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Descortinando o campo de pesquisa 

Este texto apresenta os resultados de pesquisa desenvolvida entre os anos de 2016 e 

2017, financiada pelo CNPq, através de concessão de bolsa de Iniciação Científica. Nela, 

buscamos identificar as atividades de lazer desenvolvidas pelos moradores da Ramadinha, 

catalogar os equipamentos públicos e lugares destinados/utilizados às práticas de lazer, bem 

como identificar e interpretar as ações dos grupos e os elementos de pertencimento presentes 

nas atividades de lazer, aí incluídas as relações de gênero. A Ramadinha é um bairro que sofre 

a marca do estigma social da pobreza e da marginalidade criminosa. Partindo desta 

perspectiva, coube-nos a tarefa de investigar as maneiras pelas quais os moradores da referida 

comunidade fazem para se divertir dentro de seu próprio bairro.   

A Ramadinha é composta por 3.270 moradores, cuja maioria enfrenta duras 

condições de existência, a saber, falta de infraestrutura e violência (assaltos, furtos, 

homicídios). Por tais condições os moradores são expostos às classificações negativas por 

parte de outros moradores da cidade. O que se pretendeu não foi romantizar a realidade vivida 

cotidianamente na Ramadinha, antes, buscou-se não ficar refém das visões preconceituosas e 

reducionistas que maquiam e escondem tantos outros eventos que têm lugar na Ramadinha, a 

exemplo das práticas de lazer e de sociabilidade ali existentes. Destarte, (CERTEAU, 1998), 

nos mostra que o cotidiano se inventa com mil maneiras e são nas práticas cotidianas que os 

atores sociais se (re) inventam e reconstroem o lugar onde vivem.  

Desta forma, nossas observações tentaram compreender o que anima as relações dos 

citadinos da Ramadinha e como as práticas de lazer promovem interações. Sendo assim, o 

lazer na pesquisa em questão se constitui como um dos elementos das representações 

partilhadas que favorecem as interações entre os residentes da localidade.  
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Destarte, o lazer é entendido como traço definidor, de caráter “desinteressado”, no 

qual não se busca outra coisa senão a satisfação provocada pela própria situação.   

 

Os caminhos da pesquisa 

Estudar as sociabilidades e as práticas de lazer numa comunidade “periférica” de 

Campina Grande exigiu de nós o estabelecimento de uma metodologia que “suportasse” à 

construção do nosso objeto de pesquisa. Para tanto, a pesquisa de campo nos forneceu o apoio 

para compreender que é no ambiente social que se encontram as respostas para nossos 

questionamentos. Nesse sentido (AGIER, 2015, p.34) destaca que  

O campo não é uma coisa, não é um lugar, nem uma categoria social, um 
grupo étnico ou uma instituição. É talvez tudo isso, segundo o caso, mas é 
antes de tudo um conjunto de relações pessoais com as quais “aprendemos 
coisas”. “Fazer pesquisa de campo” é estabelecer relações pessoais com 
quem não conhecemos anteriormente, junto de quem chegamos um pouco na 
marra. É então preciso convencer da lisura de nossa presença, pelo fato de 
que eles nada têm a perder mesmo se também não têm grande coisa a 
ganhar, sobretudo que eles não correm nenhum risco. As relações podem ser 
harmoniosas com uns, conflitivas com outros. Nada de conhecimento íntimo 
de um tema sem conhecimento das pessoas. Logo, não há saber sem 
relações.    

Nesse sentido, tivemos o cuidado de estabelecer métodos que servissem à construção 

do objeto "construído" e, tal como Bourdieu (1998, p.38) concordamos que  

Construir um objeto científico é, antes de mais nada e sobretudo, romper 
com o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, 
quer se trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate 
das representações oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo ao 
mesmo tempo na objetividade das organizações sociais e nos cérebros. O 
pré- construído está em toda parte. 

Para que a pesquisa se desenvolvesse tal como proposta, foi preciso que 

atentássemos para a escolha da metodologia, pois essa é sempre importante, já que não apenas 

indica caminhos a serem seguidos, mas por vezes a realidade do campo de pesquisa exige que 

procedimentos sejam adaptados ao longo do processo.  

No início desse processo, nossa entrada na comunidade se deu por intermédio de 

contatos com “conhecidos”, residentes no local, que por sua vez nos levaram a outros 

moradores da comunidade.  
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Foram igualmente identificadas e entrevistadas as principais lideranças do bairro, a 

exemplo do Presidente da Associação de Moradores, Presidente e vice do Clube de Mães, 

organizadores de campeonatos de futebol de várzea, professores de artes marciais, 

organizadores de festas na localidade e outros moradores. Ao todo foram entrevistadas 

dezessete pessoas. A escolha dos interlocutores entrevistados foi realizada tomando como 

critérios os marcadores de gênero e geração. Os entrevistados foram divididos em grupos 

etários, sendo 04 mulheres (entre 21 e 30 anos), 05 homens (entre 20 e 30 anos), 04 mulheres 

(entre 40 e 61 anos) e 04 homens (entre 38 e 69 anos). A realização das entrevistas se deu sem 

dificuldades, 11 entrevistas foram realizadas nas devidas residências, 2 na casa de familiares, 

1 na casa de amigos e 3 na SAB do bairro. Enfatizamos que 13 entrevistas foram registradas 

como o auxílio de um gravador e as demais foram registradas de forma escrita. 

As estadias em campo consistiram em passeios pelas ruas da comunidade, 

observações dos locais, fotografias das práticas de lazer, visitas às casas de moradores, idas às 

aula de dança na SAB e às aulas de Karaté no Clube de Mães. Na Ramadinha fomos sempre 

bem recebidos, em alguns casos até acolhidos calorosamente, possibilitando um processo de 

coleta de dados "tranquilo". Nesse sentido, destaque-se o caráter qualitativo da pesquisa.  

A busca pela compreensão das práticas de sociabilidades e lazer estiveram pautadas 

na análise das diferentes falas e práticas dos atores sociais, além da catalogação de espaços 

destinados a tais práticas, procuramos compreender o que os moradores pensam e sentem a 

respeito, por isso realizamos um movimento descrito por (CERTEAU,1998), que parte da 

enunciação do discurso e procura identificar o que se sentiu e percebeu.  

 

O lazer na periferia campinense 

 Nós entendemos que as práticas de lazer vivenciadas no seio das comunidades são 

importantes, uma vez que múltiplas formas de lazer se constituem no arcabouço das vivências 

cotidianas, sendo parte integrante da vida das pessoas, constituindo a agradável sensação de 

ruptura com os eventos cotidianos. Tal como (MAGNANI, 1984, p.11), entendemos que o 

lazer não está somente ligado às formas acabadas, mas são nas formas “sem elaboração pouco 

originais” que se constituem vias de acesso ao conhecimento de valores, das maneiras de 

pensar e do modo de vida das pessoas da comunidade da Ramadinha.    

Quando os homens se encontram em reuniões econômicas ou irmandades de 
sangue, em comunidades de culto ou bandos de assaltantes, isso é sempre o 
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resultado das necessidades e interesses específicos. Só que, para além desses 
conteúdos específicos, todas essas formas de sociação são acompanhadas por 
um sentimento e por uma satisfação de estar justamente socializado, pelo 
valor da formação da sociedade enquanto tal. (SIMMEL, 2006, p.64)  

Sendo assim, pudemos conferir ao lazer praticado na comunidade da Ramadinha uma 

distinção em relação ao que habitualmente vemos e ouvimos sobre formas mercadológicas de 

lazer. No caso em tela, as práticas de lazer marcam uma ruptura em relação à visão de 

mercado, que sempre associa lazer ao consumo.  

Durante o processo da pesquisa, muitos moradores deram destaque a uma temática 

que embora não tenha sido foco de nossas preocupações, gera consequências para as 

manifestações de lazer na comunidade, a saber, a violência, já que ela interfere no processo de 

socialização dos cidadãos. A questão da violência permeia o cotidiano como um todo. A 

atmosfera de medo e de insegurança afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Embora não 

tenha sido nosso intuito adentrar nessa problemática, ressaltamos que a partir das descrições 

dos residentes, ela ajudou a modificar as práticas de sociabilidade dos moradores do bairro da 

Ramadinha. Mesmo assim, conseguimos encontrar tal como defende (JACOBS, 2009.) ruas 

“vivas”, pessoas subindo e descendo as ladeiras da comunidade para irem à casa dos amigos, 

para jogar cartas, dominó, para tomar cachaça na bodega, jogar sinuca com os amigos, etc.  

Destarte, na Ramadinha como alhures: “ninguém gosta de ficar na soleira de uma 

casa ou na janela olhando uma rua vazia. Quase ninguém faz isso. Há muita gente que gosta 

de entreter-se, de quando em quando olhando o movimento da rua”. (JACOBS, 2009, p.36).   

  Assim, coube-nos a tarefa de identificar e compreender as formas de lazer 

existentes na comunidade da Ramadinha. Nas observações in lócus pudemos perceber que 

espaços públicos destinados ao lazer inexistem na comunidade. O bairro não possui espaços 

"básicos" como quadras poliesportivas, praças, nem campos de futebol (pensados pela gestão 

pública). Todavia os moradores (re) significam locais para atender a essas necessidades, 

fazendo das ruas e calçadas lugares da sociabilidade. Sobre esse ponto pudemos ver no bairro 

da Ramadinha crianças brincando de pega-pega, empinando pipa, jogando bola, andando de 

bicicleta. E, como se pode deduzir, boa prarte dessas atividades se passa nas ruas, onde os 

sujeitos desenvolvem “táticas” (CERTEAU, 1998), para suavizar as marcas que o bairros 

periférico sofre, marcas que se traduzem no esquecimento das políticas setoriais destinadas ao 

lazer; Todavia, como já indicado, tais estigmas não são capazes de apagar a criatividade nem 

de suplantar o desejo dos residentes da Ramada de estarem juntos e fazerem a vida acontecer. 

Andando pelas ruas da Ramada nos deparamos com um fenômeno muito peculiar no bairro, o 
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jogo de dominó. São vários os grupos de homens e mulheres que no final da tarde se reúnem 

em torno de uma pequena mesa disposta em uma calçada e jogam durante horas.   

...o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. 
Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma 
função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe 
alguma coisa em ‘jogo’ que transcende as necessidades imediatas da vida e 
confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se explica 
nada chamando “instinto” ao princípio ativo que constitui a essência do jogo; 
chamar-lhe ‘espirito’ ou ‘vontade’ seria dizer demasiado. Seja qual for a 
maneira como o consideram, o simples fato de o jogo encerrar um sentido 
implica a presença de um elemento não material em sua própria essência. 
(HUIZINGA, 2014, p.3-4)  

Destarte, compreendemos que o jogo expressa dentre tantas possibilidades a 

satisfação do estar junto. Portanto, as práticas de lazer dos moradores do bairro da Ramadinha 

não se limitam apenas às saídas de fins de semana, aos passeios, elas acontecem no cotidiano 

e são realizadas pelos mais diversos grupos. As práticas de lazer ali desenvolvidas chamaram 

nossa atenção. Primeiro, por se tratar de uma comunidade marcada pelo estigma da pobreza e 

da criminalidade. Segundo, por não oferecer infraestrutura e locais públicos pensados para 

isso. Assim,  constatou-se que a comunidade pesquisada enfrenta muitos desafios, a saber, o 

elevado índice de violência (furtos, assaltos), que geram medo; a falta de infraestrutura que 

dificulta até mesmo o trajeto dos residentes, ausência de praças, quadras esportivas, que são 

importantes ambientes de sociabilidade. Todavia há sempre moradores que conseguem 

"driblar" esse medo e enfrentar um cotidiano marcado pela dura realidade. 

 

Práticas e significados das práticas de lazer 

 A comunidade da Ramadinha é vista a partir de estigmas traduzidos na sua maioria 

nas práticas de violência urbana. A falta de infraestrutura é evidente no cotidiano do bairro, 

isso se apresenta na ausência de saneamento básico, coleta de lixo, serviços de água, baixa 

pavimentação asfáltica e nenhuma presença de equipamentos públicos ligados ao lazer, tais 

como; campos de futebol, quadras poliesportivas, praças, etc. Desta forma, a referida 

comunidade é classificada como favela, carregando assim todos os valores negativos que 

foram construídos ao longo de sua história. 

No decorrer da pesquisa pudemos verificar que o estigma é marca presente no 

cotidiano dos moradores. Frisamos que nossa intenção nunca foi “maquiar” realidades 

presentes no dia a dia da comunidade e sim tentar demonstrar que mesmo diante de um 
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quadro social de dureza os moradores produzem novos sentidos, inclusive através das práticas 

de lazer.  

Para asseverar nossa postura, a análise das observações e as entrevistas realizadas 

demonstraram que para além da face negativa que nos é apresentada sobre o bairro, os atores 

constroem “táticas” de resistência. De acordo com a postura metodológica tratada nas linhas 

anteriores, tivemos como analisar os discursos dos moradores e descobrir que, mesmo não 

tendo espaços públicos apropriados às práticas de lazer, os sujeitos encontram no dia a dia 

maneiras de burlar as necessidades do bairro. A esse respeito (CERTEAU, 1998) destaca que 

somos “bricoleur” de nosso próprio cotidiano, conferindo ao lugar uma (re) construção.  

A partir da análise das entrevistas pudemos perceber que apesar de haver por parte da 

comunidade o desejo de locais públicos para práticas de lazer, eles vão (re) configurando os 

espaços da rua para darem sentido às suas práticas. 

Por ver que aqui não tinha campo de futebol, um lugar pra brincar e por ver 
terrenos da prefeitura cheio de lixo, mandei por mando próprio passar a 
máquina pra os meninos jogar. Comprei uniforme, ajeitei campeonato, tudo 
pra ver os meninos alegres. (Comerciante, morador da Ramadinha) 

Fica evidenciado nesse discurso que o ator social (re) significou um espaço do bairro 

para promover a interação entre seus pares. É relevante pensar como esse ator social se 

preocupou com a problemática – espaço para o lazer, ele/ela entendeu que o lazer é fonte 

necessária para manter boas relações. O brincar é um constructo dessa sociabilidade. Outro 

morador enfatiza:  

se reunir com os vizinhos que são amigos da gente desde de infância e como 
tá tendo uma construção aqui próximo, aqui em frente, tava tendo um terreno 
livre a gente aproveitou fez uma quadra de vôlei, improviso lá e brincava nos 
finais de semana quando todo mundo tava em casa. (Estudante, moradora da 
comunidade) 

Diante das posições tomadas pelos moradores, percebemos o impacto positivo no 

cotidiano da comunidade, uma vez que outras pessoas foram se agregando a eles para assim 

partilharem dos mesmos sentimentos.  

Para além do lugar praticado e (re) significado encontramos outra forma de lazer no 

bairro que não está necessariamente fixada num lugar, mas na atividade. Tal atividade é 

desenvolvida sem fins lucrativos e têm o intuito de fortalecer os laços sociais e promover a 

saúde mental e física dos praticantes, o que acarreta bem-estar dos residentes da comunidade. 

Essa atividade a qual nos referimos é o Karatê. O  projeto existe há oito anos com alunos que 
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têm entre cinco e cinquenta anos. segundo o professor voluntário, ao desenvolver um trabalho 

dessa natureza ele ajuda muitos jovens da Ramadinha a encontrar “bons caminhos na vida” e 

notadamente ficarem longe da criminalidade. Para além das atividades de lazer, encontramos 

ainda espaços que se tornaram marca de um grupo plural (jovens, idosos, mulheres e homens) 

que é a calçada situada em frente à SAB do bairro. Neste local, todos os dias, de segunda a 

sábado, um grupo de moradores joga dominó. O grupo não faz da aposta, na verdade é pelo 

desejo da troca, da brincadeira, do estar junto que eles são movidos a se deslocarem de suas 

casas para passarem tardes a fio jogando conversa fora e uma boa partida de dominó.  Já 

outros, situados na mesma rua, a cerca de 200 metros, passam horas jogando sinuca:   

Uma sinuca que tem ali que nós brinca(...) aí na hora do comer eu corro pra 
casa (...) tiro um cochilo pra mode descansar, ai de tarde volto denovo... 
(Aposentado, morador do bairro) 

De modo geral, as falas dos atores sociais se traduzem primeiro na falta de 

segurança, seguida da necessidade de espaços públicos. No entanto, o que se verifica no 

cotidiano dos moradores da comunidade da Ramadinha são expressões múltiplas das práticas 

de lazer, que não estão necessariamente ligadas a setores convencionais (shoppings, festas, 

etc), mas que são construídas a partir das relações cotidianas com o espaço que eles têm.  

  

Considerações finais 

Pesquisar num bairro periférico, localizado na cidade de Campina Grande 

representou um desafio singular. Primeiro, porque como aponta VALLADARES (2005) “ A 

favela pertence ao mundo antigo, bárbaro, do qual é preciso distanciar-se para alcançar a 

civilização”, ou seja, as marcas depreciativas e os olhares estigmatizantes que são lançados 

sobre as comunidades periféricas, muitas vezes, nos afastam da “boa” compreensão do lugar. 

Mesmo diante desse cenário estimatizador lançado sobre a Ramadinha, coube-nos a tarefa de 

adentrar nesse universo pleno de atores e práticas plurais, que em seu cotidiano tentam 

suavizar os estigmas sofridos. Ter pesquisado na Ramadinha nos permitiu participar e 

interpretar essa ambiência plural, sentir os cheiros das pessoas, da natureza e das coisas. 

Pudemos ver e testemunha as agruras e belezas da vida de muitos moradores locais. 

Os contatos realizados com os moradores nos fizeram perceber que a base das 

relações está na conversa. Foi ouvindo essas pessoas que percebemos o quanto é importante 
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ouvir os relatos das vivências dos moradores do local, pois são eles que tecem os fios 

cotidianos de suas relações.  

O aporte teórico recebido, as idas à comunidade e as interlocuções estabelecidas nos 

fizeram construir um olhar atento e sensível quanto à realidade dessa comunidade periférica, 

servindo-nos para desconstruir todo e qualquer olhar preconceituoso sobre o local e sobre os 

seus residentes. E, tal como nos aponta  (VALLADARES, 2005, p. 117):  

Para além dessas nuances devemos ressaltar, finalmente, a importância da 
valorização da realidade social das favelas. Valorização ligada a uma 
afirmação política do direito as favelas existirem, serem aceitas e receberem 
as melhorias necessárias, como qualquer outra forma de moradia dos pobres 
da grande cidade.  

Na Ramadinha emanam distintas e complexas formas de vida, de dualismos, 

contradições que fazem com tenhamos ali um lugar rico e vivaz de práticas de sociabilidades, 

inclusive de lazer. Por fim, as análises resultaram da nossa interpretação frente ao cotidiano 

dos moradores, sabendo que esta pesquisa não  esgota outras possibilidades de estudos na 

comunidade. Interpretar as ações dos moradores foi um desafio; está diante das práticas 

exercidas no cotidiano nos colocou face às suas vivências. Percebemos, por exemplo, que os 

homens tendem a exercer práticas de lazer com sutis diferenças, a exemplo das partidas de 

sinuca nos bares, onde as mulheres estão ausentes. Nas bancas de dominós os gêneros se 

fazem equilibrados. As atividades da dança Zumba tem maioria composta por mulheres; já as 

aulas de karaté tem o predomínio da presença masculina. Ficar em casa e se divertir assistindo 

tv, foi atividade praticada mias por mulheres e constatada em algumas das casas nas quais 

realizamos entrevistas. Ir às igrejas em companhias de outras pessoas também foi muito mais 

citado pelo gênero feminino do que masculino. Já as partidas de futebol no campo de várzea 

são atividades descritas como emintentemente masculinas.  

Quando nos propusemos a identificar e interpretar quais eram as práticas de lazer 

construídas pelos moradores da Ramadinha não tínhamos em mente a riqueza de tais 

atividades na comunidade. Foi a partir da interlocução com os moradores, mediante 

observações de suas práticas cotidianas de lazer e através dos relatos que foram feitos, que 

pudemos enriquecer nossa compreensão sobre as múltiplas interações humanas 

cotidianamente tecidas naquele universo social.  
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