equipamentos urbanos e das festas 

realizadas no local. Afirma uma informante, 
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[...] as famílias se reuniam e quase todos se conheciam. Tinha as festas de 

Natal, o parquinho com cavalinho, carrossel. Mas só na época de Natal. 

Minha filha quando chegava em casa, chorava para voltar. Meus filhos 
ficavam na praça brincando. Era o lazer deles. [...] quando eu vim morar 

aqui na Rua Bahia, eu vim morar com minha mãe. O bairro era muito vazio, 

não tinha nada, era calmo. A gente chamava de Aribé. [...] O bairro era 

calmo, muito diferente de hoje em dia. Ficávamos na porta conversando até 
tarde. Tinha vários bailes por aqui. Tinha os rendez-vous, casa de mulher à 

toa. O povo que eu conheci, muitos eram do interior. O Siqueira tinha uma 

feira boa que agora não tem mais. A Leste era boa! A praça hoje em dia é 
violenta, o bairro todo. Antes a gente ficava na porta, até dormíamos na 

porta. Tinha pouco comércio, um ou outro. Não era como hoje e os meninos 

ficavam brincando nas ruas
24

. 

 

As narrativas sobre o Siqueira Campos no decorrer do novecentos evidenciam 

também que, no passado, fora conhecido de todos que moravam na cidade a fama de “zona” 

que o bairro tinha, associada à aura de uma vida boêmia. Lá muitos púberes se iniciaram na 

vida sexual. Essa atividade, ao que parece, marcou uma das formas de representação sobre o 

Aribé. Destaca uma informante, “[...] aqui em minha casa, uma vez, quando a luz tava fraca, 

até já entrou gente pensando que era um rendez-vous, lugar de mulher à toa”
25

. 

A dimensão do lazer sempre esteve atrelada ao cotidiano do Siqueira Campos, nas 

ruas, na Praça Dom José Thomaz, nas associações e clubes recreativos, nos cinemas, (tanto no 

interior quanto do lado de fora desses estabelecimentos) ou na casa de particulares. Tal 

diversão apresentava uma tarefa comunal e assumia, no entanto, um acontecimento 

integrador: associava o lazer às relações de sociabilidades realizadas nos usos desses espaços, 

ao longo do novecentos. Em 09 de fevereiro de 1949, o jornal Diário de Sergipe convidava a 

população operária para as festividades no Bairro Siqueira Campos.  

 

A União Beneficente e Recreativa do Bairro Siqueira Campos, mercê do 

esforço e da dedicação de sua operosa diretoria, vem dia a dia se impondo 
definitivamente no conceito de seus inumeros associados. Independente do 

setor assistencial, onde já são inumeros os benefícios prestados ao quadro 

social, a novel sociedade veio cuidar da parte recreativa, assim é que, aos 
domingos, quase sempre, são levados a efeito animados bailes. No próximo 
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sábado, ás 19 horas, serão abertos os vastos salões da U. B. R. B. S. C., e aos 

acórdes de excelentes orquestras – teremos o Grito do Carnaval. A seguir, 

será realizada uma passeata pelas ruas daquele populoso Bairro, concitando 
o povo a cair na batucada a aderir aos festejos consagrados ao Rei da Folia. 

Serão instalados serviços de auto-falantes para a transmissão das músicas 

carnavalescas de 1949. Em todos os quadrantes do Bairro Siqueira Campos 

reina grande entusiasmo, aguardando-se com ansiedade as festas daquela 
Sociedade – que marcarão, por certo, um acontecimento no Carnaval de 

1949
26

.    

 

No tocante aos clubes recreativos do Siqueira Campos, para além da contribuição dos 

associados, dependiam dos recursos da administração pública municipal para manter suas 

sedes e a organização das festividades. Portanto, tinham duração efêmera, e poucos chegaram 

até os dias de hoje. O Diário de Sergipe, em 15 de janeiro de 1949, destacava a importância 

dos recursos municipais investidos para o lazer nos clubes recreativos, onde os jovens e as 

famílias trabalhadoras urbanas e operárias se divertiam semanalmente. A diretoria da União 

Beneficente e Recreativa do Bairro Siqueira Campos convidava toda população do bairro e 

das adjacências para se dirigirem    

 

[...] á praça do Jardim da Infância, no período de 15 a 23 do corrente mês 

proporcionando, destarte, aos seus associados e aos moradores locais uma 
animada semana de divertimentos. Bares, bazares de prendas e diversões 

outras já estão instalados na praça das festas, caprichosamente ornamentada, 

tudo indicando que será absoluto o êxito da referida sociedade, cuja 
Diretoria contou com o valioso apoio do nosso operoso e honrado edil

27
. 

 

Isso permitia, como textualiza Pais (2003, p. 172) em relação aos bairros destinados 

aos trabalhadores urbanos e operários da cidade de Lisboa, em Portugal, outras ocasiões para 

que as “juventudes” do bairro interiorizassem a atmosfera do meio e se reconhecessem como 

parte integrante dela. Ao mesmo tempo, assegurava certa sensação de segurança antológica e 

de conformidade social ao facultar encontros amorosos como resultados de um feliz acaso.   
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Vários eram os clubes recreativos que compunham o lazer no Siqueira Campos; entre 

eles, o Flamengo Circulista Esporte Clube, o Siqueira Campos Sport Clube e a União Beneficente e 

Recreativa do Bairro Siqueira Campos. Entretanto, dentre eles, o “Flamengo Circulista” é o 

único que continua a exercer suas atividades no cotidiano do bairro. Fundado em 22 de 

dezembro de 1946, na Rua Neópolis, atualmente ainda funciona como ponto de encontro para 

os jovens.  

Nos anos de 1970, no entanto, o eixo de implantação do comércio e das atividades 

ligadas ao lazer no Siqueira Campos foram se consolidando nas ruas Bahia, Mariano 

Salmeron, Santa Catarina, Carlos Correia e na Praça Dom José Thomaz. Assim diz uma 

informante, “A Rua Bahia sempre foi a rua central [...]. O comércio antes era só de bodegas, 

em cada esquina tinha uma delas. Minha mãe comprava e eles anotavam na cardenetazinha 

pra depois a gente pagar. Hoje em dia o bairro tem de tudo”
28

. 

Outra forte atividade relacionada ao lazer no Siqueira Campos eram os cinemas. Ao 

longo do novecentos, existiram três deles no bairro. O Cinema Vera Cruz e o Bomfim (ou 

Siqueira Campos) localizavam-se na Rua Carlos Correia e eram os principais pontos de 

encontros das populações jovens na segunda metade do século passado. Na década de setenta, 

foi inaugurado o Cine Plaza, na Rua Santa Catarina. Este foi considerado como um dos mais 

modernos na época. Hoje os cinemas já não existem no Siqueira Campos. Os que não foram 

fechados pelo tempo foram substituídos por templos evangélicos e casas comerciais
29

. 

Segundo Sposito (2009, p. 10), os cinemas, um dos maiores espaços de lazer, entretenimento 

e sociabilidades no novecentos, estava nos bairros e no centro da cidade. Era o chamado “[...] 

cinema de rua [...] com o carrinho do pipoqueiro estacionado à porta”, faziam dos bairros e 

das ruas onde se localizavam ancoradouro para um tipo de movimentação no qual os jovens se 

relacionavam através do manejo de códigos, como linguagens corporais e estéticas atrelados a 

bens de consumo. Mas esses espaços de lazer nos bairros não resistiram os altos 

investimentos e à mecanização da indústria cinematográfica e do entretenimento. Hoje, essa 

cultura imagética está nos shoppings centers, ligada as grandes indústrias do entretenimento.  

De acordo com Leite (2007, p. 193-196), ao analisar os usos dos lugares de lazer e 

sociabilidades no Bairro do Recife, afirma que os espaços públicos localizados em áreas 
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estratégicas das cidades têm-se tornado cenário de debates e visibilidades. Em tais espaços, os 

jovens engendram processos de identificação como construtos de estilos de vida e diferença 

ao longo dos anos. Estes espaços justificam-se enquanto lugar de sentido, como produto e 

produtor de espacializações da vida social. Consumi-los, para os jovens, é uma forma de 

intercambiar signos e dar sentido às relações sociais.  

Com os novos arranjos urbanísticos da capital sergipana, guardadas as devidas 

proporções, foi preciso um alargamento do projeto inicial da cidade a fim de repensar e 

ordenar os limites espaciais de alguns bairros. Como pode ser visualizado no mapa anterior, 

desde o ano de 1982 o território do Siqueira Campos fora delimitado, ao norte com o Bairro 

18 do Forte (Avenida São Paulo); ao sul, com o Ponto Novo (Avenida São João Batista e Rua 

Frei Luís); ao leste com o Getúlio Vargas, o Cirurgia e o Pereira Lobo (Avenida Augusto 

Franco); e ao oeste, com os bairros América, Novo Paraíso e José Conrado de Araújo (ruas 

Acre, Paraíba e Porto Alegre)
30

. 

Nesse sentido, o Siqueira Campos passou a ser uma síntese entre o antigo e o 

moderno, em que se misturam economia e lazer ao cotidiano local, e serve bem a uma política 

disposta a tudo adaptar para a otimização do desempenho econômico do lugar. Como visto, a 

redefinição dos usos públicos do espaço urbano do bairro evidencia práticas que seguiam 

ideais que pretendiam, desde o início, higienizar, desobstruir e embelezar a cidade. Ainda 

hoje, essa singularidade da prática do comércio, moradia, lazer e entretenimento, 

aparentemente construídos no pretérito, é uma das formas de representação sobre a localidade.                 

A Rua Bahia e as ruas ao entorno da Praça Dom José Thomaz foram viabilizadas como 

espaço de maior extensão comercial e onde se localizam as instituições de ensino das redes 

particulares e pública de educação. Contudo, na Rua Bahia também se localizam as únicas 

bibliotecas públicas do bairro: Biblioteca Municipal Clodomir Silva e a Biblioteca SESC 

Siqueira Campos. Essas instituições são responsáveis por articular projetos educacionais e 

culturais junto à população local. 

Assim, a Rua Bahia e as ruas aos entorno da Praça Dom José Thomaz são 

representadas atualmente como um dos espaços centrais no cotidiano do bairro, onde 

acontecem algumas manifestações públicas: os desfiles cívicos em comemoração à 

Independência do Brasil, as festividades religiosas vinculadas à Assembleia de Deus e à Igreja 
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Católica, ponto de saída de blocos carnavalescos de rua, além de espaços destinados ao 

comércio e moradia. 

Atualmente, devido às redefinições dos usos do Siqueira Campos através da prática 

do comércio e serviços inseridos em seu cotidiano - clínicas hospitalares, lojas automotivas, 

de vestuários, bares, restaurantes, lanchonetes, espaços culturais e instituições financeiras 

ligadas a bancos - pode-se afirmar, de certa forma, que os novos proprietários, em relação aos 

antigos ocupantes da região, compõem um segmento menor, porém são detentores de maiores 

e mais valorizados terrenos no moderno bairro.   

Segundo Leite (2007, p. 96-98) ao discutir as políticas de revitalização do Bairro do 

Recife, demonstrou que, às políticas de intervenções urbanas de áreas centrais das cidades no 

tempo presente, são caracterizadas por um ideal de embelezamento e higienização, 

sustentáculo de um pensamento modernizador que objetiva disciplinar os usos dos espaços 

públicos. No entanto, no cerne dessas políticas, os moradores são “invisíveis” ao imprimirem 

ao patrimônio edificado usos e sentidos, e suas reivindicações são negligenciadas, devido a 

uma estratégia política de transformar esses espaços em áreas de lazer e consumo. Isso não é 

diferente no Siqueira Campos que, aos poucos, foi se viabilizando a partir de uma 

antidisciplina, como um misto entre moradia, comércio, lazer e o consumo cultural, dando 

outros sentidos à paisagem do bairro. 

No presente, a população residente no Siqueira Campos encontra-se em decréscimo. 

Se, no passado, o bairro fora o maior em termos populacionais de Aracaju, com 

aproximadamente 36.474 habitantes
31

; no censo de 2000, registrava-se 14.714 habitantes; em 

2007, 15. 705; atualmente, no último censo realizado em 2010, foram registrados 14.525 

habitantes
32

.   

Os dados demográficos evidenciam o arrefecimento da população permanente no 

Siqueira Campos, dando espaço aos modernos usos e políticas públicas que imprimem, ao 

patrimônio edificado, novos sentidos e, assim, negligenciam os moradores que parecem ser 
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“invisíveis”. Também, nota-se um relativo aumento da população flutuante à procura dos 

serviços, das mercadorias, dos equipamentos urbanos e do consumo de bens culturais 

ofertados nos estabelecimentos comerciais, de lazer e entretenimento. Alguns desses espaços 

funcionam como pontos de referência para um número mais diversificado de frequentadores, 

permitindo a circulação de indivíduos de várias procedências e, principalmente, vários estilos 

de vida; para o caso desta pesquisa, ligados às culturas juvenis. 

 

1.2. Os jovens no bairro 

 

No Brasil só recentemente têm ganhado notoriedade os estudos voltados para as 

considerações dos próprios jovens e suas experiências, percepções, formas de lazer, 

sociabilidades e atuação (ABRAMO, 2007, p. 74). É necessário assinalar que as “juventudes” 

do tempo presente estão de alguma forma envolvida em seus projetos. 

 

Eu tenho vinte e seis anos [...] sempre estudei por aqui mesmo, no Siqueira, 
no Colégio Costa e Silva. Sou formado em Design Gráfico e trabalho em 

uma empresa de comunicação visual, aqui mesmo, porque no Siqueira tem 

de tudo. Mas também faço meus trabalhos por fora
33

.    

 

O Siqueira Campos é um dos bairros mais complexos de Aracaju, região que 

corresponde à chamada periferia. Em sua demografia, as “juventudes” são uma parcela 

significativa da população residente e flutuante, devido às escolas, as opções de espaços de 

lazer e consumo, e às casas comerciais, que os empregam. 

Na região, existem várias instituições de ensino público e privado que ofertam o 

ensino básico menor e maior, além de instituições privadas que oferecem também o ensino 

técnico e superior na modalidade à distância. Essas instituições atendem indivíduos de várias 

localidades de Aracaju e de sua região metropolitana. Contudo, a localização estratégica do 

Siqueira Campos oportuniza a esses jovens o contato com instituições de ensino localizadas 

em bairros adjacentes, como o Getúlio Vargas. São colégios, uma faculdade particular, o 
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Teatro Lourival Baptista (que oferta cursos de teatro e dança) e o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 

Dessa forma, a localização estratégica e a proximidade com o centro comercial da 

cidade transformaram o Siqueira Campos numa zona residencial marcada pela inserção de 

atividades ligadas ao comércio e ao consumo cultural em seu cotidiano. A região é marcada 

também, por um processo de diferenciação e de segregação urbana que se avolumou no início 

deste século, com a reurbanização do bairro, iniciado na gestão municipal do então prefeito 

Marcelo Déda do Partido dos Trabalhadores (PT)
34

. Através desse processo, as trajetórias 

sociais ascendentes, economicamente ligadas ao setor público, mas, principalmente, ao 

comércio, passaram a fazer parte desse ambiente. 

Ao entrar no Siqueira Campos por qualquer uma de suas vias axiais e percorrer as 

ruas e as avenidas, tem-se a impressão provisória de entrar e sair do bairro por diversas vezes, 

devido à sua contrastante paisagem, relativa à segregação espacial e social. O setor comercial, 

as instituições bancárias e financeiras, os restaurantes, as clínicas médicas, os colégios, as 

casas de shows e entretenimento contrastam com as ruas e as avenidas infestadas de veículos e 

indivíduos, que ditam o ritmo de invariáveis usos do espaço: moradia, escola, trabalho e lazer. 

Há também grande atividade comercial informal. São os “camelôs”, que armam suas 

barracas de roupas, bijuterias e eletroeletrônicos, nas feiras chamadas de “Sulanca” e do 

“Nordeste”. Além disso, há serviços de chaveiros e carrinhos de lanches, frutas, raízes e 

verduras que se aventuram pelas calçadas movimentadas. A sensação de quem transita pelo 

Siqueira Campos é de estar num centro comercial, e não num bairro residencial, devido ao 

som dos carros de propaganda, do grande fluxo do trânsito e das inúmeras atividades 

comerciais. 

Atualmente, a atividade comercial marca o cotidiano nas principais ruas, avenidas e 

na praça do Siqueira Campos. As ruas Bahia, Mariano Salmeron, Acre e a Avenida Maranhão 

são os principais pontos para quem circula pelo bairro à procura dos serviços médicos e 

hospitalares. Em relação aos serviços ligados ao setor automobilístico, - uma das atividades 

mais lucrativas na região - as principais ruas são Mariano Salmeron, Santa Catarina, as 

avenidas Oswaldo Aranha e a Desembargador Maynard.  
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Por conseguinte, entre as ruas Bahia, Mariano Salmeron e Santa Catarina, as quais 

englobam o maior número de atividades comerciais, há um tipo de serviço de segurança 

particular, devido à incidência de assaltos a esses estabelecimentos e aos consumidores. Esse 

esquema de segurança é controlado por policias militares que contratam indivíduos para esse 

tipo de monitoramento. Na maior parte, são jovens e indivíduos acima de quarenta anos, com 

pouca qualificação, moradores do próprio Siqueira Campos e de bairros vizinhos, que 

conhecem a trama sociocultural local e se deslocam pelas ruas e pelas casas comerciais que 

pagam por tal monitoramento. Durante o dia, existe policiamento ostensivo nessas ruas, mas, 

em decorrência de suas grandes extensões, do grande número da população flutuante e das 

atividades comerciais, o policiamento é insuficiente. Isso confirma uma ideia difundida que o 

Siqueira Campos apresenta altos índices de criminalidade. 

Um dos projetos da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe junto aos moradores 

do Siqueira Campos e à Igreja Católica, para amenizar a violência e a criminalidade na região, 

foi a instalação de um posto da Polícia Comunitária em frente à Praça Dom José Thomaz – 

mas sem sucesso significativo. Atualmente, outras medidas foram tomadas, entre elas, a 

implantação de câmeras de vídeomonitoramento do Centro Integrado de Operações em 

Segurança Pública (CIOSP), em pontos estratégicos do Siqueira Campos, na tentativa de 

prevenir e solucionar delitos
35

. Foram instaladas treze câmeras no bairro e em algumas ruas 

circunvizinhas, monitorando principalmente as áreas de maior movimentação comercial e os 

espaços coletivos, onde os jovens vão para ocupar o tempo livre, consumir e intercambiar 

signos, e se divertirem. Uma forma engendrada pelo poder público para disciplinar os usos 

dos espaços públicos, especialmente os espaços praticados pelos jovens, que ainda são 

percebidos numa condição de desviante.     
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Tabela01: Localização das câmeras de “vídeomonitoramento” no Bairro Siqueira Campos. 

Câmera 

(CM) 
Localização e Singularidades 

CM26 Av. Osvaldo Aranha x Rua Paraíba 

CM27 Rua. Mariano Salmeron x Rua Acre 

CM28 Rua Santa Catarina x Rua Distrito Federal 

CM29 Rua Carlos Correia x Rua Sergipe 

CM30 Av. Mariano Salmeiron x Rua Sergipe 

CM31 Rua Santa Catarina x Rua Bahia 

CM32 Av. Mariano Salmeiron x Rua Pernambuco 

CM33 Av. Augusto Franco x Rua Santa Catarina 

CM34 Av. Gentil Tavares x Rua Laranjeiras 

CM35 Av. Gentil Tavares x Av. Sete de Setembro 

CM36 Av. Gentil Tavares x Av. São Paulo 

CM37 Av. Coelho e Campos x Av. Pedro Calazans 

CM38 Av. Pedro Calazans x Rua São Cristóvão 

Fonte: http://jornal-contexto.blogspot.com/2011/06/cameras-nas-ruas-da-capital-inibem.html 

 

Hoje no Siqueira Campos, em decorrência da população flutuante, em geral, e dos 

moradores, um fato chama a atenção, algumas de suas ruas foram transformadas em grandes 

estacionamentos. De fato, não há fiscalização regular pelo órgão responsável, a SMTT. 

Durante o dia, os veículos ocupam os espaços urbanos, afetando o fluxo do trânsito e da 

população que se desloca pelas calçadas. Nas ruas no entorno da Praça Dom José Thomaz, 

são vistos outros esquemas de segurança, feitos pelos guardadores de automóveis, – os 

“flanelinhas” – que dominam esses espaços dia e noite. Destaca um informante, 

 

Eu tenho trinta anos, moro no Bairro América, sou “flanelinha”, estudei até o 
1º ano [do Ensino Médio] e trabalho aqui na praça. É o lugar onde eu gosto 

http://jornal-contexto.blogspot.com/2011/06/cameras-nas-ruas-da-capital-inibem.html
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de trabalhar e ganho meu dinheiro. Não tem emprego pra o cara sair daqui da 

praça. É melhor trabalhar aqui do que aprontar. As pessoas me tratam bem, 

mas outras nem tanto, mas tenho que ganhar dinheiro pra ajudar minha 
família

36
.  

              

São muitos os jovens que dominam os acostamentos das ruas ao entorno da 

“pracinha” do Bairro Siqueira Campos para a prática de guardadores de carros - os 

“flanelinhas”. Esses jovens, em sua maior parte, cursaram até o Ensino Fundamental, moram 

na casa de familiares e alguns precisam contribuir no orçamento familiar. Todavia, alguns já 

cometeram pequenos delitos e têm passagem pela polícia; outros são também usuários de 

“drogas”. 

 

Aqui no meu trecho só trabalha eu e meu irmão. Da metade da Igreja pra cá, 

é de meu irmão e de cá para lá, é meu. Aqui só trabalha a gente, pode até 

vim outro, mas só se a gente autorizar e tem que respeitar. Antes tinha outro 
cara, mas ele tá preso e a gente comanda agora. Caso ele queira voltar é 

nosso do mesmo jeito, tem história não
37

. 

 

Parte significativa dos jovens residentes no Siqueira Campos e nos bairros adjacentes 

iniciam sua vida no mundo das letras nas instituições de ensino do bairro e, de alguma forma, 

no mundo do trabalho também, principalmente nas casas comerciais. Outros abrem seu 

próprio negócio. Na maior parte, são atividades ligadas às novas tecnologias: lojas de 

aparelho celulares e assistência técnica, serviços de manutenção em impressoras e 

computadores, lan houses, locadoras de vídeo-game, serviços de comunicação visuais e 

pequenas gráficas digitais. 

 

Eu tenho vinte oito anos, vivia direto na net, ou tava na pracinha do Siqueira 
com a galera mais alternativa, porque escuto rock, reggae e hip hop. A gente 

também fica jogando basquete. Mas agora fiz um curso técnico de Web 

Design e sou desenvolvedor de sites
38

.  

 

                                                             
36

 Entrevista concedida ao autor por jovem com Ensino Fundamental completo, solteiro, 30 anos, 
“flanelinha”, 11/05/2011. 
37

 Idem. 
38

 Conversa informal concedida o autor por jovem com nível técnico em Web Design, solteiro, 28 

anos, 10/06/2011.  
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De modo geral, pode-se dizer que os fatores referentes à segregação socioespacial 

contribuíram para a formação de uma juventude plural no Siqueira Campos. Não é por acaso 

que o bairro é um dos mais complexos de Aracaju. Além disso, observa-se que é nas 

atividades ligadas ao trabalho e ao lazer, onde as populações juvenis exercem mais 

diretamente as coerções materiais e simbólicas da competição juvenil e modos de ser e estar 

jovem. Assim, os modos de gestão de si, revelam a redefinição das “juventudes” sobre seus 

projetos em relação ao mundo do trabalho. 

 

Eu tenho trinta e três anos, sou formado em Administração de Empresa. 
Hoje eu não tenho um trabalho formal porque sem experiência fica difícil, 

mas trabalho produzindo shows de bandas de som alternativo, porque aqui 

em Sergipe não tem muito esse tipo de evento, e vendo sites. Minha mãe diz 
logo, se formou pra quê? Fica em casa no computador o dia inteiro. Mas 

ganho minha vida dessa forma, trabalhando e me divertindo. [...] Aqui a 

gente não tem muito ajuda do governo, mas pela amizade conseguimos um 

ou outro patrocínio e tem muitas bandas que vão só para divulgar seu 
trabalho.

39
 

 

O protagonismo juvenil em relação ao mundo do trabalho tem sido uma das 

preocupações de pesquisas acadêmicas no âmbito das Ciências Sociais. Essas investigações 

apontam a ausência dos jovens nos espaços e canais de participação nas esferas políticas 

(FAVERO, CARRANO, NOVAES, SPÓSITO, 2007). Por outro lado, há uma desqualificação 

desse discurso, que o enfraquecimento dos jovens na cena política do tempo presente aparece 

como algo protagonizado pelas gerações do século passado, de modelos idealizados de 

atuação política. 

As populações jovens de hoje se manifestam a partir de outros canais e suportes de 

informação, como a música, em seus vários movimentos e estilos, e a internet. Os partidos 

políticos, principalmente os de orientação de esquerda que agregam as entidades estudantis, 

os movimentos negros e feministas não são mais exclusivamente, de um modo sufocante, a 

capacidade de representação e mobilização dos jovens do tempo presente (ABRAMO, 2007; 

BAJOIT, FRANSSEN, 2007). 

                                                             
39

 Entrevista concedida ao autor por jovem com nível superior completo, solteiro, 33 anos, 

reconhecido como da “galera do heavy metal”, 27/08/2010. 
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Dessa forma, ao que parece, os estudos que seguem a perspectiva das “juventudes” 

elencam questões sobre as populações juvenis como problemas, a exemplo de pesquisas 

realizadas a partir de privações, gerações e os jovens na condição de desviante, “[...] e nunca, 

ou quase nunca, questões enunciadas por eles, mesmo por que, regra geral, não há espaço 

comum de enunciação entre grupos juvenis e atores políticos”, diz Abramo (2007, p. 78). Essa 

dificuldade aparente concentra-se a partir da ótica dos adultos, ou seja, de uma perspectiva 

geracional, que não enxerga os jovens de hoje como sujeitos capazes de participar dos 

processos de definição, invenção e negociação de direitos. De um modo geral, é assim que as 

populações jovens têm sido tematizadas na sociedade ocidental. 

Em relação ao Siqueira Campos, a efemeridade nas ocupações e nos usos dos 

espaços públicos pelos jovens também pode ser sentida no principal lugar de lazer, consumo, 

trabalho e sociabilidades - a Praça Dom José Thomaz. Ao seu redor, localizam-se agências 

bancárias, supermercados, colégios, creches, o posto da Polícia Comunitária, restaurantes, 

farmácias, pequenas casas comerciais e serviços, além de residências. A praça também possui 

serviços de lanches e bares com música.   

Observa-se que os tipos de políticas públicas implementadas no Siqueira Campos e o 

formato da revitalização dada à Praça Dom José Thomaz no ano de 2004 reordenou a lógica 

interativa desse espaço. Os usos que as populações juvenis estabelecem com ela, a 

transformou em um lugar praticado, onde as demarcações físicas e simbólicas são atribuídas 

através das práticas cotidianas, que delimitam reflexivamente as fronteiras dos lugares. Ou 

seja, um lugar é um espaço de representação, no qual as singularidades são construídas pelas 

territorializações que demarcam suas fronteiras mediante práticas socioculturais e usos 

semelhantes (LEITE, 2007, p. 248). 

A Praça Dom José Thomaz não é o único espaço praticado pelas populações jovens 

no Siqueira Campos. Para as “juventudes”, a “pracinha do Siqueira” é o “esquenta”, típico 

espaço de ancoragem, - ponto de concentração - e de referência identitária dos agrupamentos 

juvenis no bairro, por comportar diversos equipamentos urbanos, onde eles se movimentam e 

realizam cotidianamente encontros para conversar e trocar experiências, praticar esportes, 

compartilhar seus projetos, ouvir música e território de subjetivação. A praça tanto pode ser o 

destino final da noite como um espaço de passagem, para depois saírem para outros lugares. 

Ora os jovens se movimentam pelos seus equipamentos urbanos, ora se deslocam para as 

casas de shows, a procura de algum tipo de diversão. 
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1.3. Os espaços de lazer: os jovens, o bairro e a praça 

                  

Nesta pesquisa, percebe-se que os usos sociais da rua fornecem formas simbólicas e 

ritualidades de afirmação das culturas juvenis. “A rua é encarada como um espaço mais 

‘livre’, tanto em termos comerciais como em termos de controlo social [...]” (PAIS, 2003, p. 

117). É nesse espaço onde os jovens se conflituam e transmitem demarcações socioespaciais e 

simbólicas como construtos de estilos de vida nos usos dos lugares.  

Na Praça Dom José Thomaz, principal ponto de encontro das populações juvenis no 

Siqueira Campos, são frequentes as disputas entre os “grupos de afinidades” por demarcações 

socioespaciais e simbólicas nos usos desse espaço. Os grupos se reconhecem mutuamente ao 

frequentarem a praça. Por vezes, podem até se comunicar e constituir, esporadicamente, 

relações sociais amenas. Todavia, não desenvolvem entre si redes perenes de convivialidades. 

Diz um informante, “Eu sou mais do heavy metal. Meu irmão é pagodeiro. A gente não se fala 

há três anos. Mas não é só por causa disso não [...]”
40

. 

 

Aqui na praça todo mundo se conhece. Tem várias tribos: “pagodeiros”, 

“roqueiros”, “hip hop”, “reggae”, mas é todo mundo diferente. Aqui andam 

juntos os roqueiros, a galera do hip hop e do reggae. Porque a galera tem 
ideologias parecidas. Pagodeiro não, eles não tem ideologia. O negócio deles 

é ficar malhado, arrumadinho, com corte moicano e dançar. Eles não têm 

cultura. A gente fica aqui na praça, às vezes na frente da quadra de basquete, 
mas também pode ser na frente da Igreja ou aqui na frente do Instituto Dom 

Fernando Gomes (IDFG)
41

. Sempre tem a “cana” no meio, aí a gente fala de 

política, música e fuma uma
42

.     

      

Dessa forma, verifica-se que a Praça Dom José Thomaz constitui-se em um ambiente 

demarcado por sensibilidades e gostos, onde os jovens interiorizam a atmosfera do meio e se 

reconhecem como parte integrante dele, ao mesmo tempo em que aprendem a valorizar e a 

identificar as suas fronteiras, pois os conflitos fazem parte desse cotidiano. Parar na “pracinha 

                                                             
40

 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante do Ensino Médio, solteiro, 17 anos, reconhecido 
como da “galera do heavy metal”, 08/04/2011.  
41

 Colégio da rede particular de ensino vinculado à Instituição das Irmãs Terezinha. 
42

 Entrevista concedida ao autor por jovem com nível superior completo, solteiro, 33 anos, 

reconhecido como da “galera do heavy metal”, 08/04/2011. 
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do Siqueira” não é apenas uma atividade associada ao consumo, é também uma forma de 

produção relacionada ao tempo e às sociabilidades em que os jovens produzem formas de 

relações socioculturais em lugares próprios. 

Os estudos sobre as culturas juvenis demonstram que o uso do corpo é um dos 

suportes expressivos para inscrever suas marcas identitárias nas cidades. Essas interações 

realizadas no uso do espaço social da rua são ações típicas das “juventudes” e têm efeito 

socializante no partilhar de alguns pontos de vista comuns: os gostos musicais, de esportes, a 

própria gestualidade corporal e as vestimentas com suas características de moda, como por 

exemplo, os usos de camisetas, os adereços, os cortes de cabelo e as linguagens. Pode-se 

então inferir que esses mecanismos de “identificação” e “diferença” constituem um conteúdo 

marcadamente comunicativo para orientar as relações sociais entre os “grupos de afinidades” 

como construtos de estilos de vida. Já os estudos escolares não são levados muito a sério, 

entretanto, eles sabem que sem trabalho não há dinheiro para o consumo e o divertimento. 

Assim, as juventudes traduzem a sua maneira a vida social:  

 

[...] trabalham, vão à escola, abraçam algumas causas, mas os referenciais 

identitários não passam pela fábrica, pela escola, pelo partido. A identidade 
está em outra parte. São identidades móveis, efêmeras, mutantes, capazes de 

respostas ágeis e, por vezes, surpreendentemente comprometidas 

(BORELLI, MELO ROCHA, OLIVEIRA, 2009, p. 41).   

 

As populações juvenis no Siqueira Campos, além da Praça Dom José Thomaz, 

movimentam-se, por exemplo, pelas esquinas das ruas à procura de algum tipo de diversão no 

bairro. Os jovens identificados com os estilos de vida associados ao rock, ao hip hop e ao 

reggae, sugestionam viverem integrados ao compartilharem mais comumente de símbolos e 

lugares. Destaca um informante,  

 

Aqui no Siqueira tem vários lugares onde os “pagodeiros” podem ir, mas pra 

gente só tem a “pracinha”. É aqui mesmo que a gente tem o nosso lazer. A 

pracinha é só um “esquenta”. Vim aqui já faz parte do dia a dia da gente, 

depois a gente vai pra outros lugares. Depende do que tiver acontecendo na 
cidade. Mas, quase sempre a gente fica por aqui. Um traz o violão, a gente 



 
 

51 
 

compra a “cachaça” e bebemos, cantamos e eu faço a minha música. Porque 

o que eu canto, eu vivo, é minha identidade
43

.  

 

Nesse sentido, a Praça Dom José Thomaz é caracterizada pelos jovens como o 

“esquenta”, uma espécie de espaço de referência identitária, por se localizar próximo de 

outros lugares de lazer e sociabilidades que comporta modos de vida distintos que se 

movimentam pelo Siqueira Campos à procura de algum tipo de lazer. É nesse espaço também 

que os jovens e seus estilos de vida se conflituam. A praça, tanto pode ser o destino da noite, 

como também o ponto de concentração para depois se dirigirem para outros lugares. Por 

conseguinte, os usos cotidianos que os grupos juvenis fazem da “pracinha do Siqueira”,  

sugestionam “processos de identificação” que são compartilhados através de signos comuns 

entre os grupos. Esses signos são usados para a comunicação. 

 

É aqui que a gente se reúne pra conversar, beber, jogar um basquetezinho, 

paquerar e depois a gente vai também pra outros lugares. Mas também a 

gente pode ficar aqui mesmo, depende da galera ou se vai ter algum show 

por aí
44

. 

 

Já os jovens reconhecidos e autodenominados como “pagodeiros” no contexto do 

Siqueira Campos, devido ao gosto por esse estilo musical, apresentam maior coesão interna a 

partir de traços que funcionam como suporte de formação e reconhecimento de afinidades. 

Diz um informante,  

 

Nós somos unidos, a gente anda na rua e as pessoas pensam que somos 

irmãos. Sempre a gente ajuda um ao outro pra se vestir e ficar mais parecido. 

Até as manias, o jeito de falar porque somos todos amigos um dos outros, aí 
rola isso. Também é uma forma da gente se diferenciar dos outros

45
.   

 

                                                             
43

 Entrevista concedida ao autor por jovem com Ensino Fundamental completo, rapper, solteiro, 32 
anos, reconhecido como da “galera do hip hop”, 08/04/2011. 
44

 Idem. 
45

 Entrevista concedida ao autor por jovem com Ensino Fundamental incompleto, dançarino de 

pagode, solteiro, 24 anos, reconhecido como “pagodeiro”, 19/05/2010.  
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Entre os jovens, laços de sociabilidades realizados no uso do espaço da rua, através 

de símbolos ligados a estilos musicais, procedência, vizinhança e afinidades, mesmo que 

imaginadas, são formas de reconhecimento do “outro” como igual e acionam modos de viver 

juntos, como os “grupos de afinidades”. Assim, o simbolismo da aparência corporal; da 

etiqueta, como os modos de se alimentar, de andar, de conversar; e da linguagem, ligados aos 

gostos musicais, propõem serem reveladores de “processos de identificação” e “diferença”. 

Em particular, o vestuário e a gestualidade apresentam-se como tal. Esses signos são como 

um instrumento de integração grupal, um poder simbólico. Como textualiza Pais (2003, p. 

123), 

 

Para além dos sinais exteriores do corpo (vestuário, portes corporais, 

penteados, maquilhagens), os sinais incorporados cumprem também uma 

função de distinção, nomeadamente através de diferentes maneiras de falar, 

de andar, de comer, etc. 

 

Para os jovens reconhecidos e autodenominados como “pagodeiros”, a dimensão do 

cotidiano do Siqueira Campos oferece mais oportunidades de usos e consumo cultural. Além 

da Praça Dom José Thomaz, há as “casas de pagode”, lugares onde esses jovens se 

movimentam a procura de algum tipo de diversão, para namorar, encontrar os amigos e 

afirmarem-se. Assim, esse modo de vida apresenta-se como hegemônico no bairro. Em 

relação às casas de shows têm um público diversificado. Nesses lugares, as noites dos finais 

de semana - sexta-feira, sábado e domingo - envolvem muito mais que música. As 

preferências musicais são acompanhadas de atitudes específicas, como a escolha do vestuário, 

dos acessórios e do corte de cabelo. Diz um jovem de vinte quatro anos, 

 

A gente se reúne aqui à tarde na “pracinha do Siqueira” e depois vamos pra 

outros lugares. [...] tem o pagode aqui no “Flamengo Circulista”, o do 

“Formiga” e o “Pagode Federal” (atualmente mudou o nome para “Samba 

Vip”). Mas a gente fica mais na rua, às vezes entramos, depende da noite, 

porque fica muita gente do lado de fora. Eu gosto mais do pagode do 
Flamengo Circulista, porque tenho mais amigos por lá. Mas a gente pode ir 

também para os “barzinhos” onde se escuta pagode
46

.  

                                                             
46

 Idem.  
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Assim, os espaços públicos ou privados onde os jovens se encontram cotidianamente 

para o lazer e consumir determinados símbolos apresentam-se também como marcadores de 

pertencimento intergrupal. Nesses espaços, as “juventudes” buscam realizar suas relações de 

sociabilidades através do uso de símbolos visuais, de indumentárias, de gestos, de expressões 

verbais, de práticas corporais e de consumo, de certa forma, associados aos gostos musicais. 

Essas práticas culturais caracterizam as culturas juvenis que inscrevem no espaço social da 

rua sua participação em agrupamentos particulares como forma de “identificação” e 

“diferença”. Como dizem Certeau (1994) e Bauman (2008), numa sociedade de consumidores 

como a do tempo presente, os bens culturais se apresentam como uma espécie de significado 

de pertença, às tendências de estilos de vida aos quais os jovens aspiram, mesmo que de 

forma efêmera e volátil. 
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II CAPÍTULO 

 

2. O cotidiano, os usos e as narrativas sobre os lugares pelas juventudes 

 

Aqui na “pracinha” do Siqueira Campos anda uma galera variada, de tudo 

que é lugar: velhos, jovens e “de menores”. As pessoas se conhecem na 
convivência, fica perto da gente, começa a puxar assunto e todo dia andando 

por aqui pega logo amizade com todo mundo e se encaixa aí nesses grupos
47

.   

 

As experiências sociais, os encontros e as trocas cotidianas realizadas nos espaços 

coletivos, principalmente nos bairros que possuem uma determinada centralidade no cotidiano 

de uma cidade, devido às práticas sociais, como, moradia, comércio, lazer e o consumo 

podem simbolizar a pertença de um individuo a um determinado lugar e/ou grupo, a partir de 

afinidades. De certa forma, consideradas imaginadas. 

Como destaca Certeau (1994, p. 102), o cotidiano é uma arte da guerra feita no lugar 

e no tempo, e que ajuda a distinguir as maneiras de pensar, de agir e de consumir um dado 

espaço, o que diferencia os “de dentro” em relação aos considerados “de fora”, através das 

práticas vivencias como as sociabilidades, diz Magnani (2003).   

Assim, a partir do cotidiano e das experiências vivenciais, os jovens constroem e 

partilham processos de identificação múltiplos. Tais processos podem estar associados ao uso 

do tempo livre no espaço social da rua como uma forma de sociabilização, caracterizada pelas 

linguagens, as indumentárias, os acessórios, os cortes de cabelo, ao modo de andar, de comer, 

as gestualidades, o lazer e os laços de amizades. De certa forma, a distinção pode estar 

atrelada aos gostos musicais. Uma forma de reconhecimento do outro como igual. Como 

afirma Menezes (2007, p. 29), vivemos em uma sociedade, na qual “[...] a produção material é 

transformada em produção de signos e de relações sociais”. 

Embora Pais (2003, p. 160) já tenha estudado e admitido que as culturas juvenis 

incorporam elementos derivados de outras culturas, os jovens do tempo presente conseguem 

produzir, cotidiana e ativamente, as suas próprias normas e expressões culturais como forma 

de identificação e diferença. 

O Bairro Siqueira Campos, devido às práticas e os usos cotidianos dos espaços 

coletivos ditos de lazer, pelos jovens, apresentam características significativas para um estudo 

                                                             
47

 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante do Ensino Supletivo, vidraceiro, 23 anos, 

skatista, 11/07/2011. 
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etnográfico sobre distinção juvenil a partir de gostos e atitudes corporais associados aos 

estilos musicais do rock, do hip hop e do reggae, os ditos “alternativos”; e os 

autoidentificados com o pagode. Neste caso, também chamado de samba.  

Os grupos juvenis pesquisados apresentam características complexas: alguns são 

filhos de pais que labutaram como operários, outros são comerciantes e uns são funcionários 

públicos. A maior parte desses jovens são moradores do Siqueira Campos, alguns já residiram 

no bairro, outros estudaram nas instituições escolares e tem também os frequentadores 

cotidianos, jovens que estão inseridos em atividades de lazer e consumo, e que devido às 

experiências vivenciais no uso dos espaços coletivos, desenvolveram relações de amizade. 

Os que perfazem os ditos “alternativos” têm idades entre os dezessete aos trinta e três 

anos. A maior parte deles cursam ou cursaram o ensino técnico ligado à tecnologia da 

informação e de mecânica de automóveis, tem também os que possuem nível superior. Esses 

jovens trabalham em empresas ligadas a comunicação visual, outros têm o seu próprio 

negócio associado também à comunicação e alguns são músicos. Contudo, há os que vivem 

dos financiamentos familiares. Já os “pagodeiros”, têm entre os dezessete aos vinte e sete 

anos, uns possuem o Ensino Fundamental e outros o Médio incompleto. Esses jovens 

trabalham como dançarinos de bandas de pagode e de forró, alguns são músicos e tem 

também os que vivem de pequenos bicos ajudando a familiares e amigos. Dessa forma, 

objetiva-se analisar as narrativas e os usos dos espaços coletivos no Siqueira Campos, onde as 

práticas sociais cotidianas sugerem ser lugares de lazer e de relações de sociabilidades pelas 

“juventudes” que autoidentificam-se com estilos musicais de maior expressão no bairro. 

 

2.1. O lazer e as sociabilidades: as juventudes no Siqueira Campos 

 

Com a invasão da atividade comercial no Siqueira Campos, a partir da segunda 

metade do novecentos, a paisagem do bairro foi redesenhada. Hoje há vários roteiros para 

chegar à região. Para quem segue pela BR 235, uma das entradas e saídas de Aracaju, as rotas 

são as avenidas Oswaldo Aranha, Tancredo Neves e a Desembargador Maynard; para quem 

vem da Zona Norte, os itinerários são as avenidas São Paulo, Maranhão e a Rua Alagoas; para 

quem vem do centro da cidade também pode seguir pelas avenidas Maranhão, São Paulo, 

Coelho e Campos, Desembargador Maynard e a Rua São Cristóvão, e para quem se desloca 
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pela Zona Sul, as avenidas Augusto Franco e a Desembargador Maynard são as principais 

vias de acesso
48

. 

Ao caminhar pelo Siqueira Campos, logo se percebe que a Praça Dom José Thomaz 

é o seu principal espaço de socialização coletiva. É também central por ser um ponto de 

referência e receber as pessoas que chegam e saem do bairro. Localizada entre as ruas Santa 

Catarina, Vereador João Claro, Carlos Correia, Neópolis e Goiás, é ponto de parada de táxis, 

de moto-táxis e das principais linhas de passageiros de ônibus que circulam pela cidade, além 

de saída e entrada para os que fazem a linha em destino aos setenta e cinco municípios do 

estado de Sergipe. 

A “praçinha do Siqueira” é o maior espaço público urbano para lazer no bairro, 

apresenta-se como um território de subjetivação para as “juventudes” e a população local, e 

dos bairros adjacentes. Os territórios de subjetivação são espaços de representação, cuja 

singularidade é construída pelas práticas sociais e usos semelhantes por determinados grupos. 

Nesse caso, o das populações juvenis, que podem assinalar processos de identificação e estilos 

de vida que operam no espaço como forma de demarcar, de modo relativamente estável o seu 

território, dando sentido aos espaços a partir dos seus usos. (CERTEAU, 1994; LEITE, 2007, 

p. 283). Como afirma Certeau (1994), o caráter polifórmico do andante que inscreve, nos 

passos pela cidade, os diferentes jogos da astúcia do agir dos consumidores, atribui aos 

espaços e à multiplicidade de estilos de vida uma forma volátil aos lugares e os torna um 

espaço praticado. 

 

[...] um bairro seria o lugar de passagem do privado para o público, mediante 

o prolongamento de sociabilidades de pessoas. Poderia, assim, um bairro ser 
compreendido como um espaço social em que público e privado se 

demarcam pela interdependência de significados. Em outras palavras, as 

interfaces entre vida privada e pública poderiam ser entendidas como um 
processo através do qual as pessoas territorializam suas diferenças para se 

apropriar do espaço público a partir de códigos pessoais – ou grupais -, 

enquanto códigos identitários que fornecem bases (tradicionais ou não) [...] 

(LEITE, 2007, p. 228-229). 
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  Ver Mapa das rotas para se chegar ao Bairro Siqueira Campos, p. 57. 
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Imagem 02: Mapa das rotas para se chegar ao Bairro Siqueira Campos. 

 

Fonte: Designer de interiores: Viviany Moura de Freitas. 
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Os espaços públicos como as praças, as ruas, os parques são espaços de passagem e, 

de certa forma, também comportam um projeto ideológico comum às populações jovens. Às 

vezes, os contatos, a movimentação e circulação de bens materiais e simbólicos, os encontros 

e as trocas, mesmo que amenos, através das regularidades, permitem a convivência cotidiana 

pacífica, mas, ao mesmo tempo, tensa entre indivíduos e grupos identitários que possuem 

concepções de mundo e estilos de vida distintos nos usos desses espaços. Entretanto, isso não 

inviabiliza que os grupos troquem impressões numa comunicabilidade política da diferença, 

diz Leite (2007). É nos lugares que as pessoas vão encontrar seus iguais, exercitar-se no uso 

dos códigos comuns e apreciar os símbolos escolhidos para demarcar as diferenças 

(MAGNANI, 1993, p. 288). Como destaca Magnani (2008), um lugar pode ser caracterizado 

como uma forma socioespacial urbana de comunidade. Estou me referindo às vivências, as 

formas de significar o espaço através dos usos e dos laços de sociabilidades realizados 

cotidianamente. 

Em relação à estrutura urbanística da Praça Dom José Thomaz, em 2004 ocorreram 

modificações. Houve a sua reurbanização, a edificação de lanchonetes e bares, a construção 

de um palco para eventos, a revitalização das quadras de esportes e a instalação de novos 

equipamentos urbanos, com uma área destinada à musculação, outra destinada a crianças, 

acentos, tabuleiros de jogos (dominó, cartas, dama e xadrez)
49

. Além disso, o projeto de 

reurbanização contemplou também intervenções de jovens que praticam o grafite no bairro. 

Eles grafitaram as paredes da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, localizada na 

praça
50

. 
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 Planta-baixa da Praça Dom José Thomaz, Bairro Siqueira Campos, p. 61. 

50
 A reurbanização da única praça do Siqueira Campos foi uma das solicitações da população local 

feita à Secretaria de Orçamento Participativo. Entretanto, outras foram solicitadas, como: o 

asfaltamento e o fechamento da canal da Avenida São Paulo, a ampliação do mercado do bairro, a 

construção de mais uma creche e de outra praça. As duas últimas solicitações não foram atendidas. 
Representantes da secretaria, em conversa informal, disseram que essas solicitações não se 

justificavam, pois uma creche pública e o formato do presente mercado suprem a demanda local. 

Todavia, deixaram claro que a falta de representatividade, ou seja, de uma associação de moradores 
para fazer pressão frente à Secretaria também dificulta a execução de obras públicas no Siqueira 

Campos, pois a população não aparece às reuniões para discutir e solicitar obras ou até mesmo a 

reurbanização de determinados pontos do bairro. Com a reurbanização da “pracinha do Siqueira” a 
antiga associação de moradores “veio a baixo”, pois ela se localizava numa casa construída na própria 

praça. Segundo representantes da Secretaria de Orçamento Participativo, a Associação dos Moradores 

do Bairro Siqueira Campos, (AMOSC) na época reivindicou a permanência da mesma na “pracinha”, 

mas não foi atendida e a instituição perdeu sua força de protesto.            
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Essa intervenção foi foco de uma política urbana que pretendia renovar através da 

ótica da modernização as dinâmicas sociais e culturais do Siqueira Campos. Dessa forma, a 

Praça Dom José Thomaz ficou mais atrativa para as populações jovens e a comunidade adulta 

local, a partir desse disciplinamento do espaço. Mudada a estrutura urbanística da “pracinha 

do Siqueira” com a retirada das antigas barracas de madeira e lona, e os trailers onde eram 

vendidos lanches e bebidas, foi feita uma “limpeza social”, segundo representantes da 

Secretaria de Orçamento Participativo. Com a reurbanização desse espaço, foi construída uma 

área destinada à alimentação com lanchonetes e bares destinados aos comerciantes mais 

antigos do local, mediante pagamento mensal, entre outras taxas, à Prefeitura de Aracaju. 

Alguns desses estabelecimentos funcionam em tempo integral.  

A efemeridade nas ocupações dos lugares da “pracinha do Siqueira” pode ser sentida 

também em relação aos comerciantes com menos renda, através dos espaços pensados para os 

“ambulantes” com seus carrinhos e barracas, os quais oferecem serviços voltados para a 

alimentação rápida e barata. Uma forma que a administração local usou para dialogar com as 

práticas cotidianas da antidisciplina dos usuários, que transformam os espaços públicos, 

mesmo que de forma efêmera, em lugares seus. Geralmente, esse tipo de atividade funciona 

até as dezoito horas. Os frequentadores são, em geral, trabalhadores do comércio local, 

estudantes, moradores e indivíduos de várias localidades que se deslocam pelo Siqueira 

Campos à procura de variados serviços. Outra prática que emergiu com essa reurbanização foi 

o aparecimento de “flanelinhas”, que hoje se dividem nas ruas ao entorno da praça. Diz um 

informante, 

 

Eu fico mais tempo aqui do que em casa. Aqui todos me conhecem. Como 
não tem emprego e eu já cumpri pena, preciso sustentar minha família. 

Trabalho tomando conta e lavando carros aqui na “pracinha”. De um lado 

fica eu e do outro meu irmão
51

. 

 

No geral, a reurbanização da Praça Dom José Thomaz deixou-a mais atrativa, não 

apenas para as “juventudes”, como também para a população em geral que se desloca pelo 

Siqueira Campos. No entanto, o que fica evidente é a falta de uma política de manutenção nos 

equipamentos urbanos lá instalados. 
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 Entrevista concedida ao autor por jovem com Ensino Fundamental completo, solteiro, 30 anos, 

“flanelinha”, 11/05/2011.  
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Imagem 03: Planta-baixa da Praça Dom José Thomaz, Bairro Siqueira Campos. 

 

Fonte: Designer de interiores: Viviany Moura de Freitas. 
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Os grupos de jovens que frequentam a “pracinha do Siqueira”enfatizam que o lugar 

ficou mais convidativo. Pelo dia, há uma grande quantidade de estudantes, alguns vinculados 

a instituições de ensino da rede particular, os quais praticam educação física expostos ao sol 

na praça, e trabalhadores que se movimentam pelos seus equipamentos urbanos. Ao cair do 

dia, a praça é habitada por vários indivíduos que se deslocam de um lado para o outro. São os 

aposentados e indivíduos desempregados à procura de jogos como dominó, dama e baralho. 

Em geral, esses jogos são motivados por apostas em dinheiro e praticados entre conhecidos. 

À noite, a “pracinha do Siqueira” apresenta uma paisagem diversificada. Vários 

jovens usam os seus espaços movimentando gostos associados à música. Os “de dentro” se 

diferenciam dos “de fora”, demarcando os espaços a partir de códigos visuais, linguagens 

estéticas, sons e cheiros. Além de laços de amizade, origem, procedência e vizinhança. No 

entanto, há uma comunicabilidade política da diferença, pois os considerados de dentro se 

comunicam, de forma relativamente estável e tensa, por reconhecer o outro como semelhante, 

devido às práticas sociais e usos cotidianos do espaço como território de subjetivação
52

.   

A concentração de inúmeras atividades na Praça Dom José Thomaz afetaram o 

cotidiano de quem vivencia o dia a dia desse lugar. Há várias atividades praticadas na praça, o 

trabalho, o lazer e a socialização: comer, beber, exercitar o corpo com a prática de esportes, 

conversar com os amigos, namorar e “curtir” a noite.  Sendo esta última uma das práticas 

mais cobiçadas pelas “juventudes” que frequentam o lugar, tanto moradores do bairro quanto 

de outras localidades. 

É importante salientar também certa insegurança aparente do local. Perto do posto da 

Polícia Comunitária, jovens parecem desafiar as autoridades policiais, vendendo e usando 

“drogas”, praticando pequenos delitos como roubos e furtos de carteiras, celulares, entre 

outros objetos de valor, principalmente dos desavisados que utilizam o banheiro público. 

Destaca um informante, 

 

A praça do Siqueira Campos tá famosa. Aqui anda gente de tudo que é lugar. 

Dizem que quem quer pegar uma “droga” é só vim pra cá, pra essa praça. 
Mas isso é à parte, porque aqui tem muito jovem e trabalhador também. Tem 

a galera que joga de futebol comigo, meus amigos que andam de skate 

porque os mais apegados eu sei que não usam drogas. Tem também os 
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 Ver Mapa da movimentação dos grupos juvenis na “pracinha do Siqueira Campos, p. 67. 
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grupos de “roqueiros”, “pagodeiros”, os “coroas” que jogam dominó e vários 

outros [...]
53

.     

 

Dessa forma, as opções de lazer, de sociabilidades e do consumo na Praça Dom José 

Thomaz apresentam uma dimensão diversificada. Os praticantes realizam atividades que lhes 

proporcionam formas agradáveis de excitação, de expressão e a realização individual e em 

grupo. Essas atividades têm grande efetividade social e podem contribuir para o 

estabelecimento de valores e conhecimentos que, praticados no lugar-tempo do lazer, 

especialmente pelos jovens, consolidam relacionamentos, consomem bens culturais, 

estabelecem sentidos estéticos e criam processos de identificação como produtores de 

sociabilidades de rua. Estou me referindo aos “grupos de afinidades”. Ao que parece, para 

esses jovens, estar em lugares considerados seus, pode, de fato, ser uma das principais 

motivações para estarem juntos em torno de um estilo. Nesse sentido, bens culturais e espaços 

praticados por determinadas populações jovens podem oferecer segurança para uns e 

desconforto para outros
54

. 

Durante a pesquisa, percebi que parte dos jovens considerados “de dentro” passa seu 

tempo livre na “pracinha do Siqueira”, principalmente à noite e aos finais de semana. Há, 

todavia, os lugares consensualmente predeterminados aos diferentes estilos de vida. Parar na 

praça do Siqueira Campos, para esses jovens, é estar com os amigos; e a sua frequência é, 

uma forma de aproveitar o tempo socializando-se. Como afirmam Featherstone (1995), Pais 

(2003) e Bauman (2008), consumir determinados bens culturais - roupas, gostos musicais e 

adereços - em lugares de lazer e sociabilidades específicas é uma forma de demarcação de 

distinção social com base nos estilos de vida. Assim, destaca um informante,  

 

[...] a galera que anda comigo joga bola aqui na “pracinha” [...]. Eu não ando 
com os “roqueiros” por causa da “cachaça”. Eles estão sempre ali sentados, 

mas você vê sempre eles com a “birita” na mão. Não vou andar com o povo 

que usa “maconha” porque eu não uso, e na hora que a polícia chegar [...] eu 
sem tá envolvido vou junto e apanho também. Eu ando mais com o pessoal 

do skate. É todo mundo sentado, andando de skate aqui na porta da igreja, 

nas calçadas, e nunca pararam a gente
55

. 
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 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante do Ensino Supletivo, vidraceiro, 23 anos, 
skatista, 11/07/2011.  
54

 Ver Mapa da movimentação dos grupos juvenis na “pracinha do Siqueira Campos, p. 67. 
55

 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante do Ensino Supletivo, vidraceiro, 23 anos, 

skatista, 11/07/2011.  
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Embora hoje a Praça Dom José Thomaz seja um lugar povoado pelas “juventudes” e 

pelos seus variados estilos de vida - principalmente ao entardecer, quando os estudantes 

começam a redesenhar os lugares da “pracinha do Siqueira” com suas roupas, entre outros 

bens culturais escondidos em baixo da farda escolar e nos bornais - há também uma forte 

tradição geracional de ocupação e uso no lugar, em diferentes momentos do dia e da noite. A 

maior parte deles são homens que labutaram no comércio, nas fábricas de tecidos e na linha 

férrea, hoje aposentados, e que, ao final da tarde, sentam na praça para conversar com os 

amigos e jogar dominó, carteado, dama e xadrez. Esse tipo de sociabilidade é realizado atrás 

dos banheiros, nas mesas de jogos, onde os usuários cotidianamente realizam suas apostas. 

Segundo meus informantes, essas apostas é uma forma simbólica de dar mais competitividade 

aos jogos. O valor é, em média, um real por partida e são realizadas entre amigos. No entanto, 

pode haver algum tipo de conflito e as apostas podem ultrapassar esse valor. Assim, os 

praticantes passam a competir no chamado “mano a mano”
56

.  

Ao anoitecer, a “pracinha do Siqueira” fica repleta de jovens. No lugar, percebe-se 

também um grupo que consome habitualmente “drogas” (cocaína, crack, maconha) e 

caminham livremente pelo espaço sem medo de represália policial. Esses jovens ficam entre 

os bares-lanchonetes, pelas quadras de esportes e na proximidade dos banheiros públicos, um 

dos pontos de venda de tais substâncias
57

.    

 

Agora aqui tem “droga” pra cima e pra baixo; polícia subindo aqui a quase 

toda hora por causa de denúncias dos próprios donos de bares aí, que 
presenciam certos atos dos caras daqui mesmo e são obrigados a chamar a 

polícia. A polícia aí pega e o cara não tem nada a ver, é só usuário, e às 

vezes não tem nada a ver mesmo e toma “baculejo”
58

. [...] Agora deu uma 

parada, mas no começo do ano tava ruim. Muitos estão presos e outros não 
estão andando por aqui porque estão corridos, e outros com dívidas de 

drogas
59

. 
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 Ver Mapa da movimentação dos grupos juvenis na “pracinha do Siqueira Campos, p. 67. 
57

 Idem.  
58

 Expressão nativa referente à revista policial. Segundo Sá e Santiago Neto (2011), o baculejo é uma 
ação estratégica coercitiva que se configura como revista policial envolvendo indivíduos considerados 

suspeitos de algum tipo de delito.     
59

 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante do Ensino Supletivo, vidraceiro, 23 anos, 

skatista, 11/07/2011. 
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Nesta pesquisa, tive a oportunidade de observar e participar, ao mesmo tempo, de 

três ações ostensivas da Polícia Militar de Sergipe. Portando meus instrumentos de pesquisa - 

gravador de áudio e meu caderno de campo - fui “baculejado” junto a meus informantes, 

jovens reconhecidos e autoidentificados com estilos de vida ditos “alternativos”, ligados às 

várias vertentes do rock, do hip hop e do reggae. Acredito que por terem uma identificação 

visual atrelada a esses estilos musicais, que dispõe de um sentido estético e uma educação 

corporal individualizada, como o jeito de falar, de andar e de consumir os espaços públicos, 

esses jovens atraem mais a atenção dos indivíduos que compõem o poder policial. Nos dias 

das abordagens, alguns estavam trajando roupas de cor escura e com estampas de grupos 

musicais, outros com indumentária largas e boné “palheta reta”. Ainda compunha os visuais 

acessórios como, correntes, alargadores, tatuagens e piercings. Além dos cabelos, alguns 

longos e outros raspados, uns com dreadlocks e a maioria com cabelo curto. Todos estavam 

consumindo bebida alcoólica. Ainda hoje, há no imaginário popular a concepção que esses 

estilos de vida são desviantes. No momento da ação policial, estávamos conversando sobre os 

objetivos da presente pesquisa e, próximo de onde estávamos, havia três rapazes distribuindo 

“drogas” para outros jovens. Os policiais passaram despercebidos por eles e revistaram a nós. 

Percebe-se que esses estilos de vida juvenis, associados à música, – rock, hip hop e reggae - 

são visados pela ação policial como estereótipo do desvio social.     

Outra situação que chamou a atenção em uma de minhas caminhadas pela “pracinha 

do Siqueira” foi um “acerto de contas”
60

. Jovens estavam jogando futebol na quadra, quando 

de repente a partida foi interrompida por um rapaz que trajava uma indumentária de 

ancoragem no hip hop, o qual foi em direção a um dos meus informantes, que é reconhecido 

como “pagodeiro”. Logo o conflito se armou. Socos, chutes, xingamentos e uma bicicleta 

jogada sobre o pagodeiro foi o enredo de uma cobrança de dívida de “drogas”. Curioso é 

constatar que os protagonistas desse conflito conversavam diariamente na referida praça. Mas, 

parece que esse tipo de dívida ignora prováveis laços de contatos anteriores. 

Pode-se então admitir que as sociabilidades juvenis praticadas nos lugares de lazer 

do Siqueira Campos, especialmente as que são caracterizadas através de estilos associados a 

gostos musicais distintos são, simultaneamente, de integração e de tensão. Assim sendo, os 

equipamentos urbanos parecem se configurar como definidores de fronteiras, as quais 

desenham o território para além de um lugar de passagem, mas, acima de tudo, de encontros e 
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 Expressão nativa referente à cobrança de dividas, mas de uma forma tencionada, conflituosa.  
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trocas. Isto é peculiar a redes que combinam laços de parentesco, vizinhança e procedência, 

vínculos definidos por participação em atividades comunitárias, desportivas e gostos ligados à 

música. Este domínio de relações realizado no cotidiano do espaço social da rua, instaura e 

desvela códigos ambíguos e de tensão, que evidenciam o plano dos “chegados” e o dos 

“brothers”. Categorias nativas que nascem de um tipo de relação baseada na “política da 

diferença” (LEITE, 2007), em que os indivíduos se reconhecem no contato diário como 

iguais, através do simbolismo ativado nos lugares de lazer. (MAGNANI, 2002). 

Dessa forma, as “drogas”, entre elas, a “cachaça” e a maconha, fazem parte de uma 

das realidades da “pracinha do Siqueira”, e o seu uso cotidiano nesse lugar de lazer, 

principalmente à noite, aproxima alguns jovens praticantes de determinados estilos de vida. 

Nesse caso, populações juvenis que compartilham gostos musicais e atitudes corporais 

atrelados ao rock, ao hip hop e ao reggae são ditos “alternativos”. Essa atividade apenas 

associada ao consumo é também uma atividade de produção de sociabilidades, e não pode ser 

compreendida fora do contexto sociocultural em que é desenvolvida. 

 

Quando anoitece, a gente fica quase sempre por aqui, de trás das 

lanchonetes, ou na frente da quadra de basquete, ou perto do Instituto Dom 
Fernando Gomes (IDFG). Escutamos metal, reggae, hip hop; depende de 

quem tiver na hora, porque cola aqui com a gente o pessoal que curte esse 

tipo de som. Eu curto o metal. Aí você sabe... tem gente que fica tocando 

violão, outros cantam, tem quem fume uma “erva”, “biritamos” e curtimos 
aqui mesmo, depende do dia, ou se tem outro lugar pra ir

61
.  

 

Já os “pagodeiros”, possuem atitudes corporais e estéticas efêmeras e voláteis 

associadas a esse estilo musical, movimentam-se pelo Siqueira Campos paramentados com 

roupas ligadas ao corpo, outros com indumentárias e acessórios de ancoragem no rock e no 

hip hop, como cortes de cabelo estilo moicano, pulseiras de birra, roupas largas e bonés a 

procura de algum tipo de diversão. 

Em relação à Praça Dom José Thomaz, os jovens demarcam suas fronteiras de forma 

fluida, deslocando-se pelos seus espaços. Os “pagodeiros”, ora movimentam-se pela quadra 

de futebol para jogar bola, ora pelas laterais da quadra de basquete para dançar, além do ponto 
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 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante de nível técnico, solteiro, 23 anos, reconhecido 

como da “galre do heavy metal”, 09/07/2010. 
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de táxis, (em frente a uma feira de artigos eletroeletrônicos, roupas e bijuterias) e os bares-

lanchonetes para paquerar e beber. Segundo um informante, “o pessoal do “hip hop”, do 

“reggae” e o do “metal” usam mais a quadra para jogar basquete [...]”
62

. Também se 

deslocam pelos gramados da praça para conversar, trocar experiências, divulgar seus projetos, 

ouvir música e “curtir” à noite como uma forma de ocupar o tempo livre
63

.       

Para as “juventudes”, a dimensão do lazer está articulada ao tempo livre, no qual 

protagonizam processos de identificações, descobertas de potencialidades, aprendizagens e o 

exercício de inserção afetiva em relações sociais, a partir de bens materiais e simbólicos 

associados a estilos musicais, além de laços de procedência, origem e vizinhança. De certa 

forma, são relações imaginadas, realizadas nos usos do espaço social da rua.  

 

A ocupação do tempo livre pelos jovens pressupõe a satisfação de 

necessidades materiais objetivas e a existência de tempo liberado das 
obrigações cotidianas e de conteúdos culturais que organizem e dêem 

sentidos à experiência desse tempo (BRENNER, DAYRELL E CARRANO, 

2008, p. 176).   

 

Na “pracinha do Siqueira”, observa-se que os lugares urbanos têm fronteiras fluidas, 

construídas e negociadas cotidianamente pelos atores sociais que a praticam e interagem com 

os “outros” no complexo processo de interação pública, através do qual afirmam suas 

singularidades, emergem conflitos, dissensões e, eventualmente, consensos. Nos lugares de 

lazer e sociabilidades, as “juventudes” podem encontrar múltiplas possibilidades de 

experimentação de sua individualidade e de identificação com “grupos de afinidades”. 

Portanto, diferentes práticas de experiência coletiva em espaços públicos de lazer podem ser 

consideradas como laboratórios onde se processam experiências culturais e se produzem 

subjetividades específicas, realizadas em espaços coletivos aos quais os jovens dão sentido 

como lugares seus
64

.  
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Imagem 04: Mapa da movimentação dos grupos juvenis na “pracinha do Siqueira”. 

 

Legenda: movimentação dos grupos juvenis pela Praça Dom José Thomaz. 

A. Movimentação dos grupos juvenis autoidentificados com o estilo musical do rock, do hip hop e do 

reggae. 

B. Movimentação dos grupos juvenis autoidentificados com o estilo musical do pagode.  

C. Movimentação da venda de drogas. 

D. Jogos 

E. Movimentação dos grupos das Igrejas Evangélicas 

Fonte: Designer de Interiores: Viviany Moura de Freitas. 
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No decorrer da presente pesquisa, várias possibilidades de análises sobre os usos da 

“pracinha do Siqueira” foram se delineando, principalmente a de que o espaço apresenta-se 

como um lugar de referência identitária para as “juventudes” associadas a determinados 

estilos de música. A praça agrega e é itinerário para quem se desloca pelo bairro. Devido à sua 

localização estratégica e ao adensamento de equipamentos urbanos, os jovens com distintos 

gostos, desejos, atitudes e sensibilidades estéticas se fixam e se movimentam por ali. Nos 

finais de semana, por exemplo, tal espaço é caracterizado como o “esquenta”. Denominação 

típica para o lugar onde os jovens vão antes de se dirigirem ao destino final, que pode ser uma 

festa, denominada “balada”
65

. O bairro dispõe de uma rede de lazer, noturna, para além da 

“pracinha do Siqueira”, como os clubes e espaços comerciais que à noite são transformados 

em lugares, onde os jovens autoidentificados com o pagode se deslocam para escutar e dançar 

tal estilo musical. 

 

Pra quem curte pagode tem vários lugares que você pode ir pra curtir seu 

lazer, mas pra gente que gosta do metal, ou mesmo do reggae, ou do hip hop 
só tem a “pracinha”. Então a gente fica por aqui mesmo na pracinha, 

ninguém mexe com a gente e curtimos nosso som com a galera que é amiga. 

Mas tem os amigos dos amigos que acabam virando nossos amigos também. 
É só ficar aparecendo, então conversamos, cantamos, escutamos o som, 

“biritamos” e coisa e tal. Tem as meninas também que colam aqui. Algumas 

são namoradas dos caras e outras são amigas, às vezes rola uma parada, mas 
é só curtição. Elas ficam aí na galera

66
.    

 

Em Sergipe, os shows de bandas e os espaços para eventos destinados ao público do 

rock, do reggae e do hip hop é diminuto comparado ao do pagode, estilo musical mais 

evidente na mídia, patrocinado por grandes gravadoras. O público vinculado a estilos 

musicais “alternativos” contam com algumas iniciativas de grupos que se organizam para 

promover esse tipo de evento. Geralmente são projetos que se sustentam com verbas do poder 

público, como: o da Confederação Única de Favelas, Cufa-Se, o da Casa Rua da Cultura
67

, 
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 Expressão nativa referente a qualquer tipo de movimentação noturna, onde os jovens circulam com 
bebidas e lanches através de música tocada em volume estrondoso.  
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onde a comunidade possa ter acesso a teatro, música, dança, poesia, artes plásticas e outras 
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entre outros. O público jovem que se autoidentifica com esses estilos musicais, 

principalmente os que são tratados nesta pesquisa, devido às poucas alternativas de circular 

pela cidade, preferem se reunir na Praça Dom José Thomaz. 

Durante o período noturno, outros espaços são mais frequentados por jovens no 

bairro, as chamadas “casas de pagode”. São estabelecimentos que nos finais de semana à noite 

são transformados em casas de espetáculos destinados a esse estilo musical: “Casa do 

Samba”, no Flamengo Circulista Esporte Clube, localizado na Rua Neópolis; “Pagode 

Federal” (atualmente denominado de “Samba Vip”), na Rua Distrito Federal, no Clube 

Society Serrano; e o “Pagode do Formiga”, situado na Avenida Maranhão, no Lava a Jato do 

Formiga. Embora o movimento de carros e motocicletas seja intenso nessas ruas e na Praça 

Dom José Thomaz, o tráfego é lento por causa do grande número de pessoas e grupos juvenis 

que nelas transitam, atravessando de um lado para o outro nas noites dos finais de semana. Os 

“flanelinhas” dominam a maior parte dos acostamentos e das calçadas na busca de carros para 

estacionarem em suas vagas preestabelecidas simbolicamente entre eles. Nesse caso, algumas 

regras se invertem: vendedores ambulantes montam, nas proximidades desses lugares, suas 

barraquinhas, e estacionam seus veículos com lanches e bebidas ou colocam, em locais bem 

visíveis, seus carrinhos com cervejas e refrigerantes. Nesses lugares, os jovens 

autoidentificados com o estilo musical do pagode se movimentam e se relacionam no bairro, 

por meio das práticas do lazer, consumo e manejos de códigos
68

.  

Assim, o trânsito nos finais de semana, a partir das vinte três horas, deixa de ser 

motivo de aborrecimento e passa a sinalizar a prática da paquera. Vidros abertos e sons dos 

carros equalizados em alturas estrondosas, em filas no meio da rua ou estacionados nos 

acostamentos, comunicam aos “outros” que os passageiros dos automóveis estão abertos para 

o contato e o conhecimento ou, mesmo nos carros, já estão direcionados para a festa, a 

“balada”. 

Para quem não dispõe de condução própria, o acesso é facilitado pela localização 

estratégica do Siqueira Campos. A entrada nas “casas de pagode” custa, geralmente, cinco 

reais. Até as vinte três horas, mulheres não pagam. Contudo, para alguns dos considerados 

“de dentro” pode até chegar a ocorrer a entrada gratuita, tudo depende das redes de contatos e 

                                                                                                                                                                                              
manifestações artísticas e folclóricas, além de contribuir para o intercâmbio de ideias da produção 

cultural de Sergipe”. Informação obtida via e-mail: ascomcrdc@gmail.com, pelos realizadores da Casa 

Rua da Cultura, 19/08/2011.    
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 Ver Mapa das ruas onde acontecem shows de pagode no Bairro Siqueira Campos, p. 97.  
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amizades realizadas nesses lugares, principalmente com os seguranças, que podem conectar 

qualquer indivíduo ao ambiente. 

A relação das populações juvenis com a Praça Dom José Thomaz, seus equipamentos 

urbanos e as casas de shows se diferenciam por meio de códigos que, compartilhados 

cotidianamente entre os “grupos de afinidades”, expressam preferências sobre o modo de estar 

e dar sentidos aos lugares. É um poder simbólico que expressa “processos de identificação”. 

Ora os jovens transitam em um lugar, ora em outros, ao se movimentarem por espaços 

preestabelecidos, mesmo que de forma fluida. Em linhas gerais, os estilos de vida funcionam 

como uma espécie de mecanismo de identificação, mesmo que temporário, entre estes 

indivíduos. São formas fluidas e voláteis, marcados, de certa forma, por fases da vida 

(FEATHERSTONE, 1995; BAUMAN, 2008).  

Nesta pesquisa, os jovens afirmam que suas preferências de lazer e redes de 

sociabilidades envolvem modos de ser e de estar jovem. Pode-se então admitir que as 

sociabilidades juvenis desenvolvidas no Bairro Siqueira Campos, principalmente na “pracinha 

do Siqueira”, como dito, são simultaneamente de interação e de tensão. Elas reproduzem, de 

alguma forma, valores, desejos, atitudes e sensibilidades do meio. 

 

2.2. Ser jovem e os “estilos de vida”   

 

Ser jovem é curtir a vida, ter tempo livre, ouvir música e perceber as 

mensagens que elas passam
69

. 

 

Para as “juventudes”, os bens materiais e simbólicos consumidos nos espaços 

coletivos, de certa forma, se tornam mecanismos de “identificação” e “diferença”. Por 

exemplo, o gosto por um determinado estilo de música nos lugares de lazer pode aproximar e 

permitir a troca, o diálogo, a circulação e a composição de um imaginário coletivo. Formas de 

estar juntos concretizados nos usos dos espaços públicos e que preferencialmente articulam as 

sociabilidades no espaço público.   

                                                             
69

 Entrevista concedida ao autor por jovem estudante do Ensino Médio, solteiro, 17 anos, reconhecido 

como da “galera do heavy metal”, 17/06/2011.   



 
 

71 
 

Nota-se que na concepção de alguns dos entrevistados desta pesquisa a definição de 

“ser jovem” passa por uma visão de mundo relacionado ao uso do tempo livre, 

principalmente, em espaços coletivos e aos bens de consumo associados a gostos musicais, 

como uso de vestimentas, adereços, linguagens e cortes de cabelo. Tudo isso, mesmo que de 

maneira genérica, se configura em “[...] ter um espírito jovem”
70

, que pode refletir no trecho 

da entrevista abaixo.  

 

Ser jovem é ser livre. Eu tenho responsabilidades, mas só estudo. Eu faço 

curso técnico e pré-vestibular porque emprego tá difícil, mas eu estou na 

correria. Fico mais em casa, no computador, pesquisando umas paradas. 

Ajudo aos meus pais fazendo uma coisa ou outra, estudo, leio, fico ouvindo 
música, e à noite venho para cá pra praça ver meus amigos, ouvir música, 

beber e “fumar uma”, e conversar com a galera. A galera que anda comigo é 

mais do heavy metal, mas cola os amigos do reggae e do hip hop. Tem umas 
meninas também, mas elas ficam com os caras

71
.  

 

O conceito de juventude surgiu nas Ciências Sociais como uma categoria propícia 

para simbolizar os dilemas geracionais do século vinte, e aparecia como retrato projetivo da 

sociedade de outrora, como apresentei anteriormente. Essa tematização caminhava pela ótica 

do problema social ou do comportamento desviante. As gangues, os jovens desocupados ou 

em condição de rua eram vistos como ameaça ao sistema social vigente. No entanto, os 

critérios que caracterizam a noção de juventude são históricos e culturais. Assim sendo, a 

partir das narrativas supracitadas, percebe-se que os jovens, na qualidade de atores sociais, 

constroem determinados sentidos sobre os modos de ser e estar jovem baseados em suas 

vivencias cotidianas, na sua relação com o tempo livre, com o lazer, com as atitudes, os 

gostos, os desejos e a vontade de estar juntos. Dessa forma, observa-se que, a cada tempo 

histórico, e em cada contexto social e cultural, as populações juvenis aprendem a lidar com 

seu momento e representá-lo, através de suas experiências. 

No caso do Bairro Siqueira Campos, essas formas de expressão cultural e 

sociabilidades marcam modos distintos de ser e estar jovem hegemonicamente masculino. É 

certo que esses comportamentos ganham maior visibilidade e adesão no domínio do lazer, 
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devido às formas simbólicas e imaginárias desenvolvidas a partir de modismos. A mídia é 

uma das grandes responsáveis por divulgar padrões idealizados de consumo. Vale lembrar que 

esses bens culturais são traduzidos em códigos que orientam o processo de significação e de 

produção de sentidos. 

Aliás, de modo geral, as populações jovens, ao encontrarem-se na “pracinha do 

Siqueira”, não deixam de afirmar modos distintos e práticas de “ser” e “estar” jovem. Trata-se 

da afirmação, de sensibilidades e atitudes típicas dessa fase da vida - que cada vez mais vem 

sendo alongada, e que produz e reproduz identificações e estilos de vida juvenis. Para as 

gerações passadas, há um sentimento de repulsa à vida que esses jovens levam, e de 

generalização ao afirmarem que “todos são marginais”. “A maior parte dos jovens que andam 

aqui na praça tem algum envolvimento com as drogas e ficam aí fazendo coisas erradas. É por 

isso que tá cheio de polícia por aqui. Essa praça tá famosa, já passou até na televisão”, destaca 

um informante de cinquenta e cinco anos
72

.  

A relação entre trabalho e o tempo livre é um debate chave para entender o universo 

das “juventudes” no tempo presente. Geralmente, os jovens, por serem vistos com mais 

frequência nos lugares de lazer, são muitas vezes interpretados pelas gerações mais velhas 

como “marginais”. Contudo, ao perceberem que não têm as mesmas chances no mercado de 

trabalho diante dos requisitos solicitados pelas empresas, procuram outros meios para adquirir 

recursos. “Eu trabalho para mim mesmo. Sou programador de sistemas de informação. As 

empresas não aceitam meu estilo de vestir, meu cabelo grande, e tem que chegar cedo. Prefiro 

dar minha correria, ninguém manda em mim”, destaca um depoente de vinte e três anos
73

.  

 

Eu sou dançarino, aprendi com os caras aí na “pracinha do Siqueira”. Hoje 

eu danço em bandas de forró, mas comecei em bandas de pagode. Pra gente 

que é jovem e não tem tanto estudo fica mais difícil de arranjar emprego. Eu 
parei no 1º ano [do Ensino Médio], mas ganho minha vida dançando, é o que 

eu gosto
74

.     
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Nessas narrativas, apesar das diferenças de gostos musicais, fica claro que as 

populações juvenis de hoje, mesmo ao admitir a importância do trabalho e da qualificação 

para obter recursos e vivenciar os prazeres do consumo, preferem viver o tempo das 

“juventudes”, associado ao divertimento, consumo e lazer. Toma-se, por exemplo, as 

“bebedeiras” e as “baladas”. No entanto, como diz Pais (2003, p. 193), os jovens “[...] Sabem 

que sem trabalho não há dinheiro e sem dinheiro não há divertimento”. 

Ao seguir os estudos de Pais (2003) e Dayrell (2007), enveredo sobre a noção de 

“juventudes” no plural. Na vida cotidiana, as relações sociais são baseadas em um conjunto 

que constitui e processa sistemas de sentidos, desejos e sensações que, tanto no nível 

individual quanto grupal, dizem quem o jovem é, quem é o mundo, e quem são os outros. É 

no nível dos “grupos de afinidades” que as populações juvenis identificam-se e sentem-se 

seguras pelas formas próprias de vivenciar e interpretar as suas relações com os bens 

culturais, de certa forma, ligados a estilos musicais e com as contradições, entre si e com a 

sociedade. 

Nesse contexto, a música significa uma forte referência na elaboração de projetos 

pessoais e na vivência da condição de ser e estar jovem. No caso do Siqueira Campos, o 

exercício cotidiano de atividades de lazer associadas a bens materiais e simbólicos ligados a 

gostos musicais distintos podem consolidar redes e trocas socioculturais amenas, que afirmam 

formas de sociabilidades própria do meio. Essa convivência social, em lugares de lazer, 

possibilita práticas, relações e símbolos por meio dos quais as populações jovens afirmam 

identidades. Enfim, os estilos musicais se colocam como mediadores de um determinado 

modo de sentir-se jovem, de tendências sociais e de sentidos estéticos.  

Dessa maneira, pode-se afirmar que as populações juvenis, atualmente, vivenciam 

um paradoxo: concomitante e opostamente é a geração mais bem preparada em relação às 

habilidades e ao manuseio das ferramentas tecnológicas, pois já nasceram lidando com elas, 

mas é também a mais despreparada, porque não conseguem lidar com as frustrações, 

desprezam o esforço e pensam que o mercado de trabalho é a continuação de seus lugares de 

lazer, o que tem gerado um alongamento da idade da juventude.  

 

Eu tenho trinta e três anos. Atualmente moro no Bairro Industrial, sou 

músico e estudei até o 1º ano [do Ensino Médio], mas é incompleto. 

Trabalho fazendo shows e vendo algumas músicas para campanhas 
publicitárias, principalmente nas eleições. Eu trabalho me divertindo. Faço o 
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que gosto. Assim, tenho mais tempo pra fazer outras coisas, como o lazer. 

Por isso fico muito aqui na “pracinha do Siqueira”. Dizem que é coisa da 

juventude, mas é o que eu faço
75

. 

 

Nessa narrativa, evidencia-se que as populações juvenis também vivenciam e veem o 

mundo do trabalho de forma relacional com o tempo dito ocioso, pois, para os jovens, o lazer 

também pode estar relacionado ao trabalho. Essa é uma questão que parece chave para que as 

“juventudes”, no tempo presente, sejam entendidas. Trabalhar não é apenas uma forma de 

obter recursos financeiros, mas também de se divertir. Assim, o tempo dito ocioso, o do lazer, 

é uma forma de produzir sentidos e de sentir-se jovem.       

 

Você não é mais jovem, não tem mais idade pra isso não, tem que trabalhar. 
Eu tenho dezessete anos, moro no Siqueira, só estudo e não faço nada o dia 

todo. Escuto música, metal, e venho à noite aqui pra “pracinha do Siqueira”. 

Nos finais de semana, vou para o Parque da Sementeira com a “galera do 
metal”. Tem várias tribos de jovens por lá

76
. 

 

Nota-se, que não há um padrão e nem forma homogênea de “ser” e “estar” jovem. 

Igualmente, o tema é motivo de tensão entre os “grupos de afinidades” com aqueles que 

envelhecem. Porém, comungam aspectos ideológicos, bens materiais e simbólicos como 

construtos de estilos de vida. A propósito, essa tensão revela traços e marcas definidoras de 

uma juventude no plural, ao incorporar outras sensibilidades, novas formas de 

relacionamentos, conhecimentos e experimentações de sentir-se jovem no tempo presente, 

que não passa apenas pelo fator etário.       

Outra constatação evidenciada nas narrativas supracitadas é que determinados 

gêneros musicais têm ligação direta com modos de pensar, gostos, sensibilidades e atitudes de 

“ser” e “estar” jovem. Algo relacionado às culturas juvenis. Paramentados com seus 

emblemas, - roupas, acessórios, cortes de cabelo e suas linguagens - as populações juvenis do 

tempo presente vivenciam modos de vida e expressões de forma corporal significados no uso 

do espaço-tempo do lazer. A mídia e a publicidade também reiteram essa relação, 
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transformando determinados bens culturais em produto de imediata necessidade e de valor de 

uso, para a tarefa de seduzir consumidores, nesse caso, as “juventudes”. O seu objetivo está 

ligado à necessidade de suprir determinadas carências, identificar seus usuários na sociedade e 

diferenciá-los dos “outros”, uma forma de exercitar a “alteridade”, a partir de símbolos e 

códigos culturais. 

 

2.3. Os grupos e os gostos no Siqueira Campos  

 

O Siqueira Campos é um dos principais bairros aracajuanos. Nele, há uma economia 

orientada para o mercado e para o consumo de determinados bens culturais. Quem caminha 

pelos seus lugares de lazer logo percebe dinâmicas culturais ligadas às populações juvenis e 

seus estilos. A música, o vestuário, a aparência corporal, a linguagem, o consumo de bens 

simbólicos, o imaginário e as formas de interação, realizadas nos espaços coletivos, articulam-

se como produtores de sentidos. 

 

Eu sou “pagodeiro”. Aqui na “pracinha do Siqueira” todo mundo me 

conhece por causa do pagode e porque sou dançarino de bandas de forró. 
Mas se eu for pra outro lugar, as pessoas podem pensar que “curto” hip hop, 

por causa do jeito que me visto. Pagodeiro também tem uma variedade de se 

vestir
77

.  

 

A “pracinha do Siqueira” é o espaço de lazer onde as populações juvenis se reúnem, 

consomem e realizam laços de sociabilidades. É um lugar de tensão, conflitos, contatos, 

encontros, circulação e consumo, mas, sobretudo de relações de amizade e trocas amenas 

entre os jovens considerados “de dentro”. Aliás, para entendê-los, é importante vivenciar os 

valores e as atitudes do meio. Como diz um depoente, “Eu sou skatista, ando na “pracinha” 

porque é o lazer que temos aqui, mas fico mais nas escadarias da igreja e só “colo” na “galera 

do skate”. Mas conheço quem anda direto na pracinha, porque também jogo futebol”
78

. 

Dessa forma, evidencia-se que espaços públicos localizados em bairros e dotados de 

equipamentos urbanos, além de ponto de encontro e movimentação para um número mais 

diversificado de frequentadores, tornam-se para os jovens considerados “de dentro”, um tipo 
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de espaço onde estabelecem relações comunitárias. Nesses lugares, as regularidades dos usos 

propõem dinâmicas culturais distintas e relações de sociabilidades intergrupal. Nesse sentido, 

determinados frequentadores considerados “de fora” são diferenciados dos “de dentro”, 

devido aos usos e às práticas cotidianas descritas através de manejos de códigos. De certa 

forma, associados a bens materiais e simbólicos ligados a estilos musicais, a laços de 

parentesco, procedência, vizinhança, origem e imaginados consolidados nos espaços de uso 

coletivo. 

 

Eu ando pouco pela “pracinha do Siqueira”, já andei mais. Primeiro, porque 

praça nem todo dia você pode estar andando. As pessoas pensam que praça é 

lugar de vagabundo, malandro, e seu lugar é a praça. Mas eu conheço a 
galera aí, daqui da praça, e tem um pessoal bacana e gosto daqui da praça, 

ver as novidades. É o lazer da gente aqui, é onde a galera entra em contato e 

sabe das novidades
79

. 

 

Assim, os usos do espaço social da rua, pelos jovens, permitem encontros e contatos 

possíveis, além de grupos e gostos como forma de sociabilidade. Os processos de 

identificação inscrevem possibilidades de vivencias e modos de vida que compõem um 

notável quadro de demarcação e ocupação dos espaços. 

A música, por exemplo, pode ser considerada como um signo juvenil geracional por 

agregar processos que, em seu conjunto, evidenciam estilos de vida típicos de uma de suas 

fases. Como enfatiza Pais (2003, p. 127), o estilo musical do rock e o do hip hop cumprem 

bem a função de integração geracional das culturas juvenis como polo cultural que agrega 

diversas sociabilidades das populações juvenis, a partir de bens culturais dispostos em público 

como gostos musicais, danças, vestuário, adereços e gestualidades corporais. Embora também 

seja constituidora de tensões. 

Assim, nos depoimentos, alguns informantes afirmaram que, os “pagodeiros” não 

têm cultura, “[...] eles “plagiam” outras culturas”
80

. Usam bens culturais característicos de 

outros estilos musicais, como os de ancoragem no hip hop e nos vários estilos que compõem o 

rock: cortes de cabelo estilo moicano, pulseiras, vestimentas, passos de dança etc. Todavia, 

esses bens materiais e simbólicos estão no cerne das culturas juvenis e são ressignificados 

pelos jovens a partir de características associadas a gostos, estilos e grupos musicais, de certa 
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forma, fabricados pela técnica do marketing. É um poder simbólico típico das “juventudes” 

que inscrevem com o corpo suas marcas pelas cidades. Haja vista o depoimento de um jovem 

da área:       

 

[...] O Siqueira é tradição, tem “reggaeiro”, tem os caras do “hip hop”, tem 

os caras do “rock”, [“skatistas”], tem os “malucos” aí, tem as “bitch”. Sabe o 

que são as “bitch”? São as putas. [...] Tem os “pagodeiros”. Ou seja, tem de 
tudo. A gente aqui trata bem as pessoas, antes de tudo falamos de estilos 

musicais. Cada pessoa tem o seu [...] e o pessoal aqui são amigos, são 

conhecidos da área de infância, mas cada um “cola” onde tem seu estilo que 

é interessado a ele, porque não vai ter nada a ver com a filosofia de vida 
dele. [...]. Mas tem os caras que são ridículos e gostam de se mostrarem 

ridículos. Os pagodeiros, eles são ignorantes. Não é generalizando não, mas 

eles pensam que o rock é coisa de doido, satanista. Eu não acho nada deles, 
mas o negócio deles é rebolar a bundinha, passar gel no cabelo, botar um 

visual colorido. Tem uns que se vestem que nem o pessoal do hip hop e com 

adereços do rock, mas são diferentes. Eles ficam tipo tocando essas músicas 
com letras manjadas que não tem nada e não passa informação nenhuma. 

Mas é isso aí, é cultura, né!
81

. 

 

Na “pracinha do Siqueira”, os conflitos entre os jovens e os estilos de vida são 

constantes. Eles vivenciam um tipo de sociabilidade pública realizada através do adensamento 

de equipamentos urbanos, onde manejam cotidianamente códigos e símbolos atrelados a 

gostos musicais distintos e também laços de procedência, origem, vizinhança e amizade. 

Porém, se diferenciam nas linguagens estéticas e no uso desse espaço público. Observa-se que 

as fronteiras desse espaço coletivo são fluidas, pois há um tipo de comunicação interna, na 

qual as “juventudes” se reconhecem na diferença como uma comunidade, uma forma de 

viverem juntos, através de laços cotidianos de sociabilidades e imaginários, que diferenciam 

os “de dentro” dos considerados “de fora”, como afirma Magnani (2003) em suas pesquisas 

sobre os jovens nos usos dos espaços públicos em São Paulo. 

Nesse contexto, para os jovens autoidentificados com os estilos de música ditos 

“alternativos”, há uma aversão ao conjunto do comportamento dos “pagodeiros”, como o jeito 

de andar e falar, o dançar em público e as vestimentas. Particularmente, os trajes e a aparência 

corporal são vistos como modelo de estereótipo, pois em uma sociedade dominada por valores 

masculinos, homens mais preocupados com a aparência corporal são vistos como afeminados 

e acometidos de brincadeiras rudes.      
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Contudo, como afirma um informante de vinte e três anos em relação aos 

“pagodeiros”, os estilos também podem ser relacionados a uma retórica relativa a distinções 

sociais, como as características étnicas, “[...] Não é querendo ser preconceituoso não, mas a 

maioria do pessoal que “curte” pagode é afrodescendente, tem a ver com a cultura, essa coisa 

da Bahia. Mas nada contra, cada um na sua. Eu sei que também sou negro. Tá no sangue 

[...]
82

. Como diz Pais (2005), é através da música, da dança e das gestualidades corporais, por 

exemplo, que os jovens elaboram para si sua própria ideia de “cidadania” e suas formas de 

viver em grupo. “Eu sei que sou também afrodescendente, mas sou mesmo é do rock’ n roll, 

“curto” metal, é minha filosofia de vida, minha ideologia, meu estilo de vida”. É com a galera 

do rock que me relaciono, destaca um informante
83

. 

É notório então que a entrada em qualquer grupo caracterizado por um estilo próprio 

não é acidental, e pode ser caracterizado através de um complexo contato com os meios de 

comunicação, o consumo, a circulação e o estabelecimento de sociabilidades específicas, 

como as relações de amizade nos lugares de lazer. 

 

Ando aqui no Siqueira há muito tempo e já conheci umas duas gerações da 
galera que anda por aqui. Tinha uma época que fazíamos acampamentos 

aqui na “pracinha” e tinha outras galeras que “colavam” aqui também. Mas 

aqui é assim mesmo, é aquele ciclo que vai e volta. Aqui eu conheço o 
pessoal desde infância, rola amizade, mas ando mesmo com o pessoal do 

heavy metal. Não é mais aquela galera da minha época, mas curtimos as 

mesmas coisas
84

. 

  

O gosto por um determinado estilo de música, a circulação e os discursos sobre as 

relações de amizade realizadas no espaço social da rua também afirma um tipo de experiência 

que vai além da questão etária. De algum modo, essas questões orientam um conjunto de 

valores, percepções, gostos e modos de vida também relacionados às gerações anteriores, à 

distinção social e étnica, e pelo uso de objetos e espaços comuns, que influenciam suas 

tomadas de decisões, suas afeições e repulsas ideológicas e de consumo.  

Nesta pesquisa, paulatinamente, foi se evidenciando que as sociabilidades juvenis 

realizadas na "pracinha do Siqueira” aparentemente separam o mundo dos jovens do mundo 

dos adultos, devido ao consumo, os encontros, os contatos, as formas de uso dos lugares, dos 

estilos de vida associados a gostos musicais e das formas de obter recursos financeiros.  
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Evidencia-se que há um tipo de comunicação sub-reptícia entre os jovens e os estilos 

de vida praticados na “pracinha do Siqueira”, que embora silenciosa e conflituosa revelam 

características próprias do meio. Assim, parece que os jovens se distribuem e ocupam os 

espaços das cidades a partir de gostos ligados a estilos musicais e relações de afinidades, de 

certa forma, imaginadas, definidas pelas práticas, o que já demonstrou Magnani (2003), em 

vários de seus estudos sobre São Paulo. 
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III CAPÍTULO 

 

3. Juventudes e os processos identificação e diferenciação no Bairro Siqueira Campos 

 

La juventud, como hoy la conocemos, nace en el siglo XX gracias a las 

renovadas condiciones sociales, económicas y culturales propias de un 

nuevo orden internacional que instaura la condición de juventud, a través de 
variados discursos: jurídico, escolar, social, cultural, estético, publicitario, 

etc (MONTOYA, 2003, p. 01).    
 

Os estudos sobre jovens e os processos de identificação demonstram que a produção 

de bens culturais é transformada em signos e orienta as relações sociais a partir de afinidades, 

mesmo que imaginadas. Sendo assim, as populações juvenis devem ser entendidas dentro de 

uma concepção inerente ao seu caráter plástico, fluido e transitório. O conceito de juventude 

defendido neste trabalho é plural, e permite perceber que esta população está sempre em 

movimento e que contém um potencial de transitoriedade e de relativa instabilidade, que lhe 

são conferidas pela necessidade de plasticidade alinhavada às suas expressões culturais.  

Com a globalização, acelerou-se a informação e a mobilidade de sujeitos e bens de 

consumo. As imagens e os símbolos passaram a ser associados a dispositivos identitários de 

origem local e nacional com outros de origem transnacional, que passaram a produzir e a 

diversificar uma acentuada complexidade de objetos-símbolos de informação e conhecimento 

que estão no cerne dos processos de identificação das populações juvenis. A flexibilização, a 

plasticidade e a mobilidade dada pela globalização, permitiram mudanças nos modos de 

produzir e consumir a crescente diversidade dos bens de consumo, e a transitoriedade de 

formas sociais e culturais atreladas às culturas juvenis, dizem Featherstone (1995) e Pais 

(2003). 

As escolhas relativas aos modos de viver deram espaço a uma crescente esteticização 

do cotidiano e das múltiplas paisagens, dos espaços públicos aos espaços privados, do 

universo do trabalho ao universo do lazer e da vida doméstica. Essa volatilidade e 

complexidade relacionadas aos diferentes discursos - que instauram, manipulam e recriam 

uma condição de ser jovem - parece ultrapassar antigas fronteiras associadas à classe social, 

às relações de gênero e à faixa etária, que vão se diluindo na pluralização de formas sociais e 
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culturais. O simbolismo da aparência corporal, os modos de falar e as gestualidades parecem 

ser indicativos de um conjunto de comportamento que expressa essa condição de ser e estar 

jovem no tempo presente. 

Neste último capítulo, parto para a análise das tensões, das práticas, do consumo e 

das experiências particulares realizadas nos usos dos lugares de lazer e sociabilidades no 

Bairro Siqueira Campos, entre os “grupos de afinidades” reconhecidos como “galera do 

rock”, do “hip hop”, do “reggae” e “pagodeiros”. Busco perceber os construtos de estilos de 

vida distintos. Para tal, enveredo compreender como cada um dos grupos percebe os “outros” 

e como veem a “si mesmos”, além de analisar como eles se caracterizam e se relacionam com 

os lugares no Siqueira Campos, imprimindo sentido aos espaços. 

Na última parte do texto empreendi uma observação participante com os grupos 

estudados e, por questão de foco, para facilitar a discussão, mantive e explorei mais as 

observações feitas sobre o grupo juvenil reconhecido e autodenominados como “pagodeiros”. 

A partir disso participei de modo sistemático do convívio com eles nos usos dos seus lugares 

de lazer e sociabilidades. Acompanhei especificamente sete informantes compostos 

majoritariamente por homens com idades variando entre os dezessete e os vinte sete anos. 

Muitos integrantes desse grupo se consideram artistas, entre eles, os que trabalham como 

dançarinos em bandas de pagode e de forró, como veremos. 

 

3.1. Contexto e relações: tensões, consumo e gostos culturais 

  

Para os jovens, o lazer ocorre num espaço-tempo específico, caracterizado pela 

ausência de obrigações e deveres profissionais, familiares, religiosos, entre outros, a partir do 

tempo ocioso, livre, como espaço do lúdico e do prazer. Está vinculado à satisfação pessoal e 

expressa a cultura de um grupo ou sociedade. Também está relacionado a lugares, espaços 

públicos, equipamentos urbanos, manifestações artísticas, culturais e desportivas. É no tempo-

espaço do lazer, portanto, que os signos ganham sentido através de práticas singulares da 

cultura, reprodutoras e difusoras de processos de identificação que potencializam diversas 

formas de sociabilidades. 
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Há, contudo, de notar-se que as populações jovens consideradas “de dentro”, na 

“pracinha do Siqueira”, interagem entre si, mesmo as que são associadas a estilos musicais 

ditos “alternativos”, e que mantém algum tipo de contato com aqueles reconhecidos como 

“pagodeiros”. Isso se deve ao fato de vivenciarem os mesmos problemas socioeconômicos, o 

desemprego, a educação de baixa qualidade, os mesmos espaços coletivos, o futuro incerto e 

uma faixa etária aproximada. 

Esses grupos juvenis se diferenciam a partir do consumo de códigos visuais, sonoros 

e no uso dos espaços públicos para lazer no Siqueira Campos. São os gostos e as práticas que 

demarcam também uma plasticidade na forma de se vivenciar a experiência das “juventudes” 

em espaços influenciados por questões locais e globais. Independentes de suas motivações e 

ideologias, o fato de conviverem sob um conjunto de características mais ou menos similares 

e distintas, também possibilita, a partir do acionamento de uma memória compartilhada de um 

dado espaço, um sentimento de pertença como lugares seus, que pode estabelecer certa 

uniformidade em relação aos “de dentro”, fator de distinção social em relação aos 

considerados “de fora”. 

Dessa forma, estudar as “juventudes” na “pracinha do Siqueira” possibilitou perceber 

aspectos ligados aos processos de identificação, pois esta praça é caracterizada por possibilitar 

encontros, contatos, trocas, sociabilidades, tensões, o lazer e a circulação de práticas culturais 

juvenis, principalmente nos finais de semana quando os jovens se movimentam pelo bairro à 

procura de lazer e algum tipo de diversão, a “balada”. 

Assim, percebe-se que os processos de identificação são relacionais, vivenciais, 

contextuais, tematizados e marcados pela experiência. Não existem identidades fora de 

contextos, em si mesmo, o conceito é sempre relativo a algo específico que está em jogo. 

Nessa concepção, o ponto de partida dos processos de identificação, seja individual ou 

coletivo, é o fato de que somos sempre o outro de alguém num dado contexto social. São os 

encontros, os contatos, as trocas, os conflitos, a memória, um sentimento de pertença a um 

dado espaço e as afinidades, mesmo que consideradas imaginadas, que evidenciam definições 

de identificação.      
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3.2. Os alternativos como estilo de vida: a “galera do rock”, do “hip hop” e do “reggae”  

 

Na “pracinha do Siqueira”, a “galera do rock”, do “hip hop” e do “reggae” 

compartilham cotidianamente conversas sobre música, bandas associadas a estilos musicais 

do interesse de cada um, composições musicais, filmes, shows, trabalhos, videoclipes, 

esportes e “drogas” consideradas por eles próprios como leves, entre elas, a “cachaça” e a 

“maconha”. Além disso, comentam diversos fatos do cotidiano, como assuntos de destaque na 

imprensa brasileira e em sites diversos. Pude perceber, inclusive, que essas vivências, 

encontros e contatos acontecem geralmente à noite, sobretudo nos finais de semana, quando 

trocam experiências ancoradas em relatos que valorizam e reproduzem práticas ligadas a uma 

produção considerada marginal
85

, que é compartilhada entre amigos. Muitos desses jovens são 

músicos e vivenciam diariamente a sua produção musical como processo de identificação e 

diferenciação em relação aos outros grupos e à sociedade em geral. 

 

A gente não “cola” todos os dias por aqui, porque o pessoal mais velho diz 

logo que é coisa de vagabundo, e nem todos os dias você pode andar em 

praça. Também temos outras coisas para fazer, outros lugares para ir. O bom 

mesmo é vir pra cá no final de semana, porque vai ter mais gente pra 
conversar. A gente também trabalha e estuda. Na praça, a gente vai mais nas 

horas vagas, aí marca com a galera pra compartilhar o que anda fazendo, “tá 

ligado?”
86

 

       

Em síntese, percebe-se que a biografia de cada um desses jovens considerados “de 

dentro”, na Praça Dom José Thomaz, apresenta também traços similares, e que o tempo 

ocioso é primordial para circulação e divulgação da produção cultural e das suas dinâmicas de 

identificação. O que já foi demonstrado por outros autores, como Pais (2003) e Magnani 

(2007). Os espaços públicos como as ruas, os mercados, os parques e as praças são 

transformados em lugares de lazer, consumo e sociabilidades no presente. São lugares onde os 

jovens podem ser vistos como uma espécie de mediadores, a partir de linguagens estéticas e 

códigos visuais capazes de revelar uma parte significativa do seu mundo cultural.  
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Eu gosto de reggae. O que identifica a gente são os dreadlocks, as pulseiras 

de palha, os alargadores, os chinelinhos simples e as camisas de bandas. Mas 

eu escuto e me dou bem com a “galera do rock” e do “hip hop” que andam 
por aqui na “pracinha do Siqueira”. Somos todos amigos porque a galera que 

anda aqui se conhece há muito tempo. A maioria já estudou junto e tem os 

amigos dos amigos que “colam” e ficam nossos amigos também. Os 

“pagodeiros” a gente respeita, mas não anda junto não. Mas todo mundo se 
conhece por aqui. Pagodeiro pra mim são os caras que andam com as roupas 

coloridas e apertadas, mas tem os que imitam os irmãos do hip hop. Eles são 

malhados e tem uns que fazem programa. É só ver eles aí nos bares com os 
gays. A gente tira onda com a gente mesmo, e diz um com o outro: deixe de 

“ser pagodeiro”. O que eu quero dizer é pra o cara deixar de “ser boiola”. 

Mas é brincadeira, é só gozação
87

. 

 

Para os agrupamentos juvenis ditos “alternativos”, perceber o corpo a partir de um 

conjunto de comportamento atrelado a movimentos de moda, como é caracterizado os 

“pagodeiros” nessa narrativa, introjeta uma imagem, mesmo que estereotipada, associada a 

características ditas afeminadas. Como diz Bourdier (2006, p. 88-89), ainda vivemos em uma 

sociedade dominada pelos valores masculinos, o que favorece a postura tosca, grosseira, rude 

e belicosa. Um homem mais atento aos seus trajes e a sua aparência “[...] seria considerado 

muito ‘encavalheirado’, ou ainda, o que dá na mesma, muito afeminado”.           

De fato, os processos de identificação e diferenciação ocorrem na interação com o 

“outro”, seja negando ou afirmando características similares. As identidades se processam 

para além de um caráter plástico, como os bens materiais e simbólicos associados à música, os 

laços de amizade, a memória relativa a um dado espaço, procedência, distinção étnica e de 

classe, parentesco, vizinhança e as relações consideradas imaginadas. É também uma forma 

de expressar a diferença diante do outro. Às vezes, através do conflito e da gozação, como 

forma de constranger o outro publicamente. Como diz Hall (2006), esses processos é um jogo 

dialético, marcado por possibilidades de ser representado e marcar a alteridade no presente.    

Um dos vários questionamentos e observações que fiz aos meus interlocutores nesta 

pesquisa foi o motivo da tensão entre os grupos juvenis ditos “alternativos” e os “pagodeiros”. 

Nas respostas, a descrição mais utilizada é que os pagodeiros “não têm cultura própria”, pois 

utilizariam bens culturais distintivos de outras denominações das culturas juvenis, como o uso 

de bonés “palheta reta”, calças folgadas, blusões, tênis e passos de dança que caracterizam, 
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legitimam e traduzem expressões de comportamentos ancorados ao hip hop. Além das 

pulseiras de birra, as correntes, os piercings e alargadores que caracterizam alguns estilos 

musicais ligados ao rock’ n roll e ao reggae. Ou seja, a alegação é de que os pagodeiros 

consomem os ícones entendidos como sendo caracterizadores da autenticidade dos outros 

grupos, como se os profanassem, vulgarizando suas insígnias como modismos passageiros.      

Sendo assim, percebe-se que a simbologia associada à música, como a indumentária, 

os acessórios, as linguagens estéticas e as gestualidades corporais são traços de distinção que 

caracterizam as culturais juvenis e, ao mesmo tempo, sugerem identificar as “juventudes” 

como construtos de estilos de vida, dos quais os jovens acreditam ser herdeiros e 

propagadores, devido ao fato de serem considerados praticantes de um determinado modo de 

vida atrelado a gostos típicos e a uma fase específica da vida. 

Durante a pesquisa, pude acompanhar e perceber que os jovens, além de se 

movimentarem pela “pracinha do Siqueira”, demarcam seus lugares. Tais demarcações são 

tênues e fluidas, mas respeitadas pelos frequentadores do espaço a partir de uma etiqueta de 

convívio e formas de uso do lugar. As “juventudes” ditas “alternativas”, que autoidentificadas 

com os estilos musicais do rock, do reggae e do hip hop, geralmente se movimentam pelos 

gramados atrás das lanchonetes ou ficam embaixo de uma árvore em frente à Igreja Católica 

ou também podem ficar embaixo de outra árvore em frente a um colégio particular, às vezes 

ficam próximos à quadra de basquete ou ao ponto de ônibus
88

. A escolha desses lugares, de 

certa forma, pode dar-se de forma aleatória, a depender de como os grupos vão se 

movimentando e circulando durante a noite. Mas também pode estar relacionado à própria 

prática do basquete, ou quando alguns dos indivíduos dos grupos necessitam utilizar o serviço 

público de transporte para se deslocar a outros espaços da cidade
89

. São nesses espaços que 

esses jovens se encontram, trocam experiências e dizem “curtir” o seu momento de lazer no 

bairro, mas também é o modo pelo qual demarcam sua experiência diferenciada perante os 

outros. 

A Praça Dom José Thomaz é o espaço público privilegiado dessas “juventudes” 

autoidentificadas com um estilo de vida dito “alternativo” para a prática do lazer, esportiva, o 

bate-papo, o namoro e as trocas de conhecimento sobre o estilo. No entanto, ocupam espaços 
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menos centrais da praça, como lugares mais afastados dos bares e lanchonetes
90

, devido aos 

estilos musicais executados nesses espaços. Para os “pagodeiros”, no entanto, há maiores 

possibilidades de se deslocarem por outros espaços à procura de lazer, divertimento e 

consumo no bairro. Há, na própria praça, bares-lanchonetes que privilegiam o pagode e estilos 

afins, como o forró e o arrocha
91

. Esses estabelecimentos são frequentados cotidianamente 

pelos pagodeiros, onde conversam, paqueram, consomem, trocam experiências, ouvem 

música e dançam.  

Diante da intensificação dos contatos entre os jovens e a pluralidade de estilos de 

vida distintos, estabelecidos na “pracinha do Siqueira”, este espaço tem sido caracterizado 

como lugar onde ocorrem processos de identificação significativos, em que são acionados 

códigos referentes a universos simbólicos diferenciados no sentido de se afirmarem como 

pertencentes a tais universos. 

Nesse contexto, a “pracinha do Siqueira”, além de ser um espaço de trânsito, de 

práticas e de afirmação entre as “juventudes” consideradas “de dentro”, o bairro, também 

pode ser visto pelas populações juvenis de outras localidades como um espaço típico para o 

lazer e o divertimento, onde os jovens podem se relacionar não só por meio de laços de 

amizades, mas também através do exercício ou da oferta de determinados serviços pelo meio 

de estabelecimentos e equipamentos urbanos. 

 

3.3. Autoexposição como estilo de vida no espaço público do Bairro Siqueira Campos: o caso 

dos “pagodeiros” 

 

Aqui na “pracinha do Siqueira” todo mundo conhece todo mundo. Aqui, 
mesmo sem a galera gostar do pagode, mas respeita. O ruim é quando vamos 

para outros lugares. Porque tem muita censura contra a gente. Mas aqui não 

tem tanta, porque todos se conhecem. Mas em outros lugares eles acham que 

quem rebola é gay. Olha lá o gay rebolando a bunda. Essa galera aí é cheia 
de preconceito, principalmente no Conjunto Jardim e no Parque dos Faróis. 

Eu mesmo já até saí corrido de lá por causa disso. Em Nossa Senhora do 
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Socorro
92

, a galera não gosta muito dos “pagodeiros”. Eu acho que é porque 

a gente chama a atenção, e tem gente que se incomoda com isso, e começam 

a procurar briga. Também tem isso que as pessoas não gostam porque somos 
de fora e tal. É por isso que a gente costuma andar em grupo de cinco ou dez 

pessoas
93

. 

 

Quando entrei em contato com os jovens, na Praça Dom José Thomaz, não pude 

deixar de notar a ativa e dinâmica participação do grupo de jovens reconhecido e 

autodenominado como “pagodeiros”. O seu comportamento demonstra e compartilha um 

estilo associado a um determinado gosto musical, que sugere uma caracterização. 

Na pesquisa de campo, pude perceber, inclusive, que a tensão entre os diversos 

grupos juvenis considerados “de dentro”, na Praça Dom José Thomaz, é latente, porém, há 

situações citadinas que são traduzidas através de códigos locais. Esse tipo de atividade 

caracteriza o espaço público desta praça como um lugar democrático, um espaço de trocas 

simbólicas entre as culturas juvenis. No entanto, há códigos que precisam ser observados e 

entendidos para garantir a convivência política entre as diferenças.   

Na observação participante, pude perceber que os jovens reconhecidos como 

“pagodeiros” no Siqueira Campos consideram-se artistas, pois apostam na carreira de 

dançarino em bandas de forró e pagode, em detrimento da valorização dos estudos. Entre 

quinze jovens pesquisados, nenhum terminou o Ensino Médio, e a maior parte de seus 

recursos vem de shows que fazem com tais bandas ou de financiamentos familiares. Embora 

tenham perfil socioeconômico semelhantes, alguns deles não residem no Siqueira Campos, 

mas frequentam o bairro, devido a relações de amizade ou certos espaços de lazer e consumo 

que o bairro os proporcionam. 

Nas conversas com o grupo dos “pagodeiros” sobre diversos fatos do cotidiano, era 

comum, mesmo que paradoxal, dizerem ser avessos a estilos musicais e visuais ditos 

“agressivos”, e ao consumo de drogas e álcool em excesso. Assim sendo, julgam apresentar 

diferenças significativas em contraste com os outros grupos juvenis considerados “de dentro”, 

na “pracinha do Siqueira”, como os ditos “alternativos”. Sempre animados e cuidadosos com 

o visual ou o modo como se apresentam, no entanto, essa imagem não é ortodoxa: ora uns 
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estão usando roupas apertadas e coloridas, ora outros se apresentam com vestimentas e 

acessórios que outros grupos juvenis afirmam compor como indumentária do hip hop e dos 

diversos estilos do rock’n roll. “Pagodeiro é assim, tem uma diversidade de estilos, mas o que 

vale é gostar do ritmo, do swing, é saber dançar e buscar visibilidade onde o cara anda”
94

, diz 

um jovem que se afirma como pagodeiro. 

Essa descrição da aparência corporal, as gestualidades e o conjunto de símbolos que 

compõe o processo de identificação dos “pagodeiros”, podem ser associados ao que Bourdier 

(2006) denomina de hexis corporal: um sistema cultural analisado em forma de símbolos, 

como o jeito de andar, falar, vestir e as gestualidades, ou seja, um conjunto de 

comportamentos.    

Atualmente, os jovens estão inseridos em processos culturais marcados notoriamente 

por apelos visuais e sentidos estéticos dissonantes, que vão além das relações com os espaços 

de convivialidades. Grosso modo, as populações juvenis realizam suas relações de 

sociabilidades a partir de afinidades, mesmo que imaginadas, muitas das vezes ligadas a um 

estilo de música. 

O pagode é considerado um estilo de música brasileiro. Neste caso específico, 

também conhecido como samba, que, no contexto atual, foi transformado num produto de 

massa bastante comercial e de gostos efêmeros no universo das possibilidades culturais. 

Como vimos, grupo de jovens reconhecidos e autodenominados como “pagodeiros” que 

frequentam o Siqueira Campos, apresentam sentidos estéticos ambíguos, relacionados a outras 

culturas juvenis, com o uso de indumentárias e acessórios ditos do rock e do hip hop. 

O contato com meios de comunicação de massa, bens culturais espetacularizados 

(DEBORD, 1997), tais quais as indumentárias e acessórios ligados principalmente ao estilo 

musical do pagode, assim como o estabelecimento de sociabilidades e consumos específicos, 

caracterizam bem esse estilo de vida, com o qual os interlocutores da presente pesquisa dizem 

autoidentificar-se. São jovens que apreciam as roupas que vestem, e gostam de cuidar da sua 

aparência: “[...] cabelos estilo moicano com mechas vermelhas ou loiras, sobrancelhas e do 

corpo em geral. O pagodeiro é um cara que gosta de chamar atenção, principalmente das 

meninas, por isso a gente cuida do look, do visual”
95

, diz um jovem de vinte dois anos. Como 
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admite Bourdier (2006, p. 85), as técnicas corporais e os bens culturais constituem 

verdadeiros sistemas simbólicos, solidários a todo um contexto cultural.  

 

Ser “pagodeiro” é gostar do som, é farra, curtição. É o jeito de se vestir que 

para mim conta muito, drogas não tem nada a ver com a gente. Beber a gente 
bebe, mas é só cerveja. Eu comecei a dançar com meu irmão mais velho, aí 

gostei e comecei também. Hoje ele não dança mais, já passou da idade. Eu 

assistia muito DVDs e sempre gostei do pagode. A gente do pagode tem 
muita vaidade. Eu mesmo gosto de malhar, ficar em forma [...]

96
. 

 

O comportamento dos jovens reconhecidos e autodenominados como “pagodeiros,” 

no Bairro Siqueira Campos, são traduzidos de maneira a legitimar experiências ancoradas em 

relatos que valorizam a perspectiva das culturas juvenis, a partir de um determinado estilo de 

vida que contém um potencial geracional atravessado por um modo pelo qual jovens e adultos 

vivem juntos em espaços públicos. Eles compartilham da mesma sensibilidade vital, de forma 

antagônica ao conceito de classe social e às demarcações geracionais que se opõem a 

descontinuidades etárias e econômicas (FEIXA e LECCARDI, 2010). 

Esses jovens investem na sua produção cultural e carregam em seus emblemas 

elementos de identificação, os quais refletem uma linha às vezes tênue e simbólica de 

constituição de afinidade, que reproduz imagens, sentimentos e vivências ao expor suas 

práticas de lazer, seu trabalho, sua concepção de mundo e seu modo de viver. 

A “pracinha do Siqueira” é um espaço no qual, as “juventudes” podem melhor 

expressar-se, significar particularidades de seus estilos de vida no bairro, como também 

realizar trocas simbólicas entre grupos distintos, mesmo que de forma amena ou conflitante.  

Cotidianamente é na Praça Dom José Thomaz que os “pagodeiros” usam o tempo 

livre para a prática do lazer, se reúnem para exibir o visual, conversar, dançar e paquerar. Nos 

finais de semana, o espaço é acrescido pelas “casas de pagode” localizadas no bairro. 

Contudo, evidencia-se que jovens autoidentificados com o estilo musical do pagode, no 

Siqueira Campos, têm mais oportunidades de se deslocar e circularem a procura de lazer e 

divertimento, pois parece ser uma forma hegemônica de estilo de vida no bairro. Com 

indumentárias, acessórios, linguagens e um andar associado a esse estilo musical (com as 

pernas arqueadas, como se estivessem dançando) em que se encontra o princípio unificador 

do sistema das atitudes corporais desses jovens.        
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Este caso constitui um bom exemplo de “juventudes” que ocupam espaços públicos 

como territórios de subjetivação, trocas e encontros com culturas juvenis distintas, que se 

movimentam e se estabelecem a partir de demarcações de lugares. Os jovens 

autodenominados de “pagodeiros” têm seus pontos de preferência na “pracinha do Siqueira”, 

conhecidos pelos frequentadores e difundidos em contatos diretos. Paramentados com seus 

emblemas, chegam cotidianamente à Praça Dom José Thomaz em horários próximos ao final 

da tarde - no horário de saída dos colégios - e se movimentam nas proximidades do ponto de 

ônibus e das quadras de esportes
97

. Raramente têm a intenção de praticar alguma atividade 

desportiva. O objetivo é exibir o visual, autoexpor-se para conquistar admiração e afirmar-se 

integrante do grupo. Acreditam ser reconhecidos por causa do visual, pela forma de andar e 

alguns por fazerem parte de bandas sergipanas de forró e pagode. 

Ao anoitecer, principalmente nos finais de semana - quando alguns não estão 

viajando ou trabalhando em shows – o grupo reconhecido e autodenominado como 

“pagodeiros” se movimentam pelos bares-lanchonetes da “pracinha do Siqueira” e, 

especificamente, se estabelecem nas proximidades do ponto de táxi, em frente a uma feira que 

vende roupas, bijuterias e eletroeletrônicos. Nesses lugares, eles conversam, trocam 

impressões, compartilham seus projetos de vida e dividem passos de danças ao som do 

pagode tocado em seus celulares potentes e estilizados, antes de se dirigirem finalmente às 

“casas de pagode” do bairro. Também aproveitam o local para beber cerveja e refrigerante, 

lanchar, conversar e paquerar, ocupando o tempo ocioso e afirmando-se no espaço. 

Esse tipo de lazer e sociabilidade remete à ocupação histórica do Siqueira Campos, 

como bairro habitado por trabalhadores urbanos e operários - mesmo que hoje seus moradores 

sejam, de certa forma, de perfis mais heterogêneos. Os sambas nos finais de semana, nos 

antigos clubes recreativos do bairro, caracterizavam o lazer e o espaço de sociabilidades das 

“juventudes” e das famílias operárias no novecentos.  

Atualmente, o Siqueira Campos comporta um tipo de lazer propício a essa 

movimentação: as “casas de pagode”. Hoje, há apenas um clube recreativo no bairro, no qual 

sobreviveu os pagodes nos finais de semana, o Flamengo Circulista Esporte Clube, datado do 

ano de 1946. Os outros espaços denominados casas de pagode são estabelecimentos 

comerciais que, nos finais de semana, são transformadas em ambientes para esse tipo de lazer 

e entretenimento. De fato, nesses espaços os jovens considerados “de dentro” expressam uma 

atitude corporal que revela seus sistemas de símbolos: as vestimentas, os acessórios, as 
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linguagens, as gestualidades, os penteados, as formas de andar e dançar. Um verdadeiro 

sistema solidário a todo um contexto sociocultural.    

No ano de 2010 e 2011, durante o período da pesquisa de campo, fiz várias incursões 

etnográficas no sentido de seguir os jovens reconhecidos no Siqueira Campos como 

“pagodeiros” em sua rotina de lazer. 

Em caminhadas sistemáticas pelo Siqueira Campos acompanhando o “grupo dos 

pagodeiros”, eles fizeram-me perceber suas demarcações e singularidades culturais nos usos 

dos espaços públicos. Em determinado dia, fui convidado por um dos meus informantes a 

conversar e participar de uma atividade de lazer com seu grupo. Marcamos de nos encontrar 

na “pracinha do Siqueira”, no ponto de táxi em frente a uma feira que vende artigos 

eletroeletrônicos, roupas e bijuterias. 

Encontrei-me com o grupo às vinte e uma horas. Todos bem arrumados, 

sobrancelhas delineadas, portando acessórios como colares, brincos e piercings no rosto - uns 

na sobrancelha, outros no nariz e alguns na orelha. Compunha ainda o visual: o corte de 

cabelo estilo moicano, ou com mechas loiras, outros com boné “palheta reta” usando de forma 

lateral e roupas coladas ao corpo. 

Ao perceber que todos estavam paramentados, perguntei aos meus interlocutores 

como ocorre o processo de compor o visual para saírem de casa. Eles iniciaram a resposta 

com um sorriso e me esclareceram que um vai à casa do outro para ajudar na confecção do 

visual. Optam por se vestirem de forma semelhante para que as pessoas pensem que são 

“irmãos” e sempre um ajuda ao outro na configuração do “look”, do visual. “A gente anda 

junto, trabalha junto e nos vestimos parecidos. Todos pensam que somos irmãos. Sempre um 

tá na casa do outro ajudando a se vestir”, destaca um jovem de vinte um anos 
98

.    

Inicialmente caminhamos para um dos bares-lanchonetes da Praça Dom José 

Thomaz, ao lado da quadra de basquete, então, apresentaram-me o roteiro da noite: cerveja, 

bate-papo ao som do “pagode baiano” e depois “curtir” um pagode no Flamengo Circulista 

Esporte Clube também conhecido como “Casa do Samba”. 

Em relação ao estilo musical do “pagode baiano”, no momento ocupa um lugar 

específico no contexto da produção artística brasileira. Este estilo de música e dança é 

rotulado pelos meios de comunicação de “axé music”, expressão forjada pela mídia na década 

de oitenta do século vinte, para romper fronteiras no campo da produção musical e dar 

notoriedade aos artistas do carnaval da Bahia, ao mesmo tempo em que construiu uma ponte 
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entre o grupo baiano “Os Doces Bárbaros” (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria 

Bethânia) e a “Bossa Nova” de João Gilberto (OLIVEIRA, 2005). Porém, segundo 

Nascimento (2009, p. 2), o pagode baiano não se enquadra no movimento musical axé music, 

mas é um estilo compreendido como expressão da “música baiana”: 

 

[...] gênero híbrido, oriundo do samba, mescla a tradição do samba do 
recôncavo baiano com algumas intervenções e inovações tecnológicas, 

incorpora novas experimentações a partir de tecnologias como o sampler, 

dialoga com outras tradições regionais como a chula, também com a música 

eletrônica e o funk. 

 

Logo que chegamos a um dos bares-lanchonete na “pracinha do Siqueira”, percebi 

que os olhares dos indivíduos que lá se encontravam foram direcionados a eles. Em seguida, 

dois homens com aparentemente quarenta anos sentaram à mesa conosco e nos ofereceram 

cerveja e lanches. Ambos são conhecidos desses jovens. Segundo um dos meus informantes, 

isso é fato corriqueiro. Acreditam que, por terem esse estilo de se vestir, atraem, de certa 

forma, atenção de homens e mulheres. Assim, não expressam sentimentos homofóbicos e se 

relacionam bem com gays. As conversas foram bastante acaloradas, porém, num tom 

respeitoso, amistoso. Nos despedimos desses indivíduos e seguimos caminhando pela praça.  

Antes de nos dirigimos ao pagode do “Flamengo Circulista”, passamos em frente à 

Igreja Católica do Siqueira Campos. Este é um dos lugares onde se reúnem os jovens 

reconhecidos na “pracinha” do bairro como “galera do rock”, e me perguntaram se eu estava 

indo ao pagode. Parei um tempo para conversarmos e respondi que sim, pois precisava coletar 

mais dados para a presente pesquisa. Então continuei a caminhar em direção ao Flamengo 

Circulista - os “pagodeiros” na frente, e eu logo em seguida. Este clube localiza-se próximo a 

uma das esquinas da Praça Dom José Thomaz, na Rua Neópolis
99

. 

Os dados da pesquisa demonstram que, para as “juventudes” consideradas “de 

dentro”, na “pracinha do Siqueira”, ficar neste lugar cotidianamente é uma das formas de 

passar o tempo ocioso e estabelecer vínculos sociais com outros jovens. Além disso, nos 

finais de semana, à noite, a Praça Dom José Thomaz fica repleta de jovens e demais 

indivíduos que se deslocam no uso dos seus equipamentos urbanos à procura de formas de 

ocupar o tempo. 

As ritualidades cotidianas do grupo juvenil reconhecido como “pagodeiros”, no uso 

dos espaços coletivos do Siqueira Campos, expressam uma lógica interna que acompanha 
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suas preferências pessoais de conhecimento e de lazer. Um dos informantes me revelou que a 

preferência pelo pagode no “Flamengo Circulista”, dá-se devido à proximidade com a 

“pracinha do Siqueira”, onde existe uma boa oferta de transporte público, equipamentos 

urbanos e uma grande circulação de pessoas. A rua onde esse clube se localiza também tem 

uma circulação e um trânsito intenso de carros com sons potentes e de motocicletas, além de 

vendedores de bebidas e lanches. Eles não precisam, portanto, necessariamente entrar na 

referida casa de pagode para que possam expor seu visual e dançar. Muitas vezes, ficam nas 

calçadas em frente ao lugar, dançando, conversando, paquerando e a exibir-se. 

Quando optam por entrar nesta “casa de pagode”, o sistema de carimbo no antebraço 

possibilita que os frequentadores possam entrar e sair com facilidade - algo que as outras 

casas de pagode do bairro não oferecem. “Geralmente a gente fica no “Flamengo Circulista” 

porque conhecemos os seguranças e a galera que anda por lá. Mas se tiver alguma banda boa 

ou um convite massa para ir pro “Federal” ou o pro “Formiga”, a gente também vai”, diz um 

jovem de vinte um anos
100

. Em vez de constituir um modo de vida exótico e isolado, este 

grupo juvenil tem presença visível no cenário urbano do Siqueira Campos e participação ativa 

em sua dinâmica
101

. 

Além de espaços de sociabilidades, pode-se dizer que a “pracinha do Siqueira” e as 

“casas de pagode” constituem um tipo de lazer, diversão e entretenimento bem delimitado no 

bairro para os jovens reconhecidos e autodenominados como “pagodeiros”. Todavia, esses 

jovens podem também estabelecer contatos e movimentar-se por outros espaços da capital 

sergipana. Dessa forma, esses atores sociais marcam sua presença e seu estilo de vida de 

forma pública e visível na paisagem urbana da cidade. 

Chegamos à Rua Neópolis, no pagode do “Flamengo Circulista”, às vinte três horas, 

quando se iniciava uma relevante movimentação no lugar
102

. Encostamo-nos em um dos 

vários automóveis que ficam estacionados em cima das calçadas com as portas e a mala 

abertas, exibindo sons potentes, em sua maioria tocando o “pagode baiano”. Os meus 

interlocutores, então, começaram a desenvolver uma dança sincronizada e previamente 

ensaiada - afinal, tratam-se de jovens dançarinos de grupos de pagode consagrados em 

Sergipe. Após algum tempo, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e solicitou que os 
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donos dos carros diminuíssem o volume do som. Nas várias incursões etnográficas que fiz aos 

finais de semana, percebi que tais acontecimentos são corriqueiros. 

Segundo alguns informantes, o presidente do Flamengo Circulista Esporte Clube tem 

um “acordo velado” com os policiais que fazem o patrulhamento no local e com os poucos 

moradores da Rua Neópolis, para manutenção do pagode nos finais de semana (sexta, sábado 

e domingo). Uma das exigências dos moradores para o funcionamento do pagode no 

Flamengo Circulista Esporte Clube é que a polícia coíba o barulho dos aparelhos de som 

embutidos nos porta-malas dos automóveis. Tal prática é combatida com maior intensidade 

aos sábados e aos domingos, e aos poucos vem diminuindo. Em tais dias, a Rua Neópolis fica 

repleta de jovens e de veículos com sons potentes; por isso as viaturas policiais monitoram 

constantemente o local, a fim de restringir tal atividade. É importante salientar que alguns 

desses moradores são sócios do “Flamengo Circulista” e conhecem as dificuldades que os 

clubes de bairros passam para arrecadar dinheiro, pagar suas dívidas e continuar funcionando.  

Para Menezes (2004, p. 128), o uso das ruas e de outros espaços coletivos nos bairros 

acabam por misturar aspectos da vida privada com a pública, que se articulam criando um 

espaço “semi-público”, onde os indivíduos se reconhecem, e o convívio próximo, as 

solidariedades e os laços pessoais e de vizinhança são particularmente favorecidos. Esse tipo 

de vida pública marca, consolida e reconfigura redes sociais na sedimentação de um modo de 

viver de bairro através de situações que a reiteração cotidiana das dinâmicas de uso dos 

espaços ditos de lazer e sociabilidades, que sugere, portanto, laços de identificação. 

Nos finais de semana, em ambos os lados da Rua Neópolis, há uma grande 

aglomeração de automóveis; motocicletas; jovens dançando, bebendo, lanchando, 

conversando, paquerando, entrando e saindo do pagode no “Flamengo Circulista”. As 

mulheres, aparentando ter entre quinze e trinta anos, a maioria trajando shorts, saias curtas e 

calças jeans, além de blusas bastante decotadas, às vezes dançam animadamente enquanto 

outras ficam mais contidas, observando. A maior parte delas movimentam-se entrando e 

saindo constantemente do clube, em pequenos espaços de tempo. Já os homens ficam ao lado 

dos seus veículos, observando e sendo observados por elas. O grupo juvenil que acompanhei 

nesta pesquisa aparenta ser bem popular no lugar, visto que, em todas as nossas incursões, 

vários rapazes e moças vieram cumprimentá-los. 

É interessante ressaltar que, a partir de uma hora da madrugada, o espaço da Rua 

Neópolis - em frente ao Flamengo Circulista Esporte Clube - vai se esvaziando, ficando 

menos atrativo para os jovens. Os donos dos veículos com sons potentes começam a ir 
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embora, talvez se deslocando para outros lugares de lazer. Com a rua menos movimentada, 

alguns acabam entrando definitivamente no clube. 

Ao entrar no “Flamengo Circulista” junto com meus interlocutores, três fatos me 

chamaram atenção. Primeiro: o meu prévio contato com os seguranças me possibilitou livre 

acesso às dependências do clube em alguns dos finais de semana em que empreendi tal 

pesquisa. Segundo: o clube tem dimensões pequenas, como o de uma residência e parece 

precisar de reformas em sua estrutura: o salão comporta poucas mesas e cadeiras, o chão é de 

cimento e apresenta desníveis; o interior é escuro e sem ventilação. Terceiro: a quantidade de 

pessoas que se comprimem no salão para dançar, de preferência a dois, de rosto colado. A 

trama da paquera é intensa e é notório que as meninas dão preferência aos integrantes de 

bandas de pagode que aparecem na noite e a outros jovens do bairro reconhecidos como 

“pagodeiros”. Assim, a aparência corporal é imediatamente percebida, em particular, pelas 

jovens e os frequentadores, como símbolo de determinada condição sociocultural.  

De forma semelhante acontece nas outras “casas de pagode” do Bairro Siqueira 

Campos, porém, a prática do uso das ruas é menos intensa. No entanto, algumas 

singularidades podem ser apontadas para outras casas do gênero. O “Pagode do Formiga”, 

localizado na Avenida Maranhão, entre as ruas Neópolis e Vereador João Claro, é mais 

espaçoso, e atualmente funciona apenas nas noites de domingo, das dezenove horas até às 

vinte três horas. Segundo o dono do estabelecimento, as sextas e sábados ficaram inviáveis, 

visto que é uma atividade secundária do estabelecimento, que funciona em horário comercial 

prioritariamente como lava a jato. Então, devido a algumas dificuldades, entre elas, a de 

deixar o ambiente organizado para a sua atividade primária e também as reclamações de 

vizinhos, passou-se a realizar o pagode apenas aos domingos. Hoje, apenas uma banda se 

apresenta por noite. O público e as bandas que se apresentam são aparentemente de idades 

distintas em relação às outras casas de pagode no bairro. Todavia, há certa circularidade tanto 

do público quanto das bandas que se apresentam em todos esses estabelecimentos. Mas, no 

pagode do “Flamengo Circulista” e o do “Federal” eles são majoritariamente composto por 

jovens
103

.  

Em relação ao “Pagode do Formiga”, o grupo juvenil pesquisado revelou-me que não 

costuma frequentá-lo, vão lá apenas quando há apresentação de alguma atração musical que 

lhes interesse. Existe também a possibilidade de irem inicialmente a esta “casa de pagode”, 

onde os shows começam mais cedo do que nos outros estabelecimentos, mas por lá não se 
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demoram. Costumam usar o local apenas como passagem para outros lugares de sua 

preferência, terminando a noite no “Flamengo Circulista”, por exemplo.  

Já o “Pagode Federal”, - agora com o nome “Samba Vip” - realizado na Rua Distrito 

Federal (extensão da Rua Neópolis), no Clube Society Serrano, próximo à Avenida 

Desembargador Maynard, acontece quinzenalmente, aos domingos, das dezenove horas até a 

meia noite. Em alguns dias, porém, essa “casa de pagode” pode chegar a apresentar até quatro 

atrações, podendo estender seu horário até uma hora da madrugada
104

. 

Antes, os shows também aconteciam aos sábados, mas as reclamações da vizinhança 

e o alto tráfego na Rua Distrito Federal, devido à mudança no trânsito realizada pela 

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, tornaram a atividade, de 

certa forma, inviável para que ocorresse durante todo o final de semana. No entanto, percebe-

se que os shows de pagode são uma atividade secundária, pois o clube funciona 

principalmente como espaço para a prática do futebol society e como salão de festas. 

Segundo meus interlocutores, o espaço físico do “Pagode Federal” é mais organizado 

e arejado; os frequentadores são mais “elitizados” e, às vezes, apresentam-se bandas de maior 

reconhecimento no Estado e até de fora dele, como as bandas vindas da Bahia. 

Diferentemente do “Flamengo Circulista”, no Pagode Federal a “curtição” acontece com mais 

intensidade no interior do estabelecimento; o movimento no espaço da rua é mais contido, 

pois no local se encontram várias residências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
104

 Idem. 



 
 

97 
 

Imagem 05: Mapa das ruas onde acontecem shows de pagode no Bairro Siqueira Campos. 

  

LEGENDA 

A. Pagode do Formiga (situa-se no Lava a Jato do Formiga) 

B. Pagode do Flamengo Circulista (situa-se no Flamengo Circulista Esporte Clube) 

C. Pagode Federal (atual Samba Vip, situa-se no Clube Society Serrano) 

Fonte: Designer de interiores: Viviany Moura de Freitas. 
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Outro fato peculiar no “Pagode Federal” é que não há possibilidade de entrada e 

saída por diversas vezes no local. Se o pagante sair do referido estabelecimento, só poderá 

retornar mediante pagamento de um novo ingresso, é uma “saída sem retorno”, destacam os 

depoentes. Geralmente os frequentadores preferem beber do lado de fora do estabelecimento, 

onde as bebidas custam menos, devido à ampla concorrência entre os vendedores ambulantes.    

Em síntese, além das diferenças já apontadas, o que chama atenção também são as 

formas de deslocamento que os jovens reconhecidos e autodenominados como “pagodeiros” 

realizam se movimentando por esses lugares à procura de lazer e de entretenimento no bairro. 

Geralmente, esse tipo de deslocamento é realizado em automóveis e motocicletas, ou mesmo 

caminhando. Esses estabelecimentos são próximos uns dos outros, em média se gasta vinte 

minutos para se deslocar entre essas casas de shows, para quem preferir ir caminhando.    

Outro ponto interessante são as sociabilidades, os encontros, os contatos e as trocas 

que acontecem no uso do espaço social da rua, onde os jovens se exibem através de símbolos 

e códigos gestuais atrelados a gostos musicais. Meus interlocutores dizem que o lazer nos 

finais de semana, no Siqueira Campos, inicia na praça ou mesmo na rua, onde os vendedores 

de carrinhos com bebidas e lanches e os automóveis com sons potentes vão ganhando espaço. 

Depois os jovens podem deslocar-se para outros lugares, entrar nas “casas de pagode” ou até 

finalizar a noite lá mesmo, a depender do que ela tem a oferecer-lhes. Segundo os depoentes, 

“a rua ferve”. 

Dessa forma, movimentar-se pelo Siqueira Campos nos finais de semana à procura 

de lazer, seja a pé, de carro ou de motocicleta, exibir-se, escutar os sons e apreciar todo esse 

movimento é fundamental para entender os processos de identificação entre os jovens e suas 

relações com os espaços de lazer e sociabilidades no bairro. Tanto as ruas como a “pracinha 

do Siqueira” tornam-se espaços de sociabilidades, intensificados pelo ritual cotidiano do 

vaivém pelas “casas de pagode” nos finais de semana. A própria fila para comprar os 

ingressos, o dançar ao lado dos automóveis, o parar em frente a um carrinho de bebidas e de 

lanches pode se transformar em um contexto atrativo para a exposição dos “pagodeiros”. 

Também pode ser um sinal que a noite está “bombando”. 

Particularmente, evidencia-se que para as populações juvenis o gosto por um estilo 

musical, através de práticas culturais cotidianas nos usos dos lugares de lazer, possibilita 

construtos de estilos de vida que regulam as relações de sociabilidades entre as “juventudes”, 

além de se configurar com uma forma de distinção geracional para os jovens no tempo 
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presente. Os ressentimentos e o reconhecimento público desses modos de vida tendem a 

sinalizar a alteridade e demonstram singularidades típicas dessa fase da vida, a juventude. 

Assim, para as “juventudes”, pôr o corpo em cena, com uma determinada aparência, 

usar determinados trajes, exercitar-se, o jeito de andar, as linguagens, as atitudes e as 

gestualidades corporais é uma forma de analisar um sistema cultural a partir de um conjunto 

de comportamento que pode ser estudado em forma de símbolos, de certa forma, como foi 

demonstrado nesta pesquisa, associados à música. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciei a presente pesquisa sobre a temática do universo das populações 

juvenis e os processos de identificação e diferenciação no Bairro Siqueira Campos, privilegiei os 

construtos de estilos de vida distintos associados à música. No entanto, eu tinha muitas dúvidas. 

Pouco sabia sobre os itinerários, como os jovens davam sentidos aos espaços, como o tempo 

ocioso, praticado no espaço social da rua, poderiam se configurar como modo de vida e 

produzir sociabilidades de rua. Dessa forma, algumas questões foram resolvidas. Porém, 

várias outras possibilidades foram levantadas e expostas como pano de fundo, e para futuras 

pesquisas que pretendo desenvolver. 

Durante o trabalho de campo, paulatinamente, fui percebendo que a dimensão do lazer, a 

circulação e o consumo de uma produção cultural juvenil específica, a movimentação e as 

sociabilidades no uso dos espaços coletivos e privados no Siqueira Campos, foi se delineando 

como problema para pesquisas posteriores. Principalmente questões relativas à complexidade e a 

fluidez das “casas de pagode” no bairro, como espaço de agenciamento e representação de 

protagonismo juvenil. 

Dessa forma, através desta pesquisa, pude perceber, inclusive, que laços de 

sociabilidades realizados nos lugares de lazer, a partir de símbolos atrelados a estilos 

musicais, procedência, origem, vizinhança e afinidades, de certa forma, imaginadas, podem se 

configurar como formas de reconhecimento do “outro” como igual ou diferente, e ativar 

formas de viver juntos ou separados, como no caso dos “grupos de afinidades” estabelecidos 

pelos gostos musicais. 

Conforme foi visto, o Siqueira Campos tem um cotidiano marcado historicamente 

por atividades ligadas a lazer e sociabilidades, como os encontros, o consumo, a circulação de 

uma produção tipicamente juvenil e os contatos diários praticados na “pracinha do Siqueira”, 

nos antigos cinemas, nas festas dos clubes recreativos aos finais de semana, nos festejos 

juninos, nas quermesses, nos antigos carnavais de rua e nas festas natalinas. 

Contudo, atualmente são praticados novos padrões de trocas nos espaços de lazer e 

sociabilidades que reiteram os rituais da vida pública do Siqueira Campos. As populações 

juvenis paulatinamente foram dando novos sentidos aos usos dos antigos espaços, 

principalmente ao espaço da rua, agora dotado de equipamentos urbanos. 

Aos poucos, através da observação participante e do contato cotidiano com as 

populações juvenis reconhecidas no Siqueira Campos como a “galera do rock”, a “galera do 
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reggae” e a “galera do hip hop”, ou seja, os que compõem os ditos “alternativos”; e os 

“pagodeiros”, fui percebendo que os usos do espaço-tempo do lazer podem estar ligados a 

determinados gostos musicais e a culturas juvenis, os quais podem ser indicadores de estilos 

de vida distintos, mobilizadores de identificações que ultrapassam o sentido do divertimento e 

também demarcam relações sociais de rua. 

A pesquisa foi revelando que os espaços de usos coletivo no Siqueira Campos são 

democráticos. Porém, os jovens autoidentificados com o estilo musical do pagode tem mais 

oportunidades de uso e trânsito no bairro, devido à massificação dessas músicas tocadas nos 

bares e lanchonetes na “pracinha do Siqueira e nas casas de shows. Estabelecimentos 

destinados a esse estilo de música e dança, que nos finais de semana tornam-se referência para 

a movimentação de jovens no espaço da rua no bairro a procura de lazer e diversão. Nesse 

sentido, evidencia-se que esse estilo de música e dança é uma forma hegemônica de 

identificação entre os jovens no Siqueira Campos. 

Já os jovens autoidentificados com os estilos de música ditos “alternativos”, o 

trânsito é menos intenso no bairro e ficam mais circunscritos aos espaços da “pracinha do 

Siqueira”, onde desenvolvem, praticam e circula relações de amizades, lazer e projetos de 

vida. Porém, também transitam por outros espaços na cidade à procura de lazer e diversão, 

como o Parque da Sementeira e a Rua da Cultura. Todavia, consideram a Praça Dom José 

Thomaz como um espaço central para o desenvolvimento de suas relações de sociabilidades. 

Em suma, o modo de vida desses jovens expressa valores tipicamente do universo 

masculino, que contribui, em contrapartida, para favorecer uma postura rude em relação aos 

“pagodeiros”. Para eles, um homem muito atento as suas vestimentas, a aparência corporal e 

que se expõe dançando em qualquer lugar é considerado afeminado.    

Os dados da pesquisa sugerem que, ser jovem não é estar necessariamente 

relacionado a uma faixa etária específica. Na verdade, ser jovem está relacionado a um 

conjunto diversificado de modos de agir e de pensar a vida, associados às novas tecnologias, 

às formas de trabalho, ao lazer, às sociabilidades, à diversão e, principalmente, a estilos 

musicais que criam intenções, gostos e modos de sentir-se jovem no tempo presente, em 

oposição à conservação do que é ser adulto ou criança. Neste caso, também é ser reconhecido 

socialmente como tal, a partir de um estilo de vida. 

Por conseguinte, foi se desvelando que as atividades de lazer, os serviços, o consumo 

e os usos da “pracinha do Siqueira” pelas “juventudes”, possibilitam, por meio do exercício 

da sociabilidade de encontros, trocas e linguagens sub-reptícias, manejos de códigos de forma 
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mais independente com relação ao espaço. Estes, determinam práticas que, em alguns casos, 

acabam sendo reconhecidas como ponto de referência e de sustentação para as atividades de 

lazer das culturas juvenis. 

Os estudos sobre os espaços dotados de sentidos pelas populações juvenis 

demonstram que as “juventudes” usam os lugares das cidades como uma forma de afirmação 

e trocas socioculturais, onde se movimentam e inscrevem com o corpo, o simbolismo da 

aparência e códigos sonoros, espaços de subjetivação para lazer e sociabilidades (PAIS, 2003; 

MENEZES, 2004).  

Segundo os meus interlocutores, a “pracinha do Siqueira” é um típico espaço para 

lazer. Lugar por onde as populações juvenis não apenas passam, mas vão “curtir” a noite nos 

finais de semana, fortalecendo relações de amizade. É um espaço de referência identitária, por 

possibilitar o estabelecimento de vínculos sociais, onde os jovens se autoidentificam e se 

reconhecem na diferença entre grupos, mas também com relação à população adulta. A praça 

também possibilita por meio dos seus equipamentos urbanos a movimentação, o encontro e a 

troca de experiências entre adultos e jovens com estilos distintos. Em tal contexto, os jovens 

são levados a introjetar a imagem que os “outros” fazem deles, mesmo quando se trata de um 

estereótipo. Dessa forma, os conflitos emergem como algo cotidiano. Particularmente, como 

uma forma jocosa para descrever o outro, afirmando as diferenças. 

Em relação às “casas de pagode”, no Siqueira Campos, funcionam no ritmo cotidiano 

dos finais de semana, quando as ruas “fervem” e tornam-se espaço para a “curtição” de jovens 

que expressam gostos e sentidos estéticos atrelados ao pagode. Esses estabelecimentos abrem 

e fecham num ritmo ritualístico que lembra sazonalidade ou obsolescência programada, ou 

trocam de nome como o caso do “Pagode Federal”, agora chamado “Samba Vip”, embora o 

estilo fique necessariamente preservado no bairro.  

O andar pela materialidade dos ditos lugares de lazer e sociabilidades públicas no Bairro 

Siqueira Campos, fez-me perceber que a questão das “juventudes” e os processos de identificação 

e diferenciação relacionam-se cada vez mais ao resultado dos contatos, da circulação da produção 

e das trocas coletivas e subjetivas dos jovens, através de um jogo interacional tenso e conflituoso, 

de interesses e divergências, tendências, estilos e modos de pensar, agir, se relacionar e viver no 

tempo presente. 

Como vimos ao longo do presente trabalho, procurei analisar as populações juvenis não 

apenas por uma vertente geracional, mas principalmente através do viés do cotidiano do Siqueira 

Campos ao seguir os itinerários dos grupos juvenis pesquisados. Foi constatado que os jovens 

pesquisados estão inseridos em redes de sociabilidades grupais ligadas ao uso do tempo livre 
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como uma cultura do lazer. Essas relações são realizadas também por afinidades imaginadas, que 

podem estar associadas à música, a culturas juvenis e laços de procedência, vizinhança e origens 

como construtos de estilos de vida. 

Nesta pesquisa, a noção de cotidiano me fez perceber e refletir sobre itinerários e os 

sistemas de significação das “juventudes”. A partir deles, foi possível perceber tal trama 

sociocultural como um jogo de força, um contra-poder, que envolve relações micro e macro 

sociais. As condutas e as formas de se relacionar dos jovens pesquisados parecem se sujeitar a 

dinâmicas culturais que só podem ser entendidas a partir de uma vivência mais prolongada com os 

grupos estudados.  

Os próprios jovens articulam e acionam modos de sentir-se jovem. De modo geral, as 

“juventudes” no Bairro Siqueira Campos criam e afirmam condutas ligadas à sua relação com o 

tempo livre, assim como criam emblemas, que afirmam modos de viver juntos, a partir de 

afinidades, de certa forma, consideradas imaginadas. Assim, as populações juvenis do tempo 

presente constroem suas próprias normas, gostos e intenções, essenciais para a construção dos 

processos de identificação como importante mecanismo de reconhecimento e diferenciação. Em 

primeiro lugar, acionam os instrumentos da linguagem, do corpo e das expressões culturais diante 

do outro. Em segundo, acionam a criatividade dos usos dos espaços do bairro ou da cidade ao 

demarcar fronteiras fluidas através de símbolos, nos quais se engendram significados e 

identificações associados a estilos de vida e formas de viver juntos no tempo presente. 
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