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RESUMO

O tema deste trabalho versa sobre a Educação para o Lazer no município de Vicência, entre
1965 e 1970. O recorte histórico escolhido coincide com o período de existência de um dos
principais marcos dessa história: o Ginásio Comercial de Vicência. Sua proposta de
desenvolvimento educacional da cidade encontrou apoio no trabalho do professor Sebastião
Santana, ao lado de outros personagens importantes como o padre José Bonifácio e Dona
Estefânia. Sebastião foi um dos principais atores sociais na criação de uma educação para o
lazer em Vicência. A referida cidade oferecia algumas opções de lazer à sua juventude, mas
eram vivenciadas em pequenos grupos dispersos, sem um sentido de unidade entre eles. Os
três espaços sociais mais freqüentados pelos jovens eram: o do Futebol, o da Igreja e o da Rua
da Telha. O terceiro, em si, era negado enquanto atividade de lazer, por parte da população
vicenciana, sob orientações nos preceitos e valores da Igreja Católica. Em meio a esse
contexto, surge uma educação para o lazer em Vicência que apresenta duas faces: a primeira,
concentra-se em ampliar e diversificar as práticas de lazer dos jovens, contribuindo para
minimizar o isolamento social e a sensação de tédio e rotina; a segunda, apresenta um caráter
funcionalista, fazendo da educação para o lazer um instrumento a serviço dos interesses da
Igreja Católica, na intenção de preservar os “bons costumes” e incentivar a prática dos “bons
hábitos sociais”. Contudo, apesar de certa ambigüidade (promotora de divertimento, por um
lado, e controle social, de outro), a educação para o lazer em Vicência foi fundamental ao
desenvolvimento de mais alternativas e espaços de lazer (clube, ginásio de esportes, estádio
de futebol e algumas praças).

Palavras-chave: 1-Futebol; 2-Igreja; 3-Rua da Telha; 4-História da Educação; 5-Educação
para o Lazer.



ABSTRACT

The theme of this study is Leisure Education in the city of Vicência between 1965 and 1970.
The chosen time period coincides with the the existence of one of the most important
historical markers: the Ginásio Comercial de Vicência, whose proposed purpose was
educational development in Vicência. This objective was supported by the work of Professor
Sebastião Santana, one of its main social actors who was also responsible for the creation of
leisure education in this city. Vicência offered different leisure options for youth, but these
were found in small dispersed groups, with no unity between them. The three most frequented
social spaces for youth were: Soccer, the Church and a street referred to as Rua da Telha. The
latter of these was denied as a leisure activity by the city's population, due to the principles
and values of the Catholic Church. Within this context, leisure education emerged in Vicência
presenting two faces: the first concentrated on amplifying and diversifying the leisure
practices of youth, contributing towards minimizing social isolation and the sensation of
tedium or routine; the second presented a functionalist character, turning leisure education
into an instrument at the service of the interests of the Catholic Church, with the intention of
preserving "good customs" and encouraging the practice of "good social habits". However,
despite a certain ambiguity (promotion of enjoyment, on one hand, and social control, on the
other), leisure education in Vicência was fundamental in the development of increased
alternatives and leisure spaces (club, sports gym, soccer stadium and some plazas/squares).

Keywords: 1-Soccer; 2-Church; 3-Rua da Telha; 4-History of Education; 5-Leisure
Education.
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BASES TEÓRICAS

O presente trabalho versa sobre a construção de uma educação para o lazer no

município de Vicência, na segunda metade da década de 60 (1965-1970). Esse recorte

histórico foi escolhido por se tratar do período de existência de um dos cenários mais

importantes para a história da educação nessa cidade, ou seja, o Ginásio Comercial de

Vicência.

Destaca-se, nesse contexto, não só pela sua contribuição na ampliação da escolaridade

dos jovens vicencianos e sua formação profissional, mas também por sua estreita ligação com

a esfera religiosa (católica). Além disso, sua carência de docentes foi um dos motivos da

chegada de um dos principais personagens dessa história: o professor Sebastião Santana. No

decorrer deste trabalho todas essas questões serão aprofundadas.

Interessa, inicialmente, traçar uma breve visão panorâmica acerca do cenário nacional

brasileiro, levando-se em consideração que desde 1964 o Brasil vivenciava um novo regime

de governo: era a Ditadura Militar. Suas ações eram marcadas pelo autoritarismo,

centralização de poder e repressão a todos que se mostrassem contrários ao mesmo. Os

militares se justificavam sob o argumento de que seu objetivo era manter a ordem e a

segurança nacionais.

Enquanto os grandes centros urbanos vivenciavam mais de perto as intervenções da

ditadura militar, principalmente por oferecerem maior resistência ao regime, cidades menores

passaram quase despercebidas aos olhos dos militares. E é nesse segundo contexto que se

enquadrava a cidade de Vicência, como relata o professor Sebastião José de Santana.

É claro que havia uma cobrança no ar. Uma cobrança social. Mas não havia
visualmente, nem diretamente, nem apontando, nem através de documento
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[uma] interferência. Pode ser que ela tenha pouca representatividade no
processo de mudança. É provável que eles [os militares] tenham entendido
isso porque, por exemplo, uma Vicência não ia ameaçar [o regime]. Aí, eles
iam justamente no foco: Jaboatão, Recife, Caruaru, Olinda...

Então, quer dizer, enquanto o Brasil passava por uma série de conflitos internos

(políticos, ideológicos, econômicos e sociais), a cidade de Vicência seguia sua vida pacata de

interior, sem grandes influências da ditadura militar. E esse distanciamento em relação ao

cenário nacional foi uma das razões que permitiu que um modelo educacional para o lazer

fosse criado e desenvolvido junto a juventude vicenciana.

No que diz respeito à Educação nacional, ela passava por muitas transformações, não

apenas na questão das leis, mas também na forma como a sociedade brasileira, em suas

dimensões política, social e econômica, se relacionava com a esfera educacional.

Havia a existência de uma seletividade e de um dualismo no sistema educacional

brasileiro, que se apoiava na ideologia de que as classes populares deveriam ser preparadas

para suprir as necessidades do setor industrial. Dessa forma, o ensino secundário estaria mais

livre para atender alunos da classe social mais abastada, preparando-os para o ingresso no

ensino superior1.

No início da década de 60, retomaram-se as lutas ideológicas em torno do projeto de

Lei de Diretrizes e Bases. A chamada LDB foi uma oportunidade que a sociedade brasileira

teve para organizar seu sistema de ensino. A Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961,

organizava a educação em dois níveis: a educação de grau primário e a de grau médio. Este,

por sua vez, era ministrado em dois ciclos2, a saber: o ginasial3 e o colegial.

Nessa perspectiva, este trabalho toma como ponto de partida o ensino ginasial, que foi

iniciado no município de Vicência no ano de 1965, com a criação do chamado “Ginásio

1 ROMANELLI, Otaíza de O. História da educação no Brasil (1930-1973). 1987.
2 UNIVERSIDADE DO RECIFE. Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961: as diretrizes e bases da educação
nacional. 1961.
3 O ginasial daquela época equivalia ao ensino fundamental dos dias de hoje, enquanto que o colegial
correspondia ao ensino médio.
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Comercial de Vicência”, tendo como idealizador o pároco da cidade, o Pe. José Bonifácio

Ferreira e que, por sua vez, trouxe um outro personagem importante a essa história: o

professor Sebastião José de Santana. Seus esforços contribuíram significativamente ao

melhoramento do contexto educacional da cidade e à dimensão das práticas de lazer.

Entretanto, antes da criação do Ginásio Comercial havia certa dificuldade de

desenvolvimento tanto na Educação como no Lazer dos jovens vicencianos, recebendo

influências também das limitações impostas pela sua localização geográfica. Ou seja,

Vicência está situada no interior de Pernambuco, precisamente no Vale do Siriji4, região da

Mata Norte, cerca de 83 km de distância do Recife.

Nessa perspectiva, as condições de deslocamento das pessoas entre Vicência e Recife

limitavam as oportunidades de capacitação profissional e acesso às novidades, em termos de

produtos e serviços, tanto na área de Educação como na de Lazer. Noutros setores, como o

açucareiro, por exemplo, não eram tão penalizados pelo fator espacial.

A história do município está estreitamente vinculada à produção açucareira

desenvolvida no passado5. Ele é composto por um conjunto de engenhos históricos, os quais

trazem marcas das atividades econômicas da época e das influências religiosas (inclusive

havendo, ainda, a presença de igrejas de arquitetura barroca e jesuíta em algumas de suas

localidades).

O “Engenho Poço Comprido” possui grande importância histórica para o município,

em termos de memória cultural, sendo um dos mais antigos do Brasil. Foi tombado desde

4 Siriji é uma palavra indígena que significa “água corrente”, referente ao Rio Siriji que corta o município de
Oeste a Leste, conforme SOUZA (1979). O nome desse rio batiza também o Vale que faz parte da região da
Mata Norte (Vale do Sirigi).
5 Vicência até alguns anos atrás, possuía duas usinas em funcionamento: Usina Laranjeiras (produção de açúcar)
e Usina Barra (açúcar e álcool). Com a desativação da segunda, essa atividade começou a declinar, no município.
Além disso, o município também é reconhecido pela sua atividade agrícola no cultivo da banana “sendo
responsável por cerca de 10% de toda a produção do estado e praticamente a metade da produção da microregião
da Mata Norte”, conforme PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA (1998b).
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1952 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A casa-grande,

inclusive, é o único remanescente do século XVIII em Pernambuco6.

O contexto educacional vicenciano se mostrava limitado quanto ao grau de ensino

ofertado, ou seja, até o final do ano de 1964 só existia o ensino primário. Isso significava “o

fim dos trilhos” para grande parte da população local que não tinha uma condição financeira

mínima que permitisse dar prosseguimento aos estudos em outra cidade. Restou-lhes o

conformismo de ter aprendido a ler, escrever e contar. Aqueles que ocupavam uma posição

sócio-econômica um pouco mais “confortável” mandavam seus filhos para estudarem em

Nazaré da Mata ou Recife.

A criação do Ginásio Comercial de Vicência acenava com a oportunidade de a

juventude vicenciana continuar seus estudos na própria cidade. Mesmo caminhando com certa

dificuldade em seus dois primeiros anos de existência, a escola conseguiu se consolidar com

um ensino de qualidade. Sua proposta de desenvolvimento educacional se apoiava em três

pontos: 1) o avanço do grau de escolaridade; 2) a preparação técnica para o comércio; 3) e a

formação de cidadãos católicos (já que era de cunho confessional).

Quanto ao aspecto do lazer, a realidade se mostrava um pouco mais favorável aos

jovens vicencianos. Seu tempo disponível era preenchido nas festividades locais, como

carnaval, páscoa, São João, festa da padroeira da cidade e natal; haviam também os bailes

realizados num espaço adaptado do Mercado Municipal, após o expediente da feira-livre; os

chamados “assustados”, que representavam uma espécie de festa surpresa de aniversário; e

alguns pontos com jogos de sinuca e os disputados campos de várzea, destinados à prática do

futebol, ou a famosa “peladinha”.

Três espaços sociais ganharam maior atenção, por se tratarem daqueles mais

freqüentados pelos sujeitos pesquisados, enquanto opções de lazer. São eles: o futebol, a

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA. 1998a.
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igreja e a Rua da Telha. Três lugares distintos, mas que se entrelaçam em alguns pontos,

permitindo a construção de um melhor entendimento acerca da história dos grupos de jovens

interdependentes, formando, como diria Norbert Elias, configurações7.

Os figurantes dessa história não se apresentaram como seres estáticos, enraizados num

único e constante ambiente social, mas demonstraram certo dinamismo, no sentido dos

deslocamentos que realizavam ora para um lugar, ora para outro.

Dessa forma, alguns desses sujeitos faziam parte de mais de uma configuração, como

por exemplo: as moças que participavam mais das festividades da igreja, vez por outra iam

assistir ao jogo dos rapazes no futebol; em situação similar se encontravam os rapazes que

compunham a “turma do futebol”, mas que também prestigiavam os eventos religiosos, assim

como se deleitavam nas noitadas boêmias de fim de semana, na Rua da Telha.

Situações bastante distintas num primeiro olhar, entretanto, revelaram também alguns

traços de similitude no que se refere à busca por atividades que preenchessem seu tempo

disponível de forma prazerosa. Mas, além da função de divertimento, tentava-se fazer do lazer

nesses espaços um “antídoto” ao incômodo tédio do cotidiano. Mais do que isso. Era preciso

distanciá-lo cada vez mais para que, só então, os momentos de tempo disponível pudessem

ganhar um pouco mais de cor e sentido.

De modo geral, o lazer em si se revela problemático e ambíguo8. Em muitos casos, ele

pode não exercer um papel humanista, preocupando-se com o bem-estar físico, psíquico e

social das pessoas. Inversamente, ele pode manifestar-se enquanto responsável pela

manutenção de um status quo, através de uma face nebulosa, tomada por uma visão

funcionalista.

Em meio a todo esse contexto, construiu-se em Vicência um trabalho de intervenção

social que pudesse atender tanto as necessidades dos jovens da cidade, quanto seguir a

7 Conceitos como figuração, configuração e interdependência, utilizadas a partir do pensamento teórico do
sociólogo alemão Norbert Elias podem ser encontradas no corpo do texto.
8 Sobre essa questão, confira MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 2007.
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proposta educacional do referido ginásio comercial. Nesse sentido, o problema que norteou

esta dissertação é representado pela seguinte questão: Como foi forjada uma educação para o

lazer no Município de Vicência, no período de 1965 a 1970?

Além de contribuir para a preservação de uma parte da história da educação de

Vicência, a partir dos fragmentos do seu passado, este trabalho tentou “garimpar”

informações que pudessem trazer uma idéia mais clara dos eventos vividos, das relações

estabelecidas entre os grupos, dos conflitos, dos seus contrastes e semelhanças. Enfim, tentar

extrair desses “pedaços” de história a verdadeira (ou mais provável) razão que despertou a

necessidade de se criar uma educação para o lazer em Vicência.

Pensar que o fazer historiográfico é tarefa simples se traduz, no mínimo, num grande e

perigoso equívoco, sujeito a deslizes que podem distorcer todo um processo de entendimento

acerca do passado. Primeiro, porque o passado nunca será conhecido e compreendido

plenamente, pois um entendimento é feito a partir dos seus fragmentos. Por maior rigor

metodológico que se possa utilizar, os pedaços da história parecem escorrer por entre os

dedos9.

Segundo, em razão das reflexões que envolvem a construção do conhecimento

histórico, envolvendo vários fatores em sua análise, como: as fontes a serem trabalhadas, as

interpretações, a narrativa, a subjetividade de quem escreve, as escolhas teórico-

metodológicas, dentre outras10. Como a tentativa de entendimento da realidade estudada se dá

através dos fragmentos da história, qualquer detalhe mal interpretado pode, não só impedir

uma maior aproximação, como ampliar a distância entre o pesquisador e o seu objeto de

interesse.

9 LOPES, Eliane Marta T.; GALVÃO, Ana Maria de O. História da educação. 2001.
10 GOELLNER, Silvana Vilodre. Mulheres, memórias e histórias: reflexões sobre o fazer historiográfico. In:
GOELLNER, Silvana Vilodre e JAEGER, Angelita A. Garimpando memórias: esporte, educação física, lazer e
dança. 2007.
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Por isso que, em pesquisas no campo da história em geral, é importante ampliar o uso

das fontes, muito embora seja impossível saber se todas as fontes foram encontradas ou se

foram perdidas11. No caso deste trabalho, foram confrontados três tipos de fontes a saber: oral,

escrita impressa e iconográfica.

No caso das fontes orais, seu uso permitiu uma contribuição bastante significativa,

pois deu uma maior amplitude em relação às demais, devido à diversidade, quantidade e

qualidade das informações adquiridas. Ajudou a elucidar várias questões que outro tipo de

registro não conseguiria.

Principalmente ao levar em consideração que muitos dos documentos oficiais do

Ginásio Comercial de Vicência provavelmente tenham sido incinerados, após a extinção do

mesmo, conforme relato da sua ex-secretária. Talvez o contato com elas pudesse levantar

novas questões para a pesquisa.

A Educação se mostra como “um território onde a oralidade e a informalidade são

muito fortes e grande parte dos registros escritos produzidos nas escolas se aplicam ao campo

formal/burocrático, deixando descobertos inúmeros aspectos da prática cotidiana; tais

aspectos estão geralmente ausentes dos documentos escolares (BARROSO FILHO, 1998,

p.09).

Paul Thompson, em sua obra sobre história oral, cita um exemplo de lazer da classe

operária – as bandas industriais. Faz uma observação sobre as chances de haverem muitos

registros nesse tipo de lazer são minúsculas, chegando a ser uma raridade. Nesse caso, “só

podem ser seriamente estudadas com o uso da evidência oral” 12.

O caso da educação para o lazer em Vicência é similar. Daí privilegiar as memórias

dos jovens que tomaram parte nas atividades (ginástica, esportes, dança e jogos de salão),

11 LOPES, Eliane Marta T.; GALVÃO, Ana Maria de O. História da educação. 2001.
12 A voz do passado: história oral. 1992. P. 131.
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tendo em vista o momento em que surgiram, seus principais atores sociais, as inter-relações, o

propósito do trabalho, dentre outras coisas.

Enfim, o trabalho de pesquisa procura registrar, analisar e tornar acessível à sociedade

a memória coletiva dos sujeitos daquela história. E, nessa perspectiva, a história oral ganha

um papel de destaque enquanto caminho para encurtar a distância com o passado.

Logo, neste trabalho, as fontes documentais seguem uma visão ampla, considerando

como válidas não apenas os documentos escritos, como evidências sobre o passado13. Quanto

à matéria-prima necessária ao desenvolvimento da pesquisa, foram buscadas, selecionadas e

analisadas as fontes escritas, orais e iconográficas (fotografias).

Como fontes escritas, foram utilizadas: um histórico do Juvenato Padre Guedes, atas

gerais de exames de admissão à 1ª série ginasial e atas de resultado final de aproveitamento

dos alunos. Esses documentos continham informações sobre o tempo de existência do Ginásio

Comercial, turnos de funcionamento, a quantidade de turmas em cada ano, as matérias

oferecidas, quem estava à frente da direção, dentre outras coisas.

Como fontes orais, foram adotados os depoimentos de quinze pessoas que fizeram

parte daquela história, dentre eles: o ex-diretor, a ex-secretária, três ex-professores e dez ex-

alunos e ex-alunas. Os mesmos propiciaram um maior entendimento acerca do contexto

educacional da cidade e da educação para o lazer, servindo como guia principal pelo fato de

muitas fontes escritas não terem sido encontradas.

Não foi estabelecido um quantitativo mínimo de depoimentos a serem coletados, mas

tentou-se conseguir o máximo possível (e necessário), que pudesse diversificar cada vez mais

o conjunto de informações adquiridas.

13 Sobre fontes e a história da educação, confira LOPES, Eliane Marta T.; GALVÃO, Ana Maria de O. História
da educação. 2001.
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O roteiro utilizado nessa coleta dos depoimentos contemplou os seguintes pontos: a) o

contexto educacional; b) a origem social dos alunos; c) as opções de lazer dos jovens; d) a

relação da educação com a igreja; e) o trabalho do professor Sebastião Santana; f) a proposta

educacional da escola.

Como fontes iconográficas, foram utilizadas algumas fotografias que se encontravam,

basicamente, sob a posse de seis famílias vicencianas cujos membros estudaram no Ginásio

Comercial, a saber: Barbosa de Moraes, Carneiro de Melo, Euflauzino Muniz, Figueiredo,

Melo e Souza Lima. Ou seja, foi feito um trabalho de “garimpagem” levando em

consideração os álbuns de família, onde foi possível localizar alguns registros do passado

estudado.

Muito embora esses álbuns sejam, na grande maioria dos casos, portadores de

momentos felizes e supressores de eventos melancólicos e desagradáveis, a essência das

imagens registradas deixa cristalizados os “pedaços” da vida de personagens que atuaram em

algum momento do passado. Os álbuns de família, assim como outros registros materiais

(objetos pessoais e profissionais, por exemplo) se tornam portais de acesso às recordações de

um tempo vivido, lançando sua luz sobre os fatos passados.

Quanto a esse tipo de fonte é preciso entender que “a imagem fotográfica é um meio

de conhecimento pelo qual visualizamos microcenários do passado; contudo, ela não reúne

em si o conhecimento do passado”14. Este tipo de fonte foi utilizado como recurso auxiliar à

coleta dos vestígios que permitissem uma maior aproximação da história estudada nesse

trabalho.

A presente dissertação está dividida em três partes. No primeiro capítulo foi feita uma

revisão de literatura acerca do lazer e da educação para o lazer, no intuito de aglutinar

14 KOSSOY, Boris. Fotografia & história. 2001. P. 78.
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subsídios teórico-conceituais necessários ao entendimento dessas duas áreas do

conhecimento. No segundo capítulo, destina-se principalmente a uma análise da organização

do sistema educacional de Vicência. Além disso, trata de alguns dos seus principais

personagens, como se dava o acesso às escolas e o que mudou com a criação de um Ginásio

Comercial. Por fim, o terceiro capítulo aborda as principais questões referentes às práticas de

lazer existentes em Vicência na década de 60 e vivenciadas pelos jovens, a implantação de

uma educação para o lazer, sua causa e as implicações na vida da sua população.
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1.1 CONSTRUINDO UM ENTENDIMENTO EM TORNO DA IDÉIA DE LAZER

Este capítulo tem como objetivo discutir alguns conceitos de lazer encontrados na

bibliografia selecionada. Dessa forma será possível construir um entendimento mais amplo

acerca da idéia de lazer, sua origem e como age no meio social. Além disso, abordará a

relação entre ela e a esfera educacional no que concerne uma prática de intervenção social

chamada de educação para o lazer.

Com o advento da Revolução Industrial, ocorrida na segunda metade do século XVIII,

muitas foram as transformações provocadas em nível mundial, principalmente no que diz

respeito às rotinas sociais (tempo de trabalho, de descanso e de diversão; lugar de morada e de

trabalho, dentre outras). Juntamente com as fábricas veio uma escravidão, a qual mascarava

sua desumanidade sob o discurso do progresso e da benfeitoria para a humanidade, enquanto

aprisionava o operário em jornadas de trabalho quase infindáveis15.

Paul Lafargue, em sua obra “O direito à preguiça”, analisa uma comparação feita entre

prisioneiros forçados, escravos e cidadãos franceses, a respeito da duração do trabalho.

[...] os forçados das prisões trabalhavam apenas dês horas; os escravos da
Antilhas, nove horas em média, enquanto na França – que havia feito a
Revolução de 89, que havia proclamado os pomposos Direitos do Homem –
havia manufaturas onde a jornada de trabalho era de dezesseis horas, das
quais uma e meia destinada para as refeições16.

“A reivindicação da diminuição da jornada de trabalho foi iniciada em meados do

século XIX pelos operários ingleses através da luta organizada, com a famosa bandeira dos

15 REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. 1977.
16 LAFARGUE, Paul. O direito à preguiça. 1999. P.77.
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três oito, 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer”17. Após essa luta pelo

direito de ter mais tempo livre para a sua vida, através da regulamentação da jornada de

trabalho, o ser humano se defronta com a emergência de um novo problema: o que fazer com

a parcela de tempo disponível (re)conquistada?

Embora viva a sonhar com as alegrias do lazer, parece aturdido quando
finalmente se vê livre para o usufruir. É que na vida moderna não mais
encontra o antigo ritmo de trabalho diário, entrecortado pelas festas e
folguedos típicos de cada estação; tais diversões vêm-se enfraquecendo na
proporção em que o crescimento fabril apressa a urbanização18.

Nesse sentido, o lazer emerge no palco das lutas sociais como direito tão importante

quanto o próprio trabalho em si. Apesar de sua importância enquanto fenômeno histórico-

social, relacionado às questões que envolvem o trabalho e o restante da vida, o lazer não deve

ser considerado apenas como alívio às tensões do labor. Sua essência apresenta uma

complexidade merecedora de maiores atenções, tanto que não há uma única direção para

discorrer sobre o assunto.

A idéia de lazer permeia muitos significados e, por conta disso, dá margem para que

algumas pessoas confundam-no com ócio e/ou mesmo com tempo livre. “O lazer não é a

ociosidade, não suprime o trabalho; o pressupõe. Corresponde a uma liberação periódica do

trabalho no fim do dia, do ano ou da vida de trabalho”19.

No trabalho, tal como está estruturado em nossa sociedade, as decisões que os

indivíduos tomam, de fazer isso ou aquilo, levam em consideração as outras pessoas – o

“eles”; apesar de que o aspecto “eu” nunca se ausentar completamente. Ou seja, em algumas

17 SOUSA, Iracema Soares de. Incursões históricas sobre a relação entre tempo livre/lazer, trabalho, educação
física e a condição social da vida dos trabalhadores. Gramado, RS: ANAIS do VII Congresso Brasileiro de
História da Educação Física, Esporte, Lazer e Dança. 2000.
18 MEDEIROS, Ethel Bauzer. O lazer no planejamento urbano. 1975. P.106.
19 DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia empírica do lazer. 1999. P. 28.
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situações o marco referencial está nas outras pessoas, enquanto que noutras a referência é o

próprio indivíduo agente20.

Nas decisões sobre as atividades recreativas21 praticadas, mesmo que a referência aos

outros tenha um grau de importância maior do que aparentaria à primeira vista, a consideração

do próprio “eu” pode ser maior do que no ambiente de trabalho ou em atividades de tempo

livre não pertencentes à categoria do ócio22.

“Os conceitos de lazer e recreação em nada se diferenciam do ponto de vista da

dinâmica sociocultural que produziu o divertir-se moderno”23, conforme CAMARGO (1998).

Eles são [...] “termos que, na realidade se equivalem e que derivam mais de peculiaridades

idiomáticas”24.

Enquanto que no trabalho o indivíduo padroniza suas ações, através das rotinas e

obrigações, no lazer (ou recreação) há uma busca pela liberdade de agir conforme seus

desejos e necessidades pessoais. No lazer, o “eu” tem peso maior do que o “eles” em relação

às atitudes tomadas, mas sem que o primeiro anule o segundo. Portanto, o prazer e a

satisfação sentidas pelo “eu”, dependem também da presença do “eles” e, dessa forma,

contribuindo para a construção de um sentido de “nós” dentro das atividades de lazer.

O trabalho pode até mostrar-se prazeroso, mas, ainda assim, não se enquadrará na

condição de lazer, pois este está inserido no tempo de não-trabalho. CAMARGO (1998)

afirma que sua origem vem do latim licere (“ser permitido”) e que não é algo recente, tendo

surgido na civilização greco-romana, já então como oposto ao trabalho. Sendo assim, [...]

“lazer e trabalho se confundem apenas para uma minoria que deve ser seguramente inferior a

20 ELIAS, Norbert e DUNNING, Eric. El ocio en el espectro del tiempo libre. In: Deporte e ócio en el proceso de
la civilización. 1995.
21 No artigo “El ocio en el espectro del tiempo libre”, ELIAS e DUNNING utilizam a terminologia “atividades
recreativas”, porém, não implica em alteração na idéia de lazer. Pelo contrário. Esses termos são sinônimos,
referindo-se às práticas descontraídas, de livre escolha, geradoras de prazer e bem-estar e promotoras de
desenvolvimento pessoal e social.
22 ELIAS, Norbert e DUNNING, Eric. El ocio en el espectro del tiempo libre. In: Deporte e ócio en el proceso de
la civilización. 1995.
23 Educação para o lazer. 1998. P.33.
24 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. 2006. P.17.
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um por cento da população economicamente ativa: artistas, artesãos, cientistas e uma parte de

empresários e executivos”25.

“Descansar, ‘recuperar as energias’, distrair-se, entreter-se, recrear-se, enfim, o

descanso e o divertimento são valores comumente mais associados ao lazer. No entanto, além

do descanso e do divertimento outra possibilidade ocorre no lazer e, normalmente, não é tão

perceptível. Trata-se do desenvolvimento pessoal e social que o lazer enseja”26. Em festas, em

bares, em atividades religiosas, escolares ou esportivas, dentre outras, residem oportunidades

singulares de relacionamento entre o indivíduo, as pessoas à sua volta e o contexto no qual se

inserem.

Há pessoas que relacionam a idéia de lazer apenas às práticas esportivas; outras podem

descrevê-lo como, apenas, uma roda de amigos num barzinho após o expediente de trabalho; e

há aquelas que podem encontrar lazer em atividades ligadas à Igreja. Entretanto, para melhor

entendê-lo é preciso pensar sobre dois pontos:

1) A idéia de lazer é relacional – sujeitos diferentes podem ter experiências diferentes numa

mesma atividade; o que é bastante atrativo e prazeroso para algumas pessoas, pode revelar-se

o inverso para outras. Em outras palavras, as experiências podem mudar de um sujeito para o

outro conforme o tipo de relação que os mesmos estabelecem com o objeto e/ou situação.

Tomando a prática do futebol como exemplo, a mesma pode ser prazerosa para um

grupo de “peladeiros” de final de semana, pois sua finalidade é principalmente a diversão,

sem necessariamente haver rigores quanto a horários, uniformes e ações. Por outro lado,

representa geralmente uma rotina de obrigações nem sempre agradáveis para atletas

profissionais, os quais seguem uma rotina de treinos e partidas, suportando jogar em duas ou

mais competições, nos limites do corpo (às vezes mais!).

25 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. 2006. P. 15.
26 MARCELINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. 2006. P.13-14
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Na situação do barzinho (ou restaurante), um grupo de amigos se deleita num bate-

papo descontraído, reencontram pessoas queridas e, em meio a esse ambiente de inter-

relações, podem também criar novos laços afetivos com outros indivíduos. Num encontro de

negócios, no mesmo local, as interações dentro do grupo apresentam ares diferentes. Os

indivíduos estarão ali por razões profissionais, a trabalho. Logo, as posturas assumidas

seguem o ritual da formalidade, da liberdade limitada de comportamento e da obrigação.

No caso das atividades praticadas no ambiente das Igrejas, uma boa parte das pessoas

pode enxergá-las apenas em seu caráter obrigatório e disciplinador, outras, porém, podem

considerar algumas dessas atividades como o seu momento de lazer, naquele espaço social.

Por exemplo: um grupo de jovens que se encontra na igreja para praticar música ou mesmo

um bate-papo sem maiores interesses.

Em suma, são relações sociais diferentes, num mesmo ambiente e que despertam

sentimentos opostos. Uns sentem prazer e bem-estar, enquanto que outros se limitam ao

cumprimento de suas obrigações.

2) A idéia de lazer é ampla – o fato das pessoas conhecerem e/ou vivenciarem uma ou

algumas atividades de lazer (como futebol, barzinho, cinema, por exemplo), não significa que

o lazer, de modo geral, resuma-se apenas às atividades locais de uma região, cidade ou

localidade.

Nesse caso, é importante lembrar que o lazer pode assumir formas distintas ou

semelhantes, conforme são construídas as relações sociais dentro dele, em relação ao tempo e

espaço. Somem-se a essa idéia, as influências dos determinismos culturais, sociais, políticos e

econômicos. Suas influências sobre a vida das pessoas se condensam dentro dos grupos

sociais com os quais elas se relacionam, balizando seus comportamentos conforme as normas

e valores vigentes.
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Com relação ao tempo disponível das pessoas, MEDEIROS (1975) afirma que [...]

“cada qual o preenche ao seu modo, de acordo com um estilo de vida pessoal e segundo os

costumes do grupo a que pertence” 27. Essa idéia se aplica também ao lazer, considerando que

muitas pessoas têm (ou tiveram) contato com uma ou outra modalidade. O contexto social é

um dos principais determinantes em relação ao modo como o indivíduo vivencia as

experiências.

De modo geral, isso não significa que existam apenas aquelas alternativas, as quais

elas puderam conhecer. Por exemplo, as opções existentes numa cidade de interior podem ser

limitadas em função do baixo nível de desenvolvimento sócio-econômico da mesma,

oferecendo, no máximo, alternativas como aquelas mencionadas anteriormente; enquanto que,

numa cidade de maior porte (como uma capital), há uma maior diversidade de atividades de

lazer, como: cinema, teatro, shows, esportes variados, praias, clubes recreativos, dentre outras.

Não há dúvidas de que as atividades de lazer devem procurar atender as
pessoas no seu todo. Mas, para tanto, é necessário que essas mesmas
pessoas conheçam os conteúdos que satisfaçam os vários interesses, sejam
estimuladas a participar e recebam um mínimo de orientação que lhes
permita a opção. Em outras palavras, a escolha, a opção está diretamente
ligada ao conhecimento das alternativas que o lazer oferece
(MARCELLINO, 2006, p.17-18).

Muito embora algumas modalidades de lazer sejam de difícil acesso para muitas

pessoas, não significa dizer, com isso, que elas devam permanecer privadas de, ao menos,

conhecer sua existência. Conhecendo-as, poderão caminhar no sentido de diminuir as

barreiras que impedem sua vivência. Contudo, as modificações pretendidas não ocorrerão de

imediato no formato idealizado. Elas passarão por etapas de adaptação, por meio das quais

tentarão melhorar as condições sociais para o usufruto de novas opções de lazer.

27 O lazer no planejamento urbano. 1975. P.4.
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CAMARGO (2006) pontua algumas propriedades do lazer, que permitem encontrar

semelhanças entre diversas atividades e enquadrá-las como tal: escolha pessoal, gratuidade,

prazer e liberação.

A primeira propriedade tem como base a idéia de que nenhuma ação humana é

realizada numa condição de liberdade absoluta, pois os determinismos culturais, sociais,

políticos e econômicos tem grande influência sobre todas as atividades cotidianas, inclusive o

lazer. Nesse caso, o que se pode dizer é que “há um grau de liberdade nas escolhas dentro do

lazer, maior que nas escolhas que se faz no trabalho, no ritual familiar, na vida sócio-religiosa

e sócio-política”28.

A segunda propriedade coloca que o lazer também não é totalmente gratuito,

desinteressado. Diz-se que sempre há algum interesse claro ou disfarçado. “Contudo, é um

tempo onde se pode exercitar mais o fazer-por-fazer, sem que necessariamente haja um ganho

financeiro em vista ou um preço sério a pagar”29.

Na terceira, coloca-se que não há exatamente prazer nas atividades, mas em toda

escolha de lazer, existe o princípio da busca do prazer, mesmo que a atividade requeira algum

esforço inicial para, em seguida, seja alcançada a finalidade da auto-realização e do bem-estar

pessoal.

Na quarta propriedade, o lazer se apresenta como liberatório das obrigações. Nesse

sentido, busca compensar algum esforço que a vida social impõe e quebrar a rotina e os

momentos de tédio vivenciados pelo indivíduo.

A visualização dessas propriedades no campo dos debates teórico-empíricos abre

caminho a um melhor entendimento da idéia de lazer.

28 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2003. P. 10.
29 Ibid. P.11-12.
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REQUIXA (1980, p.35) traça seu caminho teórico considerando o lazer como sendo

“uma ocupação não-obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a vive, e cujos valores

propiciam condições de recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social”.

De acordo com DUMAZEDIER30, representa o

[...] “conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou
ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social
voluntária, ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou
desembaraçar-sedas obrigações profissionais, familiares e sociais”.

MARCELLINO (2006) chama a atenção ao lembrar que o “entendimento do lazer de

maneira isolada, sem considerar as mútuas influências das outras esferas da vida social, pode

provocar uma série de equívocos. [...] Creio que considerar apenas uma esfera da atividade

humana é entender o homem de maneira parcial”31.

Enfim, independentemente da terminologia utilizada, deve-se ter em mente que o lazer

é um jogo social, o qual pode ser jogado sozinho, em um mesmo grupo, em grupos distintos

ou, até mesmo, fazendo a integração entre grupos diferentes. Suas pretensões devem estar

direcionadas ao bem-estar geral das pessoas, não apenas aliviando suas tensões ou agindo

como desrotinizadora, mas, sobretudo, proporcionando uma vivência coletiva das emoções e

tornando-as capazes de modificar sua realidade social.

Em todas as abordagens funcionalistas analisadas pelo referido autor – romântica,

moralista, compensatória ou utilitarista – observam-se características conservadoras, que

buscam a “paz social”, a manutenção da “ordem” e o alívio das obrigações da vida social.

Para isso, o tempo livre deve ser ocupado em atividades equilibradas, socialmente aceitas e

moralmente corretas32.

30 Lazer e cultura popular. 2004. P.34.
31 Estudos do lazer: uma introdução. 2006. P.15.
32 REQUIXA, Renato. Sugestões de diretrizes para uma política nacional de lazer. 1980.

28



De acordo com ELIAS e DUNNING (1995), a ideologia do ócio considera

erroneamente que a principal função das atividades recreativas (lazer) é liberar as pessoas das

tensões, secundarizando-as em relação ao trabalho. Como discutido anteriormente, o lazer não

é um apêndice do trabalho, redimindo as pessoas dos problemas existentes dentro dele. Ele

deve ser visto como fenômeno social que possui estrutura e funções próprias em relação às

pessoas.

Colocam, ainda, que a existência de grupos recreativos de várias classes assinala a

constante necessidade de derrubar as barreiras emocionais entre as pessoas, de contatos

humanos em um clima de emotividade mais aberta. Além disso, exerce seu outro papel social,

na condição de desrotinizadora das atividades do cotidiano das pessoas.

1.2 CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TEMPO LIVRE E LAZER

Ao dar uma volta pela cidade, as pessoas se deparam com diversos espaços sociais,

destinados à prática de atividades de lazer. Os mesmos se apresentam sob formatos distintos

(praças e parques, cinemas, quadras esportivas, bares e restaurantes, bibliotecas, dentre

outros) e elas nem sempre se dão conta dessa identidade.

Isso se dá, muitas vezes, em razão de um conhecimento superficializado da idéia de

lazer, sendo que, em muitos casos, reduzem sua representação à dimensão física da

experiência. Ou seja, entendem o lazer como sendo apenas as atividades dependentes dos

movimentos corporais (no sentido de exercitar-se), como caminhar na praia, jogar uma partida

de voleibol, dançar numa festa.
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Na verdade, essa é uma visão reducionista, pois, de acordo com CAMARGO (2006),

em

[...] todas as áreas culturais do lazer, são possíveis três atitudes: praticar, sob
a forma de lazer, assistir ou estudar o assunto. Seja no esporte, no teatro, no
cinema, enquanto centros de interesse cultural, podemos encontrar
indivíduos que jogam ou praticam teatro, ou filmam com os amigos, ou que
assistem as melhores obras do momento em estádios, cinemas e teatros, ou
que acompanham e se informa sobre o que se passa nesses campos, através
de conferências, livros, jornais, revistas, tevê33.

Em seus diversos formatos e opções, o lazer pode ser vivenciado de modo direto ou

indireto. Na primeira situação, o envolvimento das pessoas se dá, em um maior grau, através

do aspecto físico, ou seja, da prática de exercícios físicos e/ou esportivos; na segunda, toma-se

como exemplo as atividades miméticas, ou seja, o envolvimento com o evento ocorre

predominantemente no âmbito do aspecto psíquico (os sentimentos de fúria e alegria, medo e

esperança que se alternam enquanto o sujeito assiste o seu time na final do campeonato de

futebol).

Em ambas as situações está presente também o aspecto social – ou associativo – pois o

sujeito, em muitas situações, busca vivenciar as emoções e os prazeres da atividade escolhida

em meio às outras pessoas, em grupo. Como diriam ELIAS e DUNNING (1995), o organismo

humano necessita da estimulação, sobretudo da que recebe estando em companhia de outros

seres humanos34.

Mas, em se tratando da classificação das diversas atividades de tempo livre existentes,

sejam elas recreativas ou não, há um sistema organizado por esses dois sociólogos, que pode

auxiliar no entendimento das suas características estruturais e funcionais. É o que eles

chamam de “espectro do tempo livre”.

33 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. 2006. P.20.
34 El ócio en el espectro del tiempo libre. P.143.
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Inicialmente, convém esclarecer o seu significado. O termo espectro lembra, a

princípio, a idéia de luz e que a mesma (sendo branca) é composta pela fusão das cores. A

teoria de ELIAS e DUNNING (1995) vai seguir nesse sentido, ou seja, a luz seria o tempo

livre, enquanto as cores que a compõem representariam todas as atividades (recreativas e de

ócio, por exemplo) que tratarão de preenchê-lo. Portanto, há atividades ligadas ao ócio, outras

vinculadas ao aspecto recreativo (lazer) e uma intermediária de tempo livre.

Nessa perspectiva, o espetro do tempo livre pode ser classificado em: a) rotinas do

tempo livre, responsáveis pela satisfação rotineira das necessidades biológicas e cuidados com

o corpo (rotinas do lar e família); b) atividades intermediárias de tempo livre, que tendem a

satisfazer necessidades recorrentes de orientação, auto-realização e expansão (religiosas,

praticar um hobbie como fotografia e estudar, respectivamente); c) atividades recreativas

(sendo de caráter social, miméticas ou de jogo e aquelas menos especializadas e

multifuncionais – como viajar de férias).

Uma das formas utilizadas para perceber as distinções entre essas categorias é

levando-se em consideração o grau de rotinização e desrotinização das atividades. Ou seja, há

um grau de rotinização que varia de acordo com o tipo de atividade realizada. Naquelas

práticas consideradas recreativas (esportes, por exemplo), o caráter desrotinizador será mais

forte do que nas tarefas direcionadas aos cuidados do lar e da família (rotinas) – arrumar a

casa e cuidar dos filhos, por exemplo.

Todavia, enquanto o espectro do tempo livre abrange tanto as ações no campo do ócio

como das atividades recreativas, DUMAZEDIER (1999)35 contribuiu de outra forma ao

classificar as atividades de lazer, com base no princípio do interesse cultural, em:

35 Sociologia empírica do lazer. 1999.
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a) Físicos – seriam aquelas que representam todas as atividades onde prevalecem o

movimento, abrangendo tanto o desejo das pessoas se exercitarem fisicamente (ficar em

forma), quanto o interesse associativo (estar com o grupo de amigos). Exemplo: caminhar,

praticar ginástica e esportes, dançar, dentre outras;

b) Manuais – entende-se como sendo as atividades que expressam o interesse em manipular,

explorar e transformar objetos ou materiais, a exemplo da confecção de objetos de artesanato

ou atividades relacionadas à pintura;

c) Intelectuais – a ênfase é dada ao conhecimento vivido, experimentado. Busca-se a

informação, através da leitura elaborada e crítica de romances, contos, filmes e jornais (dentre

outros), como exercício do conhecimento e da satisfação da curiosidade intelectual;

d) Artísticos – representam a prática e a assistência de todas as formas de cultura erudita36,

conceituadas como arte, a saber: cinema, teatro, literatura, artes plásticas, música, dentre

outras. Seu campo de domínio é o imaginário, o sonho, o encantamento, o belo, o fazer-de-

conta.

e) Sociais – sua essência está direcionada ao contato com as pessoas. São as relações sociais

com amigos, parentes, colegas de trabalho ou de bairro. Esses interesses manifestam-se nos

mais diversos lugares e eventos, servindo como ponto de encontro: bailes, bares, praças,

clubes de lazer, eventos esportivos, igrejas, bordéis.

f) Turísticos37 – está diretamente ligada à quebra das rotinas, na busca por novas paisagens,

pessoas e costumes, ou seja, um outro ritmo e estilo de vida. Exemplo: passear numa praça

diferente e viajar para conhecer outros lugares (como praias, vilarejos, cidades) e culturas

(comidas, músicas, diversões).

36 Cabe lembrar que este tipo de cultura não faz parte do universo cultural a maioria da população, tampouco é
acessível a elas, principalmente no aspecto econômico.
37 Acréscimo feito por CAMARGO, no intuito de complementar as atividades de interesse cultural propostas por
DUMAZEDIER (1999).
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Falou-se até agora de vários aspectos necessários ao entendimento da idéia de lazer, a

saber: conceitos, propriedades e classificação. Alguns pontos foram colocados, como forma

de auxiliar nas reflexões em torno do tema em foco, a exemplo do grau de conhecimento que

as pessoas têm sobre o mesmo.

Todavia, cabe levantar alguns questionamentos: será que a apropriação, por parte das

pessoas, dos saberes expostos anteriormente é suficiente para mudar a realidade, facilitando

seu acesso a tais práticas? Quais as outras barreiras existentes com relação ao lazer? Como

superá-las?

Nessa perspectiva, um caminho tem sido apontado no palco dos debates teóricos e que

tenta, ao menos, incitar novas reflexões: é a chamada “educação para o lazer”. No próximo

tópico, será mostrada sua importância em relação à dinâmica social e de que maneira essa

“nova” área do conhecimento – que dialoga concomitantemente com as esferas da Educação e

do Lazer – dá sua contribuição no sentido de oportunizar o exercício equilibrado das práticas

sociais de forma lúdica.

1.3 EDUCAÇÃO E LAZER: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO

Como é sabido, a Educação não se apresenta sob uma forma e modelo únicos. Ela

acontece tanto em espaços construídos para tal finalidade, como a escola, quanto nos mais

diversos lugares (numa quadra esportiva, embaixo de uma árvore, no interior da igreja, dentro

do próprio lar). O ensino escolar não é sua única prática e o professor profissional não o único

responsável por ele.
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Nas palavras de BRANDÃO (1995)38, a Educação é [...] “uma fração do modo de vida

dos grupos sociais que criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua

sociedade”. Esse fragmento da vida é responsável pelas produções e práticas sociais, pela

construção de valores (éticos, morais, sociais), pelas transformações nos modos de agir e

pensar, pela continuidade (ou descontinuidade) dos saberes relativos à cultura de um povo.

Nesse sentido, a educação se confunde com o processo de socialização dos seres

humanos, pois a própria vivência das pessoas umas com as outras oportuniza momentos de

aprendizagens e de ensinamentos. A escola, nesse caso, seria apenas um dentre muitos

espaços existentes, onde é possível desenvolver algum processo educativo. É o que se chama

de educação formal39.

A educação escolar se difere da educação em geral por ser institucionalizada. A escola

é uma instituição, que está organizada dentro de determinados padrões produtores de uma

forma específica às ações que ali acontecem. Distingue-se, portanto, da educação informal

(sem forma, sem normas) que acontece fora da escola40.

Seja dentro ou fora da escola, os processos educativos constituem o caminho

responsável pela produção, reprodução e/ou modificação dos conhecimentos e da cultura de

um povo. A educação para o lazer se enquadra nessa situação de “informalidade educacional”,

formato no qual viabiliza, também, o ensino e a aprendizagem de valores, novas experiências,

novos saberes e comportamentos. Enfim, tanto é um processo de educação como de

sociabilização.

Com relação à idéia de lazer, há uma íntima relação sua com as questões de origem

cultural. Muitas das manifestações culturais, observadas numa sociedade pós-industrial, são

vivenciadas num tempo liberado do trabalho, ou seja, no tempo de lazer. Seja na prática

esportiva de fim de semana, na assistência de uma peça teatral, nas brincadeiras de rua em

38 O que é educação. P.10
39 KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da educação. 1993.
40 Ibid.
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épocas do ano como o carnaval ou alguma outra forma de expressão, o lazer se apresentará

como canalizador de uma parte da cultura.

Nesse sentido, toda a ação educativa, considerando-se o plano cultural, deve atuar

como um canal possível para mudanças de repercussão, inclusive no plano social41. Ao falar

em educação para o lazer, põe-se em questão a idéia de [...] “tornar as pessoas mais aptas para

desfrutar adequadamente de um tempo livre novo, criado pela primeira vez na história da

civilização, que não acarreta perdas na produção econômica e traz ganhos à qualidade de

vida”42.

Esse autor, em outra obra de sua autoria, afirma que o lazer

[...] é um modelo cultural de prática social que interfere no
desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Esta é a chamada
educação informal, numa sociedade que, não apenas através da escola ou da
família, mas também através dos seus pontos de encontro, das informações
difusas de tevê, jornais, out-doors, cinema, bate-papos, se converte numa
sociedade educativa43.

REQUIXA (1980)44 defende que as atividades de lazer podem ser portadoras de um

alto potencial educativo. Deste modo, não é apenas um bem de consumo, mas também, uma

forma de educar. Enfim, considera que tanto é possível educar pelas práticas de lazer, como

também, reconhece a importância de se educar para o lazer.

A educação pelo lazer, busca reformular algumas questões no que diz respeito às

relações sociais. Esse processo se daria a partir do momento em que as pessoas, no contato

mais próximo umas das outras, desenvolvessem mais a tolerância e aprendessem a conviver

com o sexo oposto, com outras gerações, com estilos de vida diferentes. Ou seja, ele é um

veículo de educação.

41 MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 2007.
42 CAMARGO, Luiz O. Lima. Educação para o lazer. 1998. P.13.
43 Idem. O que é lazer. 2006. P.71.
44 Sugestões de diretrizes para uma política nacional de lazer. 1980.
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Seja no cumprimento de objetivos “consumatórios” (relaxamento e prazer propiciados

pela prática ou contemplação) ou instrumentais (compreensão da realidade), [...] “as atividades

de lazer favorecem, a par do desenvolvimento pessoal, também o desenvolvimento social, pelo

reconhecimento das responsabilidades sociais, a partir do aguçamento da sensibilidade ao nível

pessoal, pelo incentivo ao auto-aperfeiçoamento, pelas oportunidades de contatos primários e de

desenvolvimento de sentimentos de solidariedade”45.

A educação pelo lazer busca o equilíbrio do indivíduo consigo mesmo e com a

sociedade, representada pelas esferas da escola, família, trabalho, religião e política. Dessa

forma, tenta estabelecer um respeito por parte do indivíduo em relação às obrigações para

com as mesmas. Cada esfera dessas apresenta um conjunto de valores e normas, as quais

incidem diretamente sobre o comportamento das pessoas.

Entretanto, essa busca por um aparente “bom convívio social” pode esconder uma

visão “funcionalista” do lazer, dotada de um caráter conservador responsável pela

manutenção da “ordem”. Dessa forma o lazer é instrumentalizado como fator que ajuda [...]

“a suportar a disciplina e as imposições obrigatórias da vida social, pela ocupação do tempo

livre em atividades equilibradas, socialmente aceitas e moralmente corretas”46.

Por outro lado, a educação para o lazer se destina a orientar as pessoas e discutir uma

maior participação social delas nas diversas atividades de interesse cultural. Isso se dá a partir

do equilíbrio entre o que se produz e o que se consome, da diversificação dos interesses

culturais, da democratização da cultura e do respeito às diferenças (de sexo, idade, condição

sócio-econômica, comportamentos, dentre outros). Neste sentido, o lazer torna-se conteúdo a

ser desenvolvido através de um processo educativo, logo, é tomado como objeto de educação.

Uma das preocupações reside no consumo de obras prontas, sem, contudo haver um

estímulo à produção cultural por parte do próprio indivíduo. Neste ponto, a chamada indústria

45 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. P.60.
46 Ibid. P.38.
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cultural e o aspecto econômico têm se mostrado grandes influenciadores desse desequilíbrio

entre produção e consumo. Muitas pessoas acomodam-se na assistência de jogos esportivos

pela Tv, quando poderiam ser estimuladas a produzir seus próprios jogos e vivenciá-los junto

com os amigos, por exemplo.

A partir daí, poderiam dar um passo seguinte no sentido de abrir caminho para a

diversificação dos interesses culturais. Essa atitude ajudaria a combater a monocultura do

lazer, a qual se baseia na dicotomia corpo-mente e, assim, opõe a cultura do corpo à cultura da

mente. Ou seja, coloca-se de uma forma em que o indivíduo deve optar por uma ou outra,

como se ambas não pudessem ser vivenciadas de forma harmônica e prazerosa.

Já no caso da democratização da cultura, a educação para o lazer enfrenta um dos

objetivos mais difíceis de serem atingidos: superar as barreiras que se erguem a partir de

fatores como renda, idade, sexo e local de moradia, dentre outros47.

Numa combinação dos fatores renda e local de moradia, pode-se imaginar, por

exemplo, uma pequena cidade do interior, a qual dispõe de pouquíssimos espaços públicos e

privados para a prática do lazer. Nesse caso, há poucas opções: contentar-se com o que é

oferecido, construir novos locais de lazer ou praticar atividades dessa natureza em outras

cidades. Obviamente que as opções que envolvem certo custo, excluem grande parte das

pessoas. E é esse tipo de situação que a democratização da cultura e do lazer tenta atenuar.

Por fim, e não menos importante, tem-se a educação para a tolerância (respeito às

diferenças). O tempo de lazer, além de oportunizar o intercâmbio de idéias e de experiências,

permite também o convívio com estilos próprios de comportamento (gestos, roupas, falas).

Essas diferenças são representadas pelos mesmos fatores de idade, sexo, condição sócio-

econômica e assim por diante.

47 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. 2006.
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Seja educação pelo ou para o lazer, a verdade é que sua tarefa não é nada fácil. Até a

própria questão cultural, em alguns casos, “joga” contra os propósitos educacionais que os -

integra. A mesma cultura que se mostra como fonte enriquecedora da humanidade, é, também

ela, a responsável pela produção de preconceitos em torno do lazer.

Por fim, vale lembrar que as atividades recreativas apresentam duas importantes

características para o ser humano de um modo geral: uma delas diz respeito ao seu caráter

desrotinizador, contribuindo no sentido de oportunizar a “quebra” das rotinas do cotidiano

(tarefas domésticas, trabalho e obrigações escolares, por exemplo); a segunda, é o seu

complemento, imprimindo à vida das pessoas experiências emocionais que, muitas vezes, são

excluídas das suas vivências, justamente pelo fato de haver um alto grau de rotinização48.

Nesse capítulo foram discutidas questões que envolvem desde a origem do lazer,

perpassando por algumas formas de prática e sua discrepância em relação ao ócio e o tempo

disponível; mostrou-se que no lazer as pessoas dão ao aspecto do “eu” um grau de

importância maior do que no trabalho ocupacional; também foi colocado como o lazer assume

um importante papel na mudança do estilo de vida das pessoas e que tal fato se dá com a

ajuda de um processo educacional.

No próximo capítulo será analisada a origem da cidade de Vicência e como estavam

organizadas suas principais escolas. Além disso, buscará um melhor entendimento acerca da

proximidade que a Igreja mantinha em relação ao contexto educacional, dentre outras coisas.

48 ELIAS, Norbert e DUNNING, Eric. El ocio en el espectro del tiempo libre. In: Deporte e ócio en el proceso de
la civilización. 1995.
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2.1 DO RANCHO DE “SA VICÊNCIA” NASCE UMA CIDADE

 No capítulo 1, foram abordados alguns aspectos acerca das idéias de tempo livre, lazer

e educação para o lazer. Dessa forma, intencionou-se mostrar que as práticas de lazer devem

ser vistas não só enquanto momentos de diversão pura e simplesmente, mas também como

processos educacionais, contribuindo ao desenvolvimento pessoal e social dos seres humanos.

Neste segundo capítulo será feita uma incursão pela história do município de Vicência,

partindo do seu surgimento e apresentando algumas informações breves acerca dos aspectos

político, econômico e social. Por fim, adentrar especificamente em seu contexto educacional,

analisando como o mesmo estava organizado.

De acordo com os registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

(1958)49, onde hoje encontramos a cidade de Vicência, em 1850 nada mais era do que a

morada de uma abastada senhora de nome “Vicência Barbosa de Melo”. A mesma, fornecia

rancho (abrigo, hospedagem) e comida aos tropeiros que por ali transitavam, carregando

mercadorias em seus cavalos.

Tanto os viajantes que vinham de várias regiões do interior, até do agreste em

demanda das cidades de Nazaré da Mata e Goiana, quanto àqueles que voltavam delas para o

interior de Pernambuco, pousavam nas terras de Dona Vicência. O rincão rural de “Sa

Vicência” oportunizava o repouso da fadiga da viagem longa e enfadonha50.

Dona Vicência era devota de Sant’Ana e, em razão disso, mandou construir uma

capela ao lado da sua residência, disponibilizando para tal 88m² de terra. Daí proveio o

49 Enciclopédia dos municípios brasileiros. 1958.
50 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
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lugarejo, que passou à condição de povoado e, depois, cidade, conservando o nome de sua

primeira habitante51.

Durante o ano de 1850, com o grande movimento de transeuntes, foram construídos

alguns casebres, voltados às atividades comerciais, chegando-se mesmo à organização de um

arruado que teve o primitivo nome de “Rua da Baixa”52, local hoje denominado Praça

Joaquim Nabuco.

Rapidamente, formou-se o povoado, a ponto de, em 1856, o padre João Crisóstomo

iniciar a construção de uma igreja que foi inaugurada em 1859, sob a orientação do

capuchinho frei Caitano de Medina53. Foi constituída sede de freguesia em 1882, tendo como

primeiro vigário o padre italiano de nome João Donato Barroco54.

Foto 1 - Rua e Praça Vigário Rêgo (visão de cima da torre da igreja matriz de Sant’Ana). Fonte: Enciclopédia
dos Municípios Brasileiros, 1951. P. 313.

51 Ibid.
52  IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos municípios
brasileiros. 1958. P.313.
53 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
54 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos municípios
brasileiros. 1958.

41



Na foto acima, observa-se um conjunto de edificações que, juntamente com esse

espaço arborizado ao centro, formam Rua e Praça Vigário Rego. Essa localidade representa o

centro comercial de Vicência e que, ainda nos dias de hoje, exibe prédios comerciais e

residenciais.

O recorte espaço-temporal conservado na imagem da foto confirma, de certa forma, a

descrição que o professor Sebastião faz acerca da cidade, quando ele afirma que “Vicência

sempre foi uma cidade pacata, [...] uma cidade muito boa, pacata, tranqüila”.

A imagem apresenta um espaço urbano com um discreto trânsito de pessoas. No

centro da foto, percebe-se um indivíduo montado a cavalo (meio de transporte comum em

muitas cidades pequenas do interior de Pernambuco), conversando com alguém, enquanto

outras pessoas caminham tranqüilamente pela calçada do lado direito.

Pela foto, nota-se que Vicência era um município com predominância do espaço rural

sobre o urbano, em termos de território. Ao fundo da foto, percebe-se uma parte da paisagem

natural que compõe o entorno da cidade. Essa mesma área, atualmente, é uma extensão da

cidade (de perfil residencial), chamada “Avenida Estefânia Carneiro”, nome dado em

homenagem a uma das figuras que representaram a Educação de Vicência, por volta da

década de 1960.

A fundação política de Vicência data de 30 de maio de 1891, quando a mesma é

elevada à categoria de vila, passando à sede de município em 1894. Dirigiram

administrativamente a referida cidade, João Barbosa de Melo (Prefeito) e José Francisco de

Andrade Lima (Vice-prefeito). Havia ainda um Conselho Municipal, composto pelos

seguintes membros: Major Manuel Estelita de Oliveira Melo, Filomeno Noberto de Gomes

Moura, prof. Américo Pereira Brandão, Francisco Camilo de Farias e Luduvico de Ataíde

Cavalcanti55.

55 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
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Esta sua primeira autonomia municipal foi de breve duração, pois o governador de

Pernambuco, Alexandre Barbosa Lima, decidiu suprimir o município, voltando Vicência

novamente ao domínio de Nazaré da Mata. Tal decisão foi tomada pelo fato do município

apresentar falta de renda, o que lhe custou longos 33 anos na condição de vila (SOUZA, 1979;

IBGE, 1958; PREFEITURA MUNICIPAL DE VICÊNCIA, 1998a).

Diversos apelos foram feitos pela população local, na tentativa de mudar aquela

condição, até que foi novamente constituído o município, por meio do sancionamento da Lei

estadual nº 1.894, de 11 de setembro de 1928. seu primeiro prefeito foi o comerciante Júlio de

Andrade Lima, exercendo seu mandato de 1º de janeiro de 1929 até a Revolução de 30 de

outubro de 193056.

Quanto aos seus distritos, baseando-se pelo quadro administrativo referente a 1933 e

publicado no chamado “Boletim do Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio”, o

município de Vicência está formado por um distrito de mesmo nome e outro chamado “Sapé”.

Por ordem do decreto-Lei estadual nº 235, de 09 de dezembro de 1938, ficou estabelecida a

divisão territorial em vigor no qüinqüênio de 1945-1948, sendo o distrito de Sapé denominado

“Murupé”57.

De acordo com o Censo de 1950, a população de Vicência era composta por 25.950

habitantes58. Dentro do perfil rural-urbano do município, a maioria da população estava

distribuída no campo, o que tornava forte as áreas agrícola e comercial. Por outro lado, as

atividades industriais existentes na época, se concentravam na cidade.

Na agricultura, apesar de seu destaque na “cultura açucareira”, também desenvolvia o

cultivo de outros produtos agrícolas, como a banana, o café, a mandioca, o algodão, o milho, a

batata e a mamona, dentre outros; no ramo industrial, havia uma usina de cana-de-açúcar

56 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos municípios
brasileiros. 1958.
57 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
58 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos municípios
brasileiros. 1958.
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(surgida após a criação do município), uma fábrica de sapatos do Sr. Perilo (anterior à criação

do município) e uma indústria de sapato maior pertencente ao Sr. Sebastião Rodrigues de

Luna; o setor comerciário, por sua vez, exportava a produção local para os municípios

vizinhos, para outros Estados e até para o exterior59.

2.2 AS MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO EM VICÊNCIA

No que diz respeito ao número de estabelecimentos de ensino, as fontes indicam que,

em 1956, havia 41 unidades de ensino primário fundamental comum e 5 do ensino

supletivo60. Posteriormente, o Censo de 1970 indicou a existência de 55 estabelecimentos de

ensino primário e um de ensino médio (ginasial)61.

Havia, ainda, cinco unidades educacionais dentro da sede do referido município, a

saber: um colégio com internato, outra escola chamada “Juvenato Padre Guedes”, um terceiro

conhecido por “Grupo Escolar”, o “Ginásio Comercial de Vicência” e um colégio fundado ao

final da década de 197062.

Em alguns registros históricos se percebe a existência de uma grande relação entre o

contexto educacional de Vicência e a Igreja Católica, pois, havia a participação da mesma nos

assuntos referentes à Educação de Vicência, como por exemplo: a construção de alguns dos

estabelecimentos educacionais e a administração das mesmas.

59 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
60 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos municípios
brasileiros. 1958.
61 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
62 Ibid.
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Já na primeira década do século XX, o padre José Ambrosino Leite fundou um colégio

para o ensino primário, com internato e trabalho profissional, tendo sua duração se estendendo

por alguns anos até a remoção do referido vigário63.

Seu substituto, o padre Manuel Guedes Pessoa de Vasconcelos, delegado de ensino

durante vários anos, trilhou o mesmo caminho e fundou a Escola Paroquial, a qual, em

seguida, passou a ser conhecida como “Juvenato Padre Guedes”. No mesmo, havia o ”setor de

letras” para as crianças e, posteriormente, o de “Corte e Costura” para as moças do município,

sendo mantidos até o final da vida do padre Manuel, com a ajuda dos governos municipal,

estadual e federal64.

Essa informação sobre as Escolas Reunidas Juvenato Padre Guedes, se confirma no

histórico da própria escola, sendo ela

[...] fundada no dia 06 de junho de 1916, pelo Revmº. Sr. Padre Manoel
Guedes Pessoa de Vasconcelos, Pároco de Vicência, [que] fundou o
Juvenato Vicenciano para meninos pobres. Em homenagem a seu fundador
mudou[-se] o nome acima para Juvenato Padre Guedes. Padre Manoel
Guedes [...] foi delegado de ensino vários anos. Esta(sic) escola era
chamada Casa da Educação, com o ensino primário para as crianças e
depois com os cursos profissionalizantes de corte e costura para moças, o
qual manteve até o fim da vida. Para manter em funcionamento muitas
vezes recorria aos deputados, às(sic) vezes era acusado de político
partidário65.

Em seguida, assume o posto de vigário da paróquia de Sant’Ana o padre José

Bonifácio Ferreira, o qual logo se encarrega de reformar e ampliar o Juvenato66. A ampliação

do juvenato foi feita no ano de 195867.

O próprio Sr. José Bonifácio, ex-padre e ex-diretor do Ginásio Comercial, confirma

essas informações ao lembrar que

63 Ibid.
64 Ibid.
65 Histórico do Juvenato Padre Guedes. P. 01.
66 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
67 Ibid.
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[...] Quando se fez o prédio novo do Juvenato, quando a paróquia fez o
novo prédio do Juvenato, quando eu cheguei aqui era uma casa velha, então
eu peguei uma dotações do Governo Federal, umas verbas do Governo
Federal e construí aquele prédio. O ideal era que ficasse por fora [da igreja],
para ter mais espaço. Como ele era de responsabilidade da paróquia, aí
ficava mais conveniente ser vizinho, a manutenção, a administração.

Foto 2 Igreja Matriz Nossa Senhora Sant’Ana. Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1951. P. 314.

Ao redor da Igreja Matriz de Vicência, ergueram-se as primeiras residências que

compõem o centro da cidade. Entre essas construções está o prédio do referido juvenato,

localizado no canto direito da foto, local mais adequado para ele, segundo o ex-pároco José

Bonifácio. Em frente à igreja, situa-se a Rua e Praça Vigário Rego.

A responsável por essa escola era [...] “Dona Estefânia Carneiro que já desempenhava

sua função de professora e catequista, toda sua vida foi dedicada a esse estabelecimento, [...]

procurando oferecer a melhor qualidade do ensino de 1º grau”68.

Uma ex-aluna de Dona Estefânia lhe atribui um papel fundamental na história da

educação de Vicência, articulando atividades tanto no Juvenato como na Igreja.

68 Histórico do Juvenato Padre Guedes. P.01.
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O juvenato na época de 60-64, tinha como diretora Dona Estefânia. E dali,
ela já catequizava dentro do próprio ensino que ela fazia. Ela como diretora,
como responsável, ela também já preparava para a catequese da Igreja
[Católica]. Aula de religião, aquela coisa severa, a religião como era
antigamente. Tudo de comportamento. Ela era a responsável, era
coordenadora, era de disciplina, coordenadora pedagógica, diretora. Ela
fazia de tudo. Dava cobertura a toda escola. Ela se envolveu tanto na
educação como um todo, na educação religiosa, formação e ela foi um
marco na história da educação de Vicência. Hoje tem ruas, avenidas com o
nome dela. Biblioteca, banda. Ela passou a fazer parte da cultura de
Vicência.

(Maria do Carmo Carneiro de Melo)

Suas atividades educacionais não se resumiam apenas ao ensino dos conteúdos

escolares, prestando-se também aos cuidados no âmbito da administração escolar.

Dona Estefânia era como se fosse uma administradora da educação. Era
uma pessoa importantíssima. Ela ensinava o conteúdo pedagógico e
ensinava para a vida. Ela era uma espécie de conselheira, de pedagoga, de
psicóloga. Ela foi uma pessoa importantíssima na educação de Vicência
nessa década.

(Maria Cilene de Melo Lira)

Ela também é lembrada pelo rigor na orientação do comportamento e das obrigações

dos alunos, tanto na escola como na igreja, pois era educadora em ambos os lugares. Naquela

época, o respeito se confundia com o medo da professora.

A primeira escola que estudei foi a Escola Padre Guedes. Posteriormente eu
fui para a escola de Dona Estefânia Carneiro, o Juvenato. Eu senti na pele
dificuldade. Dona Estefânia, ela exigia. Ela era muito exigente. Cobrava
muito. Levava a gente para freqüentar a igreja, participar da igreja. Se
faltasse, procurava saber por que não veio, qual a razão. Ela trabalhava
assim e exigia muito isso. Ela cobrava muito.

(Francisco Ernesto de Andrade Rego)

Pode-se dizer que sua importância nesse contexto, vai além das suas funções como

gestora e educadora. Ela era a responsável por “recrutar” dentro da escola, entre jovens e

crianças, aqueles que deveriam auxiliar nas atividades da igreja.
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Na verdade, ela era um dos elos entre a esfera educacional e a religiosa

(especificamente a religião católica), como se percebe no depoimento a seguir.

Era ela que resolvia tudo da igreja. Os movimentos daquela época da igreja,
eram tudo coordenados por ela, existia a cruzada eucarística, o apostolado
da oração e essas catequistas saiam de dentro da Escola Padre Guedes. Ela
selecionava aquelas meninas para ser catequistas. Ela também era dirigente
da escola primária, onde funcionava também aula de costura e bordado,
eram trabalhos manuais para a pessoa ganhar dinheiro. Era direcionado às
meninas. Os meninos, a única coisa que eles podiam fazer era ser coroinha
da igreja, preparados para ser coroinha e viviam ali entre o Juvenato e a
igreja.

(Severina Barbosa de Moraes Figueiredo)

A depoente acrescenta algumas informações acerca da formação profissional de Dona

Estefânia.

Dona Estefânia devia ter só o primário, mas muito bem preparada, porque
ela estudava muito, era como autodidata. Ela procurava se aprimorar de vez
em quando ela ia fazer capacitação. Naquele tempo dizia [que] foi para o
Recife fazer curso, para se preparar cada vez mais. Ela na verdade era o
eixo da escola até morrer, foi a mola mestra do juvenato Padre Guedes e da
Igreja Católica.

Foto 3 Dona Estefânia Carneiro da Cunha, educadora do Juvenato Padre Guedes na década de 1960. Fonte:
arquivo da família Barbosa de Moraes.

48



O Juvenato chegou a funcionar com eficiência suficiente para competir com as escolas

reunidas estaduais, as quais, por seu turno, passaram a “Grupo Escolar”69. O Grupo Escolar

Padre Guedes foi construído em 1958, como auxílio de um órgão governamental chamado

“Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP”, durante a gestão estadual de O.

Cordeiro de Farias, conforme informações extraídas da placa de inauguração da escola.

Havia entre essas escolas uma rivalidade acirrada no que diz respeito a quem oferecia

a melhor qualidade educacional. Essa relação pode ser traduzida numa “clássica” disputa

entre ensino particular e público, como relatado por ex-alunos70.

As principais escolas daqui sempre foram Padre Guedes e Juvenato. Era um
do Estado e um particular, que era dos padres. Era uma disputa danada.

(José Clóvis de Lira)

Era a questão da aprendizagem, do todo. Da parte festiva, recreativa.
Sempre havia aquela divergência. Um sempre queria apresentar mais do que
o outro, como é hoje com as duas escolas do Estado. Então, isso aí já é
tradição, de haver essa concorrência. Tudo que uma fazia, a outra queria
fazer melhor.

(Maria do Carmo Carneiro de Melo)

O padre José Bonifácio também foi o responsável pela criação do chamado “Ginásio

Comercial”, o qual dirigiu enquanto vigário71. De acordo com as informações extraídas das

“Atas de Resultado Final de Aproveitamento”, documentos utilizados para registro dos

desempenhos dos alunos (notas), o Ginásio Comercial de Vicência dá início às suas atividades

no ano de 1965. Atendia um quantitativo de 56 alunos, agrupados numa única turma. Era a 1ª

série ginasial e as aulas eram ministradas no turno da noite até que, no ano de 1967, passam

para o horário da manhã.

69 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
70 As disputas eram marcadas não só no campo do aprendizado, mas também ganhavam ares lúdicos. Em meio a
esse contexto, competitividade e brincadeira chegavam a se confundir em certos momentos. Nota-se isso nos
termos usados pelos alunos das duas escolas, se referindo uma a outra, como lembrou Maria Cilene: “o Juvenato
era ‘pé do pato’ e o Grupo era ‘pé de barreira, ladrão de macaxeira’”.
71 SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
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A grade curricular das duas séries iniciais (1ª e 2ª série ginasial) era composta pelas

disciplinas de Português, Matemática, Geografia, História, Francês e Ciências. Na 3ª série

ginasial, saem de cena as disciplinas de Geografia e Francês, as quais dão lugar a Inglês,

Práticas de Escritório e Práticas Comerciais.  Na 4ª série, a disciplina de Ciências retorna à

grade, somando-se as demais da 3ª série72. O diretor era o próprio padre e tinha como

secretária a senhora Maria Lúcia de Andrade Pedrosa.

Provavelmente essas modificações curriculares se deram em função da dificuldade de

se conseguir professores para trabalhar em Vicência. Quanto a esse contexto, do recém-criado

Ginásio Comercial, Bonifácio lembra que

Foi uma coisa que foi fundada(sic) e eu não tinha professores. Elivan foi
quem salvou o colégio, porque Elivan na Matemática, o método dele era
muito rigoroso. Eu ensinei Geografia, Francês, não sei o que era mais.
Faltava professor, eu ensinava. História. Era um negócio danado.

(José Bonifácio Ferreira)

Do ponto de vista do acesso à escola, pode-se dizer que houve uma expansão do

ensino com a criação do ginasial, mas não uma democratização. É evidente que o fato de se

tratar de um estabelecimento particular, já indica a existência de limites reais e, nesse caso,

eram representados pelo fator econômico.

O perfil sócio-econômico da maioria dos alunos se enquadrava na chamada classe

média, havendo um mínimo atendimento às classes mais populares (àqueles que se

esforçavam para pagar a mensalidade) e os mais abastados saiam de Vicência para estudar em

cidades mais desenvolvidas como Nazaré da Mata ou em Recife.

Pra Vicência era considerado, já que era pago, uma classe média para o
lugar. Pobre, pobre era difícil porque era pago. Ai, as pessoas o perfil era

72 Conforme Atas Gerais de Resultado Final de Aproveitamento dos alunos do Ginásio Comercial de Vicência.
1965-1969.
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esse. Mesmo você se considerando pobre, você tinha condições como lá em
casa tinham três pessoas.

(José Clóvis de Lira)

De fato, a condição de escola particular restringia o acesso de muitos jovens ao

Ginásio Comercial. Entretanto, essa situação era superada, no limite, por algumas famílias

que se esforçavam para dar uma melhor educação escolar aos seus filhos, como relatado a

seguir.

As pessoas esforçadas. Então, eram os pais esforçados que queriam que
seus filhos estudassem. Não mediam esforços para que seus filhos
estudassem. O meu, os outros pais mesmo. Meu pai mesmo eram duas
filhas, então tinha que pagar. Nessa época pagava.

(Maria de Fátima Euflauzino Muniz)

O senhor Francisco Ernesto acrescenta que as dificuldades de acesso ao ginásio não se

limitavam apenas ao fator econômico. A distância da escola em relação às pessoas que

residiam na zona rural contribuiu nessa seletividade.

Eu estudava aqui, estudava à noite e vinha de pés pra cá. Só tinha quatro
ônibus: de manhã, de maio dia, de cinco horas e dez da noite. Meus dois
colegas eram Manoel Costa de Lima, que morava em Laranjeiras, e
Severino Cavalcante – era outro que morava depois de Angélicas. Vinham
de pés com a gente também. Em geral era a população mais da cidade. Do
campo era pouca gente.

(Francisco Ernesto de Andrade Rego)

A condição financeira de muitos e a distância entre alunos de zona rural e a escola,

apesar de terem um grande peso enquanto fatores de seletividade, só se apresentavam num

segundo momento dessa história. Antes disso, junto com os demais jovens vicencianos,

deveriam se submeter obrigatoriamente ao Curso de Admissão e, logo em seguida, ser

aprovado(a) no “Exame de Admissão ao Ensino Ginasial”, para ingressar na 1ª série ginasial.
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O resultado com a nota de cada prova era colocado na “Ata Geral de Exames de

Admissão”, na qual constava o desempenho nas disciplinas de Português, Aritmética,

Geografia e História. Aqueles que não atingissem a média necessária em alguma disciplina,

na chamada “1ª época”, deveriam fazer uma espécie de recuperação – a “2ª época”73.

O resultado do exame significava muito para aqueles estudantes. Representou alegria e

esperança para aqueles aprovados, já que poderiam continuar seus estudos e concluir chamado

o 1º Grau; e frustração para quem não obtivesse a média mínima exigida à aprovação, pois

deveriam passar mais um ano estudando no Curso de Admissão e enfrentar novamente essa

prova.

Tinha aquela preparação o ano todo para se fazer a prova. Se você não
passasse no admissão, não ia para o primeiro ano ginasial, não. Você ficaria
de novo no Admissão o ano todo. Tinha que tá preparado para passar. Tinha
primeira época e segunda época, aí se você passasse naquelas avaliações,
você seria um candidato a primeiro ano ginasial. Se não, você continuaria
no admissão.

(Severina Barbosa de Moraes Figueiredo)

O Exame de Admissão chegava a ser comparado com as provas de vestibular da

atualidade.

O admissão era uma preparação para o ginásio. O interessante é que por ser
Admissão, por ser um teste seletivo, era igual ao vestibular hoje. Eu acho
que a aflição para saber se eu ia passar, se eu ia conseguir [passar] no teste,
eu acho que era o eu ficava mais ansiosa. O suspense foi maior do que no
vestibular que eu fiz para o 3º grau. Aí dizem que os primeiros alunos para
estudar foi um suspense como um vestibular. Era um vestibular.

(Maria do Carmo Carneiro de Melo)

Sendo um processo seletivo, deixava claro que estudar no Ginásio Comercial não seria

uma oportunidade extensível a todos os interessados. Entre a aflição da dúvida e a esperança

de sua aprovação havia uma única porta de acesso àquela escola, representada pelo referido

73  Conforme dados extraídos das Atas Gerais de Exames de Admissão, de primeira e segunda época. 1970-1972.
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exame. Não era à toa que a comparavam com o vestibular dos dias de hoje. Esse modelo de

processo seletivo obrigatório era regulamentado através da Lei 4.024/61 e deveria ser seguido

em todo território nacional.

Fiz Admissão, [porque] a gente [que] fazia 5ª série, tinha que fazer o
Admissão. Fazia aquela prova com Dona Estefânia. Ficava nervosa mesmo,
tremendo lá. Só passava mesmo quem sabia. Era como se fosse um
vestibular.

(Maria de Fátima Euflauzino Muniz)

Antes da implantação do Ginásio Comercial de Vicência, muitos jovens passaram um

tempo fora da escola, pois concluíam a 4ª série do ensino primário e sua situação financeira

não lhes permitia estudar fora da cidade.

Eu ainda passei dois anos sem estudar quando terminei o primário. Fiz
Admissão. Mas papai não podia pagar pra gente estudar lá fora. Tinha o
Santa Cristina. Então eu fiquei dois anos sem estudar. Foi quando Bonifácio
viu tantos jovens terminando o primário e ficando sem estudar, que ele teve
essa idéia de fundar o Ginásio [Comercial].

(Maria Cilene de Melo Lira)

A criação do Ginásio Comercial de Vicência acenou como uma oportunidade de

avançar na questão da Educação dos jovens vicencianos, oportunizando-lhes o acesso à 1ª

série ginasial (hoje chamada de 6ª ano da educação básica). Daí por diante, o grau de

empenho de cada aluno nessa nova etapa de sua vida estudantil, poderia avançá-los

gradativamente às séries seguintes até que finalmente concluíssem a 4ª série ginasial.

Entretanto, um outro elemento também perpassa essa história, contribuindo não

apenas ao contexto educacional mais amplo, mas também dialogando com a questão sócio-

cultural da cidade: a educação para o lazer. Esta, para ser forjada, precisou da interação de

diversos elementos, sendo o Ginásio Comercial de Vicência apenas um deles.
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Nessa perspectiva, apenas as ações desenvolvidas dentro dos limites físicos da escola

não teriam, por si só, sentido e força que conduzisse a realidade vicenciana a modificações

significativas em seus hábitos de lazer. Porém, a escola começou a ter um papel fundamental

com a chegada de outros personagens a essa história.

No próximo capítulo será visto como surgiram tais personagens e o seu grau de

intervenção nos contextos da educação e do lazer em Vicência, além das interações

observadas. Também tratará de discutir a existência de uma proposta educacional e como ela

foi primordial na organização das práticas de lazer da juventude vicenciana.
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3.1 O FUTEBOL, A IGREJA E A RUA DA TELHA

No capítulo anterior, foi visto como o contexto educacional de Vicência estava

estreitamente vinculada à Igreja Católica, sendo esta responsável pela criação de algumas

unidades escolares, a exemplo do Juvenato Padre Guedes e, também, do Ginásio Comercial –

um marco importante na história da educação dessa cidade.

Este capítulo tratará tanto das formas de lazer já existentes em Vicência, na década de

60, como também da criação de uma “Educação para o Lazer”, a partir das contribuições de

um dos principais personagens dessa história: o professor Sebastião José de Santana. Sua

atuação nesse contexto contribuiu tanto no aspecto geral da Educação em Vicência, quanto no

específico junto à juventude dessa cidade e suas opções de lazer.

Cada lugar possui peculiaridades que, em muitos casos, representam apenas sua

realidade social. E esses traços distintivos que caracterizam a identidade de uma Sociedade,

País, Estado ou cidade, podem ser modificados conforme se estabelecem as inter-relações dos

indivíduos que a compõem.

Enquanto algumas dessas relações sociais são mais aceitáveis, outras, porém, são

marcadas pela rejeição. Um dos fatores principais desses desequilíbrios está nas normas

sociais que regulam a vida dos indivíduos. Cada esfera da vida apresenta suas normas

próprias, historicamente construídas e que podem coexistir pacificamente ou sob conflito. A

conduta considerada “normal” num grupo social pode ser “desviada” em outro.

Nessa perspectiva, cabe lembrar também da complexa relação do sujeito com o meio

social, onde uma mesma pessoa interage com diversos grupos ou “figurações”74.  A idéia de

74 “Os seres humanos, em virtude de sua interdependência fundamental uns com os outros, agrupam-se sempre
na forma de figurações específicas”, conforme ELIAS, Norbert. Escritos e ensaios; 1: Estado, processo, opinião
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figuração no pensamento eliasiano, indica o agrupamento de seres humanos, na sua

interdependência fundamental uns dos outros e com uma estrutura particular ao grupo

formado (sujeitos que se juntam em função da prática de um jogo de dominó, onde as jogadas

de um dependem também dos demais jogadores).

As pessoas, no entanto, não estão confinadas a uma única figuração, como se fossem

objetos estáticos. As figurações possuem autonomia relativa a determinados indivíduos que as

formam em determinados momentos, permitindo aos mesmos um grau relativo de liberdade

para relacionar-se com outros grupos e formar novas figurações. Nesse sentido, essas pessoas

constituem “teias de interdependência”75.

A cidade de Vicência na questão do lazer, por exemplo, apresentava três figurações

que se destacavam pela regularidade com a qual eram freqüentadas, a saber: a do futebol, a da

Igreja Católica e a da Rua da Telha. Nesse caso, os indivíduos se relacionavam com mais de

uma figuração, fosse entre essas três ou envolvendo mais alguma. O que os relatos orais têm

mostrado é que, a participação em todas essas figurações tinha a mesma finalidade: a fuga das

rotinas, do isolamento social e do tédio cotidiano, através da busca e vivência coletiva das

emoções.

Na primeira figuração, tem-se o grupo organizado em torno da prática do futebol que,

muito embora já praticado no início da década de 60, as condições de sua realização eram

bastante limitadas, principalmente no que diz respeito aos espaços utilizados.

Futebol por aqui era muito isolado. Aí não tinha nenhum entrosamento. Eu
morava no engenho, muito distante daqui, aí não tinha nenhum
entrosamento. Antes era quase nada. Era muito pouca coisa. Só uns grupos
aí, formava pra jogar futebol. Jogava aqui na cidade, mas jogava fora

pública. 2006. Essas figurações podem representar, por exemplo, indivíduos que se reúnem para jogar futebol.
Eles mantém entre si uma relação de interdependência mútua, estando o jogo dependente das ações de cada um.
A função de um indivíduo dentro de um grupo, depende de sua relação com os demais integrantes do mesmo.
75 Cf. ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia.
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também. Não tinha condução, a gente gastava, dividia e pagava o transporte
e ia jogar fora.

(Francisco Ernesto de Andrade Rego)

Muito embora já houvesse uma prática esportiva na cidade, a fala do depoente acima

traz a idéia de distanciamento entre algumas pessoas (ou grupos). Existia um convívio escolar

entre os jovens dos engenhos e os da cidade, mas o afastamento espacial dificultava a

ampliação das relações de amizade e um melhor “entrosamento” entre eles. Mesmo assim,

tentavam manter um “espírito de união” para driblar as dificuldades e poder jogar tanto em

Vicência como nas cidades circunvizinhas.

Foto 4 Jovem vicenciano praticando futebol em campo de várzea, 1965. Fonte: Arquivo da família Figueiredo.

A foto acima é de um jovem vicenciano brincando com a bola, antes de iniciar a

partida de futebol. No verso há informações manuscritas indicando o local e o ano do fato

registrado: o município de Tracunhaém, em 1965. A imagem captada na foto indica que se

trata de um campo de várzea, um espaço improvisado para a prática do futebol de campo, sem
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gramado, sem marcações, sem uniformes para as equipes. O entusiasmo pela prática, parece

superar as dificuldades da época.

A busca da excitação se manifestava não apenas na prática dos jogadores como

também nos atores sociais que participavam na condição de expectadores. O entorno do

espaço onde ocorriam alguns jogos era tomado por algumas pessoas, acompanhadas ou não

pelos seus familiares, os quais aproveitavam as tardes de domingo para assistir as “peladas”

no Engenho Vicencinha.

Os jovens em Vicência eles não tinham muito que fazer. Naquela época,
eles tinham já peladas, a pelada era no Engenho Vicencinha onde hoje é a
nova Vicência, então todo mundo no domingo, o lazer do jovem era
justamente esse. Não somente aquele que jogava, como [também] o público.
Ia muita gente lá para Vicencinha, inclusive eu, gostava de mais de ir com
papai. Ficava lá embaixo dos pés de fruta, daquelas muito arborizadas e era
um domingo assim de lazer mesmo.

(Maria Lúcia de Andrade Pedrosa)

Na fala acima, percebe-se que o futebol praticado nos finais de semana tinha certo

grau de valor que se estendia para além dos interesses dos atletas em campo. Aquele momento

deixava transparecer uma imagem clara do esporte enquanto manifestação social, capaz de

mobilizar famílias inteiras em busca de um passatempo atraente e aberto ao público

interessado em prestigiá-lo.

A Srª Maria Lúcia deixa suas lembranças fluírem e acrescenta mais detalhes à cena

descrita.

E a gente notava que o jovem gostava muito. Nós íamos mesmo assim, bem
à vontade, sabe, de sandália, roupa de casa. Só mesmo os do time tinham
seu padrão – os jogadores – mas a torcida não. Combinava para ir pro jogo,
por que era o lazer mesmo de toda classe, de toda idade, toda faixa etária.
Passava a semana todinha pensando no domingo para ir ver o jogo.
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Nesse trecho, ressalta-se a informalidade dos trajes usados pelo público expectador,

quando da ida ao Engenho Vicencinha para assistir as partidas de futebol. O rigor quanto ao

uso de vestimentas se restringia aos times, com seus uniformes de jogo. Sua atratividade,

enquanto opção de lazer mobilizava as pessoas independentemente de gênero, origem social

ou idade, as quais se organizavam, inclusive, nos horários que combinavam para sair de casa

em direção ao local dos jogos.

Ela lembra ainda que

Havia disputa de Nazaré com os [times] de Vicência, a turma de Nazaré
com os distritos de Vicência. Murupé, Angélicas, Borracha, faziam isso na
maior naturalidade. Para eles foi uma coisa que marcou muito a juventude
daquela época, de 42 anos atrás.

O clássico confronto futebolístico entre Vicência e Nazaré da Mata parecia exaltar um

pouco mais as emoções do público, revelando um desejo de (re)afirmar a capacidade de

sobressair-se mediante os desafios. Não importava qual time enfrentaria o adversário

visitante, o que interessava naquele momento era a vitória vicenciana – fosse através de uma

equipe do distrito ou da sede do município de Vicência.

Há que se ressaltar, ainda, os demais elementos que compunham esse cenário do

campo de futebol, conforme o relato da depoente Maria Lúcia de Andrade Pedrosa.

[Havia] encontro entre as pessoas. Aí tinha os pipoqueiros, os roletes de
cana. Muitas vezes, nós íamos com a criançada comprar um rolete de cana,
comprava pipoca, comprava o algodão doce. Isso era uma festa. Quando
terminava o jogo era uma festa todo mundo voltando para cidade porque já
era muito pertinho.

 Todos esses elementos em constante interação uns com os outros, formam o que

Norbert Elias chama de configuração, ou seja, “chama a atenção para a interdependência das
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pessoas”76. Por exemplo: os jogadores dependiam da presença uns dos outros para formar a

equipe que jogaria contra o adversário; a equipe vicenciana dependia da presença de um

segundo time para que houvesse o jogo; este, por sua vez, foi a razão que motivou um grupo

de expectadores a saírem de suas casas num domingo à tarde para se distrair; e que, por fim,

atraiu também os vendedores ambulantes que enxergaram, ali, uma oportunidade de negócios.

 De fato, era uma grande festa para todos que nela figuravam: os jogadores buscando o

prazer e a diversão através da prática esportiva; os comerciantes se alegravam com as vendas

conseguidas pelo evento em andamento; e o público em geral, distraia-se entre os lances do

jogo e os bate-papos desinteressados com os amigos encontrados naquele ambiente.

 Em Vicência, dentre os times de futebol de campo, haviam três que se destacavam,

sendo um deles formado por adultos – o Botafogo – e os outros dois, compostos por

adolescentes de 12 e 13 anos, chamados de “Botafoguinho” e “Palmeirinhas”.

O Botafogo não representava necessariamente uma “seleção vicenciana”, tampouco

possuía uma organização em nível de clube esportivo (com sede, uniforme, atletas treinados,

recursos financeiros, dentre outras coisas). Tratava-se de um grupo de homens que gostavam

de jogar e, vez por outra, convidavam equipes das cidades vizinhas para jogos amistosos.

O time principal dos adultos era o Botafogo. Aí, a esse time, partiam as
jogadas no domingo à tarde lá no Engenho Sambacuim. Naquela época,
então, jogava com times que vinham de Nazaré da Mata. Eram rivalidades
que se manifestavam. Então, de Nazaré da Mata, de Carpina. Era isso que se
manifestava. ali prestigiava mais, porque ali estava a questão de ser
vicenciano. Tinha que prevalecer. Tinha que ser vitorioso.

(Sebastião José de Melo)

Notadamente, quando o confronto se dava contra Nazaré da Mata, as emoções

afloravam mais, pois vinha à tona uma histórica e centenária rivalidade entre as duas cidades.

76 ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. P.144.
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Algo remanescente do final do século XIX e início do século XX, quando Vicência lutava

pela emancipação político-administrativa, posto que era domínio de Nazaré da Mata.

Nesse sentido, as disputas políticas ganharam ares mais civilizados, sendo

transformados em confrontos futebolísticos. E a população local, deixava-se levar pelas

emoções provocadas pelo sentimento de “ser cidadão vicenciano”.

A gente tinha que formar um time para jogar. Se não formasse era difícil. A
gente tinha o “Botafoguinho”. Era espelhado no Botafogo do Rio, que tinha
um time muito bom, o campo era ali em Sambacuim, onde hoje é a
vaquejada. Se juntava, fazia uma reuniãozinha de três, quatro pessoas. Os
majoritários eram eu, Vado e Hildebrando. Sempre foi. Aí, chamava um,
chamava outro e dizia: “vamos fazer isso, vamos fazer aquilo”.

(José Clóvis de Lira)

 Com relação à prática do futebol de campo pelos jovens vicencianos, sua participação

se mostrava organizada. As reuniões eram comuns quando se pretendia fazer alguma coisa

pela equipe, ou mesmo para a realização de algum jogo. As peladas eram realizadas em vários

espaços urbanos improvisados ou mesmo no campo de Sambacuim, palco dos jogos dos

adultos.

Então, enquanto futebol existia dois times que me chamavam muito a
atenção, que era o Botafoguinho e o Palmeirinhas. [Haviam] esses dois
times, falando assim em jogos oficiais. Então, com 12 anos, por aí, eu me
lembro que eu fiz parte de escalações desses times, principalmente o
Palmeirinhas. Oficial, porque aí só jogava aos domingos.

(Sebastião José de Melo)

 Percebe-se nesse relato a existência de momentos diferentes das práticas de lazer em

Vicência, sendo organizados em “jogos oficiais” – nos domingos – e os “não-oficiais” –

realizados durante a semana, no formato das peladas de rua. Nesse aspecto, o domingo era o
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dia de tomar o campo de Sambacuim como palco principal para a vivência das emoções

proporcionadas pelo futebol.

 Os locais onde se realizavam os “jogos não-oficiais” – as peladas de rua – também

foram lembradas pelo Sr. Sebastião José de Melo.

Numa fase daquelas, havia um grande terreno, onde hoje tem um posto de
gasolina de Seu Nô, lá do Engenho Montezuma. Era algo assim espontâneo.
Não existia nada assim, vamos dizer assim, regimental. Era de forma
espontânea. E isso em férias, principalmente durante as férias, passava toda
à tarde. Havia também um outro terreno, vizinho ao Grupo Escolar. Então,
entre aquele Grupo e o Posto Médico havia também um terreno. E sim, é o
que a gente chama as verdadeiras peladas.

Na configuração do futebol, de modo geral, o lazer envolvia não só os seus praticantes

como também contagiava o público vicenciano, através do seu aspecto mimético. Os

expectadores buscavam naqueles momentos o prazer, o divertimento, a oportunidade de

vivenciar as emoções do jogo sem, necessariamente, jogá-lo fisicamente.

No contexto dos acontecimentos miméticos, as pessoas podem experimentar, e em

alguns casos atuar movidas por sentimentos comuns também à sua vida não-recreativa como

medo e alegria, angústia e amor, raiva e coragem, conforme ELIAS e DUNNING (1995)77.

Esse formato de vivência de emoções no contexto do futebol era comum entre o

público feminino que, algumas vezes, prestigiava os jogos. Mas, apesar do futebol na década

de 60 ser praticado apenas pelo gênero masculino, isso não impedia que as mulheres se

fizessem presentes em algum jogo, muito embora na condição de expectadoras. Sua presença

nesses ambientes geralmente se dava em companhia da família, para desfrutar daquelas tardes

de lazer nos engenhos, assistindo o futebol.

77 El ocio en el espectro del tiempo libre. In: Deporte e ócio en el proceso de la civilización. 1995.
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Foto 5 Turma da 4ª série primária do Juvenato Padre Guedes. Fonte: Arquivo pessoal da Srª Rita Pessoa de
Menezes.

A foto acima mostra uma turma de alunos da 4ª série do ensino primário, das Escolas

Reunidas Juvenato Padre Guedes. Pelo cenário ao redor, a foto foi tirada dentro da própria

escola. Dois garotos agachados seguram uma bola em suas mãos, o que sugere que eles

estavam provavelmente no intervalo do recreio.

Percebe-se certo grau de disciplinamento da escola junto aos alunos, a partir de alguns

traços de organização, como por exemplo, no uso obrigatório de uniforme. Mesmo assim,

havia espaço para momentos de diversão e, no caso dos meninos, a preferência era inegável: o

futebol.

A segunda figuração é representada pelo grupo que participava das atividades da

Igreja. Diferentemente do que muitas vezes se pensa, o referido ambiente não se limita apenas

ao exercício das obrigações sócio-espirituais. Nesse caso, ela é um espaço social que deve ser

observado à luz das inter-relações que se estabelecem em razão dela.
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Muitas vezes, as pessoas se deixam levar por uma visão superficializada e influenciada

por idéias generalizantes, de que a Igreja limita-se apenas à função de templo de orações e

refúgio espiritual. A visão lançada sobre ela deve ser ampliada, para que seja possível

perceber os contrastes produzidos em suas relações internas e externas.

Foto 6 Momento de confraternização entre alguns jovens vicencianos, após o cerimonial religioso da “Primeira
Comunhão”, realizada pela Igreja Católica. Fonte: Arquivos da Escola Municipal Juvenato Padre Guedes.

A foto anterior retrata um momento comemorativo de um grupo de jovens

vicencianos, os quais avançaram mais uma etapa no contexto religioso do catolicismo. Ou

seja, passaram pelo ritual da chamada “Primeira Comunhão”, a qual preparou-os para a

participação em novos momentos de sua vida dentro do catolicismo.

O local da foto diz respeito ao “Salão Paroquial”, situado dentro do Juvenato Padre

Guedes. Era usado para aulas de Catecismo e Crisma, além da organização de reuniões e

festividades tanto da Igreja Católica como do Juvenato. Ao centro, vestido de preto, está o

Padre José Aragão, o qual assumiu o lugar do Padre José Bonifácio. Ao redor da mesa estão

os jovens em seus trajes brancos e seus respectivos padrinhos e madrinhas de comunhão.
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Em muitos momentos, Igreja e Juvenato se mostravam partes integrantes de um

mesmo cenário: o religioso. Havia uma relação de interdependência, na qual a igreja precisava

dessa escola enquanto espaço auxiliar para a difusão dos seus preceitos; da mesma maneira,

essa escola dependia da igreja enquanto responsável direta pela sua administração, mantendo-

a em funcionamento.

A Igreja, assim como qualquer outro espaço social, é lugar de encontros e

desencontros, consigo mesmo e com o outro; onde se firmam e reafirmam laços de

afetividade; é lugar de lágrimas e sorrisos, consensos e conflitos. Enfim. A vida (e a morte)

gira ao seu redor e essa dinâmica social é movida pelas diversas formas de interação entre as

pessoas.

Nesse sentido, muitos jovens encontram na Igreja uma oportunidade de se integrarem

a outros jovens, de se sentirem fazendo parte de um grupo, ter alguém para conversar, cantar,

brincar. Ela pode, assim, revelar-se como espaço de lazer para algumas pessoas, mesmo no

imaginário social essa idéia seja inadmissível ou mesmo desrespeitosa. Como dito

anteriormente, o que é considerado lazer para uns, pode não ser para outros.

O mês de maio era o mês bom, esperado por todo mundo. Ficava na calçada
da Igreja [Católica]. Tinha os balões, fogos, aquilo era uma festa para a
gente. Quando padre Aragão assumiu Vicência ele trouxe algo muito
importante que foi a semana santa e a Paixão de Cristo. Ele era daquela área
de Toritama e orientou os rapazes do colégio com ensaios e encenação. A
gente assistia no salão paroquial às vezes ele levava para outros lugares para
agente apresentar.

(Severina Barbosa de Moraes Figueiredo)

A música também era uma forma de participação na Igreja Católica, sendo

representada pelos corais compostos por adultos e jovens, os quais ensaiavam principalmente

para os momentos de festividade.
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Agora, sei que as mulheres e as meninas eram organizadas por Dona
Estefânia. Dona Brígida também, tinha Dona Brígida que era a cantora da
Igreja. E ela levava a gente para cantar, levava na casa dela. Muitas vezes
eu fui ensaiar na casa dela, pra missa. Noite de Maio também, a gente
ensaiava lá, aqueles cânticos em latim. Naquela época a gente cantava em
latim a ladainha da missa do mês de maio, que era Dona Brígida que
orientava. Depois foi Dona Neuza, mas começou com Dona Brígida.

(Maria de Fátima Euflauzino Muniz)

Naquela época, a Igreja se fazia presente em muitos momentos da vida da juventude

vicenciana. E, devido a sua grande ligação com o contexto educacional, oferecia nas férias

escolares atividades recreativas, no intuito de ocupar as crianças e jovens da cidade. As

atividades eram compostas por jogos, brincadeiras e música.

A minha experiência, pra mim, o que era de lazer era o final de semana com
esse seminarista pra cantar, pra brincar, aprender a brincar de roda, as
músicas. Pra mim o lazer era esse. Aí vinha para ajudar a paróquia, só que
nos finais existia um calendário, que era no sábado à tarde. Então reunia o
grupo e ia trabalhar com aquele grupo. Ensinando música, a como criar
música. E aí criava, a gente cantava, cantava com eles. As atividades eram,
tirando a música e os seminaristas, só religiosa. Era porque janeiro era um
mês de férias.

(Maria do Carmo Carneiro de Melo)

No mês de janeiro, vinha um grupo a se dedicar a brincar, a ter lazer com os
jovens. Tanto no Juvenato, quanto na própria rua na frente da Igreja. Ali se
reunia os jovens e tinham vários tipos de brincadeira.

(Maria Cilene de Melo Lira)

As condições para as práticas de lazer eram realmente limitadas, tanto que qualquer

novidade trazida para a cidade de Vicência, transformava-se em motivo de admiração. Tal

fato se mostrava atraente quando, principalmente, algum recurso tecnológico da época se

fazia presente, mesmo que fosse uma simples radiola com som amplificado. Seguindo uma

idéia de diversificação cultural, o pároco da cidade, Pe. José Bonifácio, também organizava

exposições de livros.
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Quando eu cheguei aqui, [em] 57, não circulava a informação com a
freqüência que circula hoje em dia, de jeito nenhum. E, depois, quando
apareceu o “disco LP”, foi um espanto. Eu trouxe para aqui, um som para a
paróquia, o som de alto falante da paróquia que não tinha. E tínhamos
discos gravados de LP de baixa rotação. Não existia naquela época [em
Vicência]. O povo se admirava muito porque um disco tinha tantas músicas,
num disco só. Cheguei até a fazer “Semana do Livro”, exposição de livros.
Uma exposição muito fraca, mas fazia.

(José Bonifácio Ferreira)

Os lazeres proporcionados pela Igreja podem não ter sido de interesse de todos no que

diz respeito à participação dos jovens, mas fizeram parte da história da cidade, na década de

60. Muito embora estivessem lado-a-lado com as obrigações religiosas, deram sua parcela de

contribuição em relação à necessidade de uma juventude que se mostrava carente de um

passatempo, de uma diversão em grupo, de um lazer.

Paralelamente a essas vivências da população, havia também uma terceira figuração

bastante freqüentada pelos jovens do gênero masculino e que, sob os olhares de uma

sociedade alicerçada em princípios de “bons costumes”, negava-a enquanto opção de lazer:

era a chamada Rua da Telha.

Lugares que não eram aconselháveis(sic), e não tinha outro ambiente
familiar que se reunissem. Ou se reunia em casa, ou na casa de alguém
conhecido do grupo; ou então, na Rua da Telha, que não era aconselhável e
não era uma coisa saudável.

(Maria Lúcia de Andrade Pedrosa)

Era um ambiente onde os rapazes, na maioria dos casos, tinham seus primeiros

contatos com a bebida; também nele ocorria a iniciação sexual dos mesmos, fosse de sua livre

escolha ou, em alguns casos, por pressão social. Era o momento de “tornar-se Homem”.
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É porque não tinha outra fonte, outro lugar para eles irem. Só corriam pra
Rua da Telha, que é o cabaré, como a gente chama. E lá era chamada a
escola dos meninos. E naquela época era pra se divertir, os rapazes. Não
tinha outro lugar para ir não, nesse sentido de relacionamento com essas
mulheres. Mulheres da vida, como se chama. Tinha aqueles bares que eles
bebiam e lá eles se divertiam.

(Maria de Fátima Euflauzino Muniz)

Não se sabe, ao certo, a origem do nome desse lugar. Porém, o local chamado de “Rua

da Telha” era composto por um pequeno aglomerado de botequins ou, dizendo de outro

modo, os barzinhos existentes na cidade, naquela época. Esse ambiente compunha o entorno

da “Praça Manoel Bezerra”78, localizando-se na zona norte da cidade. Era um lugar bastante

movimentado.

Foto 7 Praça Manoel Bezerra, conhecida popularmente em Vicência como “Rua da Telha”.

A foto acima mostra a Rua da Telha nos dias de hoje (já que não foram encontrados

registros da época estudada). Atualmente ela está bastante descaracterizada, com relação à

década de 60. Principalmente em função de uma mudança cultural que afrouxou o nó contra a

78 A informação contendo o nome dessa praça foi extraída da placa de identificação do local.
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liberdade sexual das pessoas. O antigo modelo de bordel foi sendo extinto, dando lugar aos

modernos motéis dos dias de hoje.

Naquela época, os rapazes eram praticamente obrigados a freqüentar tais lugares,

como se percebe no relato abaixo.

E, naquela época, eu acho que até pelo coronelismo(sic) que a gente teve
aqui, então o rapaz quando completasse 13, 14, 15 anos ele tinha que ir pra
zona. Lá era onde eles aprendiam a dançar, onde eles aprendiam a transar,
onde eles aprendiam a beber. Não tinha televisão, não tinha jornal, quer
dizer, era muito difícil o jornal. Tudo era muito difícil, então eles se
concentravam no cabaré. Era a praça mais famosa e mais movimentada de
Vicência, era onde tinham os bares.

(Maria Cilene de Melo Lira)

Havia entre os jovens rapazes, inclusive, uma espécie de hierarquia de poderes, que

separava os iniciados dos não-iniciados. Isso se dava geralmente de acordo com a idade e o

grupo mais novo não podia sentar com os “mais velhos”.

Porque [o cabaré] era a diversão. Tinha um ponto de encontro que era na
frente da prefeitura. E tinham as turmas. Quem tinha de 14 em diante, não
sentava com a turma de 14 pra trás. Aí na frente da prefeitura era assim.

(José Carneiro da Cunha Filho)

 As atividades desse grupo, em noitadas de fim de semana, se resumiam ao consumo de

bebidas, ao divertimento com as meretrizes e ao dançar forró, embalados pelo som da

sanfona.

À noite era a Rua da Telha a diversão que os homens tinham. Naquele
tempo, mulher não tinha [liberdade]. A discriminação com relação à mulher
era muito grande. Mulher era criada para ficar em casa. Não tinha o que
fazer, então o lazer era isso. O divertimento da gente era esse. Conhecia o
baixo meretrício, foi a juventude querendo descobrir as coisas. Eram umas
duas vezes na semana. Não era mais que isso não. Final de semana a gente
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ia. Era bar. Bebia, sentava numa mesa, as mulheres chegavam, aí começava
a beber, cerveja, e outras coisas. Mas era assim, pegava uma mulher, ia pro
quarto, depois saia. A rotina era essa mais ou menos.

(Francisco Ernesto de Andrade Rego)

A zona daquela época não era como hoje, uma depravação, não existia risco
de vida de violência. Chegava uma cambada de rapazes da camada melhor,
muitas vazes as pessoas só bebiam cerveja e mais nada, não tinha mais
opção de lazer.

(Hildebrando Moura de Figueiredo)

 Havia uma certa pressão sobre os rapazes de Vicência, naquela época, justificada sob o

argumento de que ao se atingir uma idade por volta dos 15 anos, ele deveria tornar-se homem.

E, nessa cultura masculina local, o caminho passava obrigatoriamente pela Rua da Telha. Essa

passagem da adolescência para a fase adulta, naquele contexto, seria consumada através da

iniciação sexual do rapaz. Alguns pais achavam que aquela era a atitude correta em relação ao

filho.

Pra caracterizar um pouco, naquela época era obrigação. Não era pra você
querer, porque naquela época você não tinha a liberdade sexual que se tem
hoje. Você tinha a obrigação de procurar uma mulher e ia pro cabaré. Era
aqui, na Rua da Telha. A partir dos 18 anos a gente já fazia o que queria,
chegava a hora que queria, não tinha problema. Dormia no cabaré, chegava
no outro dia. O pai achava bonito, que o filho tava virando homem. Era na
faixa de 15-16 anos. Mesmo sendo proibido, mas o cara ia lá. [Tinha] bar,
um forrozinho de sanfona que era profissional e as negas pra você dançar e
brincar. E outra coisa, naquele tempo ou ia pro cabaré ou se mudava. Ia pra
São Paulo, pra Recife, pra outro canto, não era como hoje. Hoje tudo é
normal.

(José Clóvis de Lira)

 De acordo com CAMARGO (2002), muitas das opções de divertimento humano

envolvem a questão do sexo, seja de forma clara ou tácita e envolvendo o desejo do encontro

sexual – razão que move a busca pelo prazer de muitas pessoas.
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Uma pensamento diferente é defendido por ELIAS e DUNNING (1995), os quais

acreditam que muitas das experiências vividas podem ou não ter uma origem libidinal. O que

há realmente, na maioria dos casos, é uma necessidade humana de estimulação emocional, a

qual o sujeito só consegue estando em meio às outras pessoas.

E essa “ânsia de estar com o outro” é produzida mediante uma situação de isolamento

social. É estar no mesmo ambiente que as outras pessoas sem, no entanto, haver uma

integração com elas e, assim, fazer parte do grupo. Na situação específica da Rua da Telha,

estar integrado significava tomar parte nas práticas de lazer deste grupo. Caso contrário, o

sujeito seria alvo de preconceito pelos seus demais integrantes.

Assim como no caso do Ginásio Comercial, as três configurações em discussão – a do

futebol, a da Igreja e a da Rua da Telha – por si só não teriam significado algum na forja de

uma educação para o lazer em Vicência. São três ambientes distintos, cada um com sua

dinâmica de funcionamento e de promoção das inter-relações.

Na verdade, a história da criação de uma educação para o lazer em Vicência começa a

delinear um rumo e ganhar um sentido, a partir das relações estabelecidas entre seus

figurantes. E, nessa perspectiva, a Igreja foi posta em relevo devido aos seus interesses

particulares de preservar “os bons costumes” e sua proximidade junto à vida da população.

Nesse contexto, a Igreja começava a despertar para a forma como os jovens da cidade

ocupavam seu tempo disponível, preocupando-se com as atividades de lazer vivenciadas. Seu

foco de atenção insidia especificamente na direção da Rua da Telha, considerada lugar

impróprio ao corpo e às “boas práticas sociais”.

Mas, só conseguiu efetivamente intervir naquela situação algum tempo mais tarde,

quando chegou ao Ginásio Comercial o professor Sebastião Santana. Este foi a peça-chave

dessa história. Não apenas enquanto representante dos princípios da Igreja, através da escola,
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mas também preocupado em ampliar os horizontes da juventude vicenciana no que diz

respeito às práticas de lazer e a integração dos jovens.

A questão de como se forjou uma educação para o lazer em Vicência, entre 1965 e

1970 será melhor discutida mais adiante neste trabalho. Portanto, é em meio a um contexto de

necessidades de lazer para os jovens e a preocupação de fazer a manutenção dos preceitos da

Igreja, que se forjou o referido trabalho de intervenção.

Entretanto, haviam outras modalidades de divertimento como a da foto a seguir.

Foto  8  Troça carnavalesca, uma das brincadeiras dos jovens vicencianos. Fonte: Arquivo da Família
Figueiredo.

A foto mostra um grupo de rapazes e um de seus divertimentos em período de

carnaval: encenações marcadas pela irreverência característica dessa época do ano. Nesse

contexto, a brincadeira se passa no centro da cidade, na Rua Vigário Rego, quase em frente ao

Mercado Municipal, onde ocorriam algumas festividades da cidade. No “estandarte”, percebe-

se o nome do bloco e, consequentemente, da brincadeira: “Maria, a noiva que casou na

marra”.
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Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, divertir-se não é algo tão fácil. E em

Vicência na década de 60 era mais complicado ainda. A única forma de burlar essa carência

de lazer era através da criatividade coletiva. Ou seja, as pessoas voltam-se umas às outras, na

tentativa de construírem alternativas de divertimento. A interdependência que os une,

fomentava sua capacidade de superação em relação àquela carência. A criação dessas

brincadeiras de carnaval é um exemplo concreto disso.

Além de das festividades de praxe do calendário da cidade (desfile cívico de 7 de

setembro, carnaval, São João e festas de fim de ano), muitas vezes se quebrava a monotonia

através de festas surpresas de aniversário para os amigos. Entre aquela turma de moças e

rapazes essas festinhas eram chamadas de “assustados”.

Havia também, assim, “os assustados”. Naquela época, eles faziam muito
assim em termo de assustados. Reunia um grupo, era aniversário de um
menino, então reunia cada um, levava um pratinho e fazia aquele assustado.
Fazia assim, uma coisa bem simples, uma coisa muito ingênua, uma coisa
sem a menor maldade. Era tudo de luz acesa. Ali dançava, brincava, pronto.
Era outra coisa que também era um lazer.

(Maria Lúcia de Andrade Pedrosa)

 Nos finais de semana era bastante comum, após a missa, ficar de bate-papo na praça

central. E prontamente se agrupavam os rapazes sentados em algum ponto da praça e as

moças em outro ponto, ou passeavam de um lado para o outro, enquanto apreciavam as

músicas tocadas na “Rádio Difusora Vale do Siriji”, de cobertura apenas local. Além disso,

havia um cinema improvisado, mas alguns jovens eram impedidos de freqüentar pelos seus

pais.

E a praça, que não é como a de hoje, tinha os bancos de praça. Então, no
final de semana, ali, era muito freqüentada a praça. Pelas moças, pelos
rapazes, depois da missa. E passeavam as moças de braços dados, pra cima
e pra baixo. Vinham até ali, até a prefeitura, até a frente da Igreja. Aí ficava
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pra cima e pra baixo, subindo e descendo. A difusora tocando e ouvindo
música e passeando. Aí passeavam de braços dados as moças. Os rapazes
ficavam sentados.

(Maria Cilene de Melo Lira)

 A Praça Vigário Rego (foto 1), localiza-se no meio do centro comercial de Vicência,

sendo circundada também por imóveis residenciais. Era dividida em três partes ao longo da

rua. Além dos bancos de praça citados anteriormente, havia também um pequeno jardim no

centro de cada parte.

Enquanto espaço aberto de lazer foi (e ainda é) cenário dos bate-papos de fim de tarde,

brincadeiras, passeio e lugar de encontro das pessoas, as quais guardam em sua memória os

momentos de risos, de diálogo, das paqueras, dentre outras coisas. Em suas lembranças ainda

há o aroma das flores, o som do riso da criançada a brincar, o cheiro de pipoca no ar e as cores

e formas dos parques de diversão que lá ficavam nas festividades de final de ano.

Hábitos semelhantes são descritos por FEIX (2007)79, em seu trabalho sobre a origem

dos espaços públicos de lazer em Porto Alegre, no início do século XX. Nele é possível

perceber como emoções e recordações se misturam no imaginário das pessoas que

freqüentavam suas praças, parques, jardins e campos de várzea. Tornou-se um hábito

incorporado à vida dos Porto-alegrenses, sendo esses espaços utilizados para a manutenção da

saúde e das relações entre as pessoas, dentre outras coisas.

Da mesma forma em Vicência, a Praça Vigário Rego incorporou-se aos costumes

locais, promovendo encontros diurnos e noturnos entre as pessoas. No caso dos jovens, os

momentos de sentar no banco da praça e ficar de bate-papo resumiam-se aos encontros de

final de semana, após a missa, como deixou claro a depoente, anteriormente. Durante a

semana, as obrigações do lar e da escola reduziam o fluxo de jovens na praça.

79 FEIX, Eneida. Porto Alegre no início do século XX: a origem dos espaços públicos de lazer e de recreação.
2007.
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No caso das moças vicencianas, proporcionava momentos com um maior grau de

liberdade, se comparadas com os do lar e da escola. Era lugar de ver o tempo passar, enquanto

passeavam despreocupadamente ao longo de sua calçada, conversando e brincando. Tornava-

se um refúgio, onde podiam se distanciar das rotinas cotidianas (atividades domésticas, por

exemplo) durante algum tempo.

Mostrava-se como um dos poucos lugares onde as moças poderiam freqüentar sem

grandes restrições (estas envolviam também a construção do comportamento feminino,

mediante os lugares que freqüentava). Enquanto os rapazes tinham maior grau de liberdade no

que diz respeito à escolha dos ambientes freqüentados, as moças eram tolhidas de tal decisão

e tendo de se contentar com as poucas opções que lhes eram permitidas (festividades da

cidade e da Igreja, “assustados” e um ou outro baile).

De acordo com ROMERO (1995), em seu trabalho sobre a arquitetura do corpo

feminino e a produção do conhecimento, tanto a família quanto a sociedade de modo geral

influenciam a socialização, fazendo meninos e meninas assimilarem, de forma marcante, as

regras sociais relativas ao tipo de comportamento apropriado a cada sexo.

Essa forma de moldar comportamentos é percebida também com relação à presença

dos jovens no pequeno cinema que havia na cidade. As moças eram categoricamente

proibidas por seus pais de participar das sessões, enquanto que alguns rapazes não. Tais

atitudes se justificam na idéia de que “o novo” é algo que assusta, distanciando o sujeito da

segurança do terreno que lhe é conhecido. Aventurar-se no “novo” é arriscar-se no

desconhecido, onde há o risco de passar por experiências agradáveis ou não. As proibições de

muitos pais em relação aos filhos quanto ao cinema são relatadas pela Srª Maria do Carmo

Carneiro de Melo.
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A questão de cinema, que era muito raro, o cinema. Agora, só que os nossos
pais não permitiam, porque o cinema naquela época, por melhor que fosse,
os pais não entendiam. Era difícil. A gente só escutava falar que alguns iam.
Ou os pais mais esclarecidos, [ou] os filhos mais rebeldes, coisas assim.

Enquanto que o cinema não era reconhecido pela população local como alternativa de

lazer, a rádio difusora, por outro lado, foi se incorporando à vida da cidade de forma tranqüila

e imediata.  A “Rádio Difusora Vale do Siriji” se mostrava uma forma de entretenimento

bastante aceita, principalmente pelo seu caráter inusitado para aquela pequena cidade de

interior, na década de 60.

Porque naquela época, nem todas as casa tinham rádio, televisão. O
televisor surgiu em que ano? 70. Aí, daqui a pouco é que começou a surgir.
Aí rádio. O rádio era a maior novidade do mundo. Aí uma rádio pra você
escutar, era o maior lazer do mundo. Poder curtir as músicas, porque você
não tinha um rádio em casa.

(Maria do Carmo Carneiro de Melo)

E você podia dedicar música ao seu amigo, à sua namorada, à sua paquera.
Rádio Difusora Vale do Siriji. Foi Pedro Ataíde [o responsável], porque ele
foi uma pessoa que saiu daqui pra estudar lá fora, mas ele nunca deixou de
vir aqui e se interessar por alguma coisa da cidade.

(Maria Cilene de Melo Lira)

As demais alternativas de lazer dos jovens, de uma forma ou de outra, estavam sujeitas

a limitações e até restrições no que diz respeito à participação dos mesmos. A rádio difusora

foi um recurso de entretenimento que dava um tom mais agradável ao passeio e os bate-papos

na praça. Por outro lado, o estranhamento do cinema por parte dos pais de muitos jovens

inviabilizava o acesso dos mesmos. Ou seja, mesmo alguns lazeres já existentes na cidade

(como o cinema) sofriam regulações por parte da população.
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3.2 GINÁSIO COMERCIAL DE VICÊNCIA: O COMEÇO DE TUDO

Nessa perspectiva, foram identificadas duas propostas educacionais, sendo uma

idealizada pelo então pároco da cidade, o Sr. José Bonifácio, e a outra, desenvolvida pelo

professor Sebastião Santana. A primeira dá uma maior ênfase no ensino formal, logo,

escolarizada, visando a progressão dos alunos na questão da escolaridade; a segunda, e não

menos importante, enfoca a educação da juventude vicenciana com base numa educação

informal, desenvolvida dentro de um contexto sócio-cultural e recreativo.

No que diz respeito ao Ginásio Comercial, havia alguns objetivos em relação à

população local. O primeiro era concentrar seus esforços no avanço da escolaridade dos

alunos, como dito anteriormente.

A proposta era justamente essa, fazer o desmembramento das matérias e dar
a oportunidade dos jovens e adultos lá de Vicência de avançarem seu grau
de instrução. Foi uma das metas, das coisas principais quando [se] pensou
no Ginásio Comercial foi olhando a dificuldade. Então, a proposta dele era
essa ampliar os conhecimentos dos jovens e adultos que procuravam o
Ginásio Comercial. Foi assim em torno de 65 alunos a primeira turma.
Entendeu? Foi uma turma grande onde tinha alunos desde os 11 anos de
idade até 70 anos de idade. Era uma turma heterogenia em termos de faixa
etária, porque todos tinham as mesmas necessidades.

(Maria Lúcia de Andrade Pedrosa)

 O segundo estava direcionado especificamente aos interesses da Igreja Católica, na

formação de indivíduos católicos.

A paróquia era o foco, o centro de todas as atividades da cidade. E uma das
metas da minha administração na paróquia era justamente uma escola de
qualidade, de cunho confessional. Eu aceitava de qualquer religião, não
tinha problema. Mas era uma escola que o aluno freqüentava a igreja. Tinha
aula de religião, porque, afinal de contas, a igreja tinha um custo para
manter a escola e o retorno que ela desejava era justamente uma formação
de católicos. Hoje não é mais possível. Pela Constituição do Brasil não é
mais possível.
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(José Bonifácio Ferreira)

Uma terceira intenção visava dar uma formação profissional aos jovens, para que eles

saíssem preparados para trabalhar no comercio local ou no setor açucareiro, como é lembrado

também pela senhora Maria Lúcia de Andrade Pedrosa.

É porque Bonifácio achou assim, era quase como um profissionalizante, e
termos um ginásio comercial daria a oportunidade a muitos jovens saírem
mais preparados para enfrentar realmente o comércio. Na época, a cana-de-
açúcar era o comercio de lá. Em Vicência, região canavieira, subtendia
esses dois aspectos, era o aspecto canavieiro e do comércio, porque o
comércio naquela época era bem melhor do que o que nós temos hoje. Era
Manoel Gomes com armazém de estivas, com Tarsiana, Severina Machado,
papai mesmo que tinha o comercio de tecidos, artigos para presentes, o
comércio lá era um comércio bom.

Além das disciplinas específicas do 3º e 4º anos do ginasial, voltadas ao conhecimento

técnico (práticas de escritório e comerciais). No caso específico das moças, o Ginásio

Comercial oferecia também o “Curso de Corte e Costura”, a partir do qual poderiam trabalhar

como autônomas.

Foto 9 Turma do Curso de Corte e Costura do Ginásio Comercial de Vicência, em 07/12/1968. Fonte: Arquivo
da Família Euflauzino Muniz.
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Na foto acima, observa-se um grupo de moças vicencianas que participavam do Curso

de Corte e Costura promovido pelo Ginásio Comercial de Vicência. Este começa a

desenvolver nos jovens a idéia do trabalho enquanto esfera importante da vida humana. A

partir desses cursos seria possível alavancar a questão da profissionalização das moças e

rapazes, os quais seriam inseridos no comércio local, posteriormente. Entretanto, essa tarefa

não foi realizada com facilidade.

Como visto no capítulo anterior, os primeiros dois anos de existência do Ginásio

Comercial não foram fáceis. O ex-padre José Bonifácio empenhava-se bastante em seu

projeto de desenvolvimento da educação de Vicência, mas as dificuldades da época eram

muitas.

Primeiramente, os dois primeiros anos de funcionamento do curso tiveram que ocorrer

no turno da noite, segundo dados encontrados nas “Atas de Resultado Final de

Aproveitamento”. Mas essa decisão não foi tomada aleatoriamente. Pelo contrário. Foi uma

estratégia usada para conseguir implantar o ensino ginasial sem haverem restrições por parte

da Lei. Caso o mesmo tivesse iniciado suas atividades no turno da manhã, estaria obrigada

pela Lei 4.024/61, Art. 22, a oferecer também aulas de Educação Física.

Primeiro ano ginasial à noite. Por quê? Porque os alunos daqui não tinham
como fazer Educação Física e à noite tinha uma lei que permitia estudar
sem Educação Física. Aí o primeiro e o segundo ano ginasial à noite. A
partir do terceiro ano começou ser de manhã. Aí começou com professor de
Educação Física, que foi Selma, a primeira professora da gente.

(Severina Barbosa de Moraes Figueiredo)

Oficialmente seria à noite, mas passou a ser pela manhã. Um no inteiro
ainda funcionou à noite. Quando Sebastião chegou, aí mudou. Foi assim.
Por isso não tinha Educação Física. Foi uma maneira de burlar a Lei.
Porque a gente não tinha condições. Se eu não tinha nem professor de
Português, nem de Geografia...

(José Bonifácio Ferreira)
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As complicações se seguiam também em relação à luta para conseguir formar o

quadro de professores.

Ele conseguiu não era professor com especialização, até muitos não tinham
graduação, mas era com o curso do magistério. Como o colégio era
comercial, existia também na terceira série ginasial e na quarta as práticas
comerciais. Essas práticas comerciais eram dadas por quem? A gente tinha
um banco aqui, o Banco Econômico. O gerente do banco, que era uma
pessoa preparada nessa área, então o gerente do banco é que dava essa
disciplina. Aí com o tempo, esses professores, quando abriu a faculdade de
Nazaré [da Mata], essas pessoas foram fazer faculdade.

(Severina Barbosa de Moraes Figueiredo)

Mas a maior dificuldade era encontrar professor de Língua Portuguesa, como relata o

ex-diretor da escola, o Pe. José Bonifácio.

A maior dificuldade era professor de Português. Eu tinha estudado
Português, mas não tinha me adaptado à nova nomenclatura que foi
aprovada para a língua. Então eu precisava de outra pessoa e eu arranjei
professores, mas não eram uma coisa boa. Tive um juiz de direito, Dr. José
Luiz, que assumiu a cadeira de Português.

Contudo, foi justamente essa inconstância de professores à frente da referida

disciplina, que levou o Pe. José Bonifácio a procurar alguém que pudesse ocupar

definitivamente essa função. Ao fazê-lo, conheceu na cidade de Nazaré da Mata o professor

Sebastião Santana, o qual se integraria em seguida ao corpo docente da escola.

Eu conheci Sebastião na Faculdade de Formação de Professores de Nazaré
da Mata. É integrada à Universidade de Pernambuco. Ele ensinava em
Nazaré. Agora, o Sebastião veio para cá justamente me socorrer nessa crise
de professores. Foi quando o ensino de Português tomou uma posição
definida, [quando] Sebastião veio para cá.

(José Bonifácio Ferreira)

O próprio professor Sebastião Santana confirma essa informação e relata um pouco

sobre a sua formação.

81



Minha formação é religiosa. Eu fiz seminário durante muito tempo e
apaixonado por uma cultura clássica, quer dizer, o meu domínio era de
Latim, de Grego, de Hebraico. Aí, pensando em ser padre, investi nessa
formação. Saindo do Seminário, fui convidado para trabalhar em Vicência e
lá eu aproveitei para crescer. Fiz faculdade mesmo trabalhando lá. O vigário
da paróquia iniciou o ginásio na época, mas como ele havia pedido ao Papa
dispensa dos seus direitos pastorais para se casar, só ficou com esse ginásio
até o primeiro ano ginasial. Sabendo que ia sair, convidou-me para tomar
conta do ginásio.

O interesse do Pe. José Bonifácio pela pessoa do professor Sebastião Santana parece ir

além da questão profissional. O fato desse professor vir de uma formação religiosa em

Seminário, deve ter sido o fator decisivo para o convite de trabalhar em Vicência. Isso não

tira, de modo algum, o mérito profissional de Sebastião na condição de professor de Língua

Portuguesa.

Pelo contrário. Pela primeira vez, o vigário de Vicência conseguiu encontrar, numa

mesma figura, um bom profissional da educação e uma pessoa de confiança. Alguém que

levasse adiante seu projeto de desenvolvimento educacional da cidade e formação de

católicos. Nota-se essa idéia, quando Sebastião fala “Sabendo que ia sair, convidou-me para

tomar conta do ginásio”. Portanto, é possível arriscar a afirmação de que a formação religiosa

e os conhecimentos da matéria de Português (até então com deficiência de professor),

definiram sua contratação.

Com relação ao Pe. José Bonifácio, documentos80 do próprio Ginásio Comercial

indicam que ele permaneceu à frente da direção da escola apenas em seu primeiro ano de

funcionamento, ou seja, 1965. No ano seguinte, assume a escola na condição de Diretor o Pe.

José Aragão Araújo, permanecendo na função até a extinção do Ginásio Comercial, em 1969.

80 Atas de Resultado Final de Aproveitamento do Ginásio Comercial de Vicência. 1965-1969.
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Foto 10 Solenidade de conclusão de curso de uma das turmas do Ginásio Comercial de Vicência, já no início
da década de 70. Fonte: Arquivo da Família Souza Lima.

A foto acima mostra um momento solene para os alunos do Ginásio Comercial de

Vicência, no qual é realizada uma cerimônia de conclusão de 1º grau. No canto esquerdo

sentada está a Srª Maria do Socorro Araújo, professora do Juvenato Pe. Guedes; ao centro, a

Srª Maria Lúcia de Andrade Pedrosa auxiliando as duas pessoas à sua frente; e no canto

direito, encontra-se o Pe. José Bonifácio presidindo o cerimonial na condição de diretor do

referido ginásio.

Percebe-se que, mesmo sendo uma cerimônia de conclusão de 1º grau, o ambiente

ganhou aspecto de formalidade: homens de terno e gravata, mulheres também vestidas à

caráter, mesa ornamentada e, por trás do grupo da foto, há uma bandeira – possivelmente do

Município de Vicência. Ou seja, tamanha era importância dada ao momento que foi

contemplada com todo um ritual de formatura, lembrando inclusive as do ensino superior.

Apesar de a escola ter sido criada em 1965, Sebastião só chega à Vicência algum

tempo depois e, ainda assim, sem necessariamente iniciar suas atividades docentes.
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Lá eu cheguei no final de 66. Eu comecei a freqüentar. Eu já tinha
conversado com o padre. Eu achava que quem fosse trabalhar numa cidade
no ano seguinte, já deveria conhecer essa cidade no ano anterior, para fazer
o meu planejamento, saber o que iria encontrar e como interferir nesse
destino.

(Sebastião José de Santana)

De fato, o professor Sebastião Santana teve um papel fundamental na formação

educacional de muitos jovens vicencianos, incentivando-os a superar as dificuldades e

dedicarem-se aos estudos. Muitos conseguiram concluir o ginasial, como visto na foto abaixo.

Foto 11 Segunda turma de formandos do Ginásio Comercial de Vicência, no dia do cerimonial de formatura,
em 1968. Fonte: Arquivo pessoal do Sr. Sebastião José de Melo.

Pela foto acima, percebe-se o grau de importância que aquele curso ginasial teve na

vida dos jovens vicencianos. Professores e alunos apresenta-se a rigor de terno e gravata. As

moças também vestidas a caráter e já portando seu “canudo”. No canto esquerdo, em

destaque, está o convidado de honra da turma de formandos, o geógrafo e conterrâneo Manoel

Correia de Andrade(1). No canto direito da foto, encontram-se o prefeito Luiz Gomes

Maranhão(2), seguido pelo professor Sebastião José de Santana(3) e, por último, Dona

Estefânia Carneiro(4).
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Conseguir concluir o ginásio naquela época era, para quem até então não tinha

perspectivas de continuar os estudos, uma vitória louvável, mediante as dificuldades inerentes

à época e ao próprio nível de desenvolvimento educacional da cidade.

O Ginásio Comercial serviu de base na formação de pessoas que, mais adiante,

seguiriam cada um o seu rumo e se tornariam profissionais importantes, como por exemplo:

José do Carmo Irmão, ex-cortador de cana, atualmente é formado em Agronomia; José

Guilherme de Oliveira Nunes, Médico; Paulo Fernando de Souza Mota, Veterinário;

Sebastião José de Melo, Engenheiro Químico e professor da UFPE; Valmar Correia de

Andrade, Reitor da UFRPE.

Nessa perspectiva, o projeto de desenvolvimento da educação de Vicência foi traçado

com a finalidade de permitir que seus jovens não precisassem sair para outras cidades em

busca da continuação dos estudos (ginasial). Dessa forma, seria possível dar mais um passo

no avanço da escolaridade com qualidade e, mesmo que o acesso ao Ginásio Comercial

tivesse suas limitações (econômicas principalmente), era preferível contemplar alguns, a

deixar que “todos” permanecessem inertes após terminar a 4ª série primária.

O que eu queria não era somente crescer, mas que o meu alunado também
crescesse. E eu fiz até isso mesmo. Se estudantes de Nazaré [da Mata]
podem fazer isso, aquilo e aquilo outro, por que nós de Vicência também
não podemos? Esse foi sempre meu ideal. Fazer tanto quanto outros de
outras cidades e de cidades grandes podem fazer.

(Sebastião José de Santana)

A realidade dos jovens vicencianos era marcada por uma rotinização das atividades

que, na maior parte do tempo, traduziam-se nas obrigações domésticas, escolares e religiosas.

Muito embora houvesse, de um lado, algum espaço de lazer na cidade e os jovens tentassem

se desdobrar na promoção de encontros, festas e outras atividades, do outro se viam

incomodados em meio a um “marasmo cultural”.
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E aqui não tinha clube. A gente dançava dentro do Mercado Municipal.
Carnaval só tinha uns bailezinhos de vez em quando. Depois foi que
criaram aquele Clube das Morenas. Que era o Clube Velho e o Clube das
Morenas. Não é como hoje, que toda semana tem festa. Porque o poder
econômico era pouco.

(José Clóvis de Lira)

Estruturalmente a cidade não contava com espaços adequados à realização de bailes e

eventos de natureza similar – um clube social, por exemplo. No entanto, esse tipo de

problema era contornado de forma criativa, adaptando-se o Mercado Municipal (espaço

destinado ao comércio dos feirantes) às necessidades de lazer da juventude vicenciana. E,

assim, tinha-se o primeiro espaço cultural da cidade. Muitas festas eram realizadas nesse

local, como se percebe no depoimento a seguir.

A gente tinha Carnaval, São João, tudo no mercado. Onde fazia baile era no
mercado. O local de lazer era no mercado. Digamos, sábado de manhã tinha
feira, de noite tinha baile. Aí, quando terminava a feira, o mercado se
transformava num local de lazer.

(Maria Cilene de Melo Lira)

O Mercado Municipal, devido a sua integração ao centro comercial da cidade,

localizava-se num ponto de destaque: à sua frente estava a Praça Vigário Rego; na

proximidade pelo lado esquerdo, encontrava-se a Igreja Católica; e na rua de trás, estava a

feira livre. Portanto, sua escolha como lugar para a realização de bailes (carnaval, São João e

outras), não se deu apenas pelo seu espaço físico interno, mas também pela fácil

acessibilidade devido a sua localização.

Cumpria uma dupla função social em Vicência, ora assumindo o papel de espaço

comercial, ora o de lugar de lazer. Mas, enquanto as atividades comerciais dos feirantes eram

realizadas todo sábado (durante o dia), os bailes realizados no mesmo recinto ocorriam no

turno da noite. Estes não eram tão freqüentes quanto às feiras, ou seja, as festas no mercado só

ocorriam de vez em quando, conforme relato anterior do Sr. José Clóvis de Lira.
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No caso das festas juninas em Vicência houve uma diversificação de experiências para

as moças e rapazes, a partir da criação do Ginásio Comercial. Em seu interior, o divertimento

nessa época do ano incorporou novas situações, como por exemplo os concursos de Rainha do

Milho.

Foto 12 Coroação da Rainha e Princesa do Milho, no São João do Ginásio Comercial de Vicência. Fonte:
Arquivo da família Carneiro de Melo.

O evento registrado na foto acima, passou-se no auditório do Ginásio Comercial (local

conhecido também como Salão Paroquial) e representou o momento de coroação da moça

eleita “Rainha do Milho” (ao centro) e suas duas colegas como as “Princesas do Milho”. Ao

lado da rainha está o prefeito Mário Ramos81, autoridade convidada para entregar a faixa do

referido título à vencedora.

Esse tipo de brincadeira se tornou tradição nas escolas da cidade. Ainda nos dias de

hoje ela faz parte do calendário de festividades escolares e é vivenciada por seus atores

sociais.

81 Sucessor do Sr. Lula Maranhão na Prefeitura Municipal de Vicência.
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Ainda nessa época de São João, por volta de 1969, os alunos se engajavam também na

produção e encenação de peças teatrais, tanto da Igreja como da escola. Havia algumas

histórias trágicas ou cômicas apresentadas por eles como, por exemplo, “o casamento do

matuto”.

Foto 13 Encenação da peça “O casamento do matuto”, pelos alunos do Ginásio Comercial de Vicência, em
1969. Fonte: Arquivo da família Figueiredo.

Acima é mostrada uma das principais cenas da peça, ou seja, o momento em que o

Coronel manda buscar o sujeito (atrás do microfone) que será o brigado a casar-se com sua

filha, estando a postos o padre e os capangas responsáveis por impedir qualquer tentativa de

fuga. As atuações se davam ao som do forró tradicional, tocado no mesmo palco por um trio

de músicos com sanfona, zabumba e triângulo. O espetáculo era aberto ao público em geral,

mas principalmente aos alunos e seus familiares.

Além dos eventos internos das escolas (Juvenato e Ginásio Comercial), haviam

também aqueles que se realizavam no âmbito externo e que ganhavam a atenção da juventude

vicenciana como, por exemplo, o desfile cívico de “7 de setembro”. Este tinha como cenário
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de atuação a Praça Vigário Rego, para onde a população se dirigia e aguardava sua passagem,

na intenção de poder prestigiar a beleza do desfile.

A carência de um maior quantitativo de atividades de lazer e de sua diversificação

contribuía para que eventos com perfil de obrigatoriedade se transformassem em momentos

prazerosos. Nesse contexto, a emoção de desfilar aflorava nitidamente nas moças, como

relatado a seguir.

Quando tinha alguma festa das escolas, a gente participava. E o desfile
também. Eu passava uma semana arrumando a saia para desfilar. E a gente
gostava. Não faltava ninguém, não. Sem precisar ganhar ponto de nada.
Todo mundo tava ali. Era uma festa que, eu por exemplo, passava o ano
inteirinho esperando chegar o dia de 7 de setembro, que era pra desfilar.

(Maria de Fátima Euflauzino Muniz)

O desfile não podia ser considerado um lazer para os jovens que dele faziam parte

representando suas escolas, pelo seu caráter obrigatório. Entretanto, o público que ali estava

para prestigiá-lo, encontravam-se num momento de lazer, pois, para estes, a atividade não era

obrigatória, mostrava-se desinteressada e prazerosa.

Foto 14 Desfile de “7 de setembro” na Rua Vigário Rego, no final da década de 60. Fonte: Arquivo da Família
Souza Lima.
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A foto acima, registra um dos desfiles cívicos do “7 de setembro”. Na imagem,

percebe-se que se trata de uma banda marcial escolar. Logo à frente e ao fundo há duas

pessoas orientando os alunos, provavelmente professores. Na faixa carregada pelos alunos

está escrito “Estefânia Carneiro”, o que indica que se trata da banda do Juvenato Padre

Guedes e que recebeu o nome dessa educadora (como mencionado em um dos relatos sobre a

mesma).

Compondo o cenário mais ao fundo, vê-se a Igreja Matriz Nossa Senhora de Sant’Ana.

E a população da cidade aperta-se em cada espaço da praça Vigário Rego, na tentativa de

encontrar o melhor lugar para prestigiar o desfile. Algumas pessoas preferiram a calçada do

outro lado da rua.

Na composição da banda há a participação tanto do gênero masculino como do

feminino. A imagem de organização e disciplina é passada na condução dos alunos e em seus

trajes. Este parece ser um dos raros momentos em que os vicencianos podiam parar suas

atividades de rotina, para se divertir contemplando a beleza do desfile cívico.

Para muitas pessoas, ficar parado olhando um desfile não tem nada de emocionante ou

mesmo agradável, logo, não é considerado lazer; outras, porém, aproveitam para se distrair

das obrigações do trabalho e do lar; há também aquelas que vão prestigiar o filho bem

arrumado tocando na banda ou simplesmente aproveitar o tempo disponível para encontrar os

amigos e bater um papo despreocupadamente.

Por conta dessa diversidade de opiniões, diz-se que a idéia de lazer pode mudar de

acordo com a relação que o indivíduo estabelece com um objeto e/ou uma situação. Ou seja, o

que é agradável e motivante para uns, pode se revelar o contrário para outros.

E é em meio a esse contexto que uma proposta de educação para o lazer começa a ser

desenhada em Vicência. Entretanto, esses eventos não ocorriam frequentemente, sendo
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intervalados por longos períodos de tempo sem nenhuma atividade, até que a chegada do

professor Sebastião Santana deu novos ares à cidade.

A respeito da chegada dele foi muito bom, porque antes o pessoal era muito
isolado. Depois que ele chegou, é que começou a aparecer as novidades da
época. Começou com esportes. O negócio dele sempre foi movimentar as
pessoas nessa área.

(José Ernesto de Andrade Rego)

De acordo com Fátima Muniz, antes da chegada do professor Sebastião Santana

Era parado! Depois que ele chegou, ele movimentou, sabe. Ele trouxe o
lazer. Ele mostrou outra maneira da pessoa se divertir, através de jogos, de
esportes – que era o voleibol. Ele abriu as portas da casa dele para as
pessoas irem ler, que ele gostava muito de ler. Gostava muito de música.
Mostrou novos horizontes para as pessoas, principalmente os alunos que ele
convivia. Lazer de conhecimento. Eu achava muito importante aquilo.

Sua influência no Ginásio Comercial era marcada não apenas pela proximidade que

tinha dos alunos, em termos de amizade, mas também pelas cobranças no sentido da

disciplina e do respeito.

Sebastião foi uma pessoa assim, foi um diretor que exerceu um trabalho
muito bom. Teve, assim, uma influência muito forte lá no Ginásio
Comercial. Ele brincava com os alunos, tudo, mas ele impunha respeito, ele
era um conselheiro. Exigia. Ele exigia muito e tinha também eu, [que] era
secretária mais me envolvia muito com a parte de disciplina. O trabalho
dele era um trabalho sério, era um trabalho que ele fazia com intuito de ver
um resultado. Ele não fazia por fazer ou por ser um mercenário. Ele fazia
porque gostava. Ele fazia e os alunos gostavam dele.

(Maria Lúcia de Andrade Pedrosa)

Com relação à figura do referido professor, não se trata, aqui, de endeusá-lo como

redentor do ócio da juventude vicenciana. Pelo contrário. Sua condição humana não é imune

às imperfeições comuns a qualquer pessoa. Sua formação religiosa, mesmo influenciada pela
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ideologia da doutrina católica, contribuiu para que uma educação para o lazer em Vicência

também resultasse numa “educação do corpo”.

Porém, essa discussão será devidamente aprofundada mais adiante. Interessa, agora,

dizer que independentemente das suas idéias e posturas, influenciadas ou não pela Igreja

Católica, a questão é que houve, de fato, uma contribuição singular de sua parte no sentido de

gerar modificações tanto pessoais, quanto sociais na vida daqueles jovens. E isso é inegável.

O meu trabalho era muito mais em função de ocupar e de dar uma nova
dimensão social aos moradores da cidade, do que simplesmente o aspecto
físico. É porque o físico foi o meio mais prático que eu consegui para
reunir, para fazer a mudança.

(Sebastião José de Santana)

O seu empenho não se limitava ao aspecto físico do corpo, mas também ao social. Era

preciso criar um ponto de partida para reunir os jovens e, a partir daí, iniciar um processo de

intervenção social. Esse trabalho foi realizado através da criação de um ambiente favorável ao

diálogo entre as áreas da educação e do lazer.

Tinha um clube chamado Clube Lítero-esportivo de Vicência. Aí, tinha o
professor Sebastião, [que] reunia os alunos e a gente [ia] estudar lá e jogar
dama, ping-pong. Tinha dança. Quem não queria jogar ia dançar, aprender a
dançar bolero também. Começou com os alunos, depois foram entrando
outras pessoas e participando. Também tinha voleibol. Tinha aquele horário
da gente jogar. Naquela época, as aulas começavam às 08:00h. Jogava,
depois vinha pra casa, tomava banho, tomava café e vinha para a escola.
Isso tinha os dias, combinava. Ia com o professor junto, Sebastião. Não
tinha professor de Educação Física nessa época não. O lazer era esse.

(Maria de Fátima Euflauzino Muniz)

Esse clube foi modificado posteriormente e recebeu outra nomenclatura, passando a

ser conhecido como “Clube das Morenas”, como acrescenta a Srª Maria de Fátima.

O Clube Lítero-esportivo de Vicência atualmente é o Clube das Morenas. É
o mesmo prédio, perto da quadra de futebol.
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Até então, esse clube era direcionado às atividades de educação para o lazer orientadas

pelo professor Sebastião Santana e só posteriormente se transforma num espaço de

festividades da cidade. O Clube das Morenas foi criado na gestão do sucessor do prefeito Lula

Maranhão, o Sr. Amaury Pedrosa, como pode ser visto na declaração a seguir.

Aí surgiu o Clube das Morenas. Foi na época e Amaury. Ele fez aquele
clube para os jovens. Aí a gente já tinha um lugar para se encontrar, mas
não era diariamente porque a gente estudava. Era nos finais de semana e
com hora marcada.

(Maria Cilene de Melo Lira)

Dentre as contribuições dessa educação para o lazer, destaca-se a criação desse clube

recreativo, localizado fora do Ginásio Comercial. Ele funcionava não só na promoção de

jogos, atividades recreativas e também para estudos, como também exercia a função de centro

de convivência.

Foto 15 Prédio onde funcionava o Clube Lítero-esportivo de Vicência (segunda metade da década de 60) e, em
seguida, o Clube das Morenas (início da década de 70).

Na foto acima, observa-se o local onde funcionava o Clube Lítero-esportivo de

Vicência. Anos depois, o prédio foi modificado em relação a sua forma original, tendo sido
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ampliado para melhor alojar algumas festividades da população. Atualmente abriga um

núcleo do “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI” e a “Associação dos

Feirantes de Vicência – AFEVIC”. Mas, enquanto espaço de lazer da década de 60, era um

ponto de convivência dos jovens, favorecendo o seu desenvolvimento pessoal e social.

Depois, já surgiu o Clube das Morenas. Já chegou, já colocou aí uma mesa
de ping-pong, mesinhas pra jogar dominó, damas. Já era um clube que se
juntava lá. Aí nesse grupo, [participavam] quem já era estudante do Ginásio
e outros que estudavam em Nazaré ou que não queriam mais estudar. China
Machado, que tinha condição financeira um pouco melhor, aí levava a
radiola pra lá e a gente ficava ouvindo música, conversando. Dali surgiam
as paqueras, aí quando davam dez horas fechava e todo mundo ia pra casa.

(Maria Cilene de Melo Lira)

Era aberto aos alunos e ao público jovem em geral, que freqüentava pela manhã cedo

(antes da escola) e nos finais de tarde. Porém, não havia qualquer tipo de sofisticação. Era um

espaço simples e à sua frente havia uma área aberta sem pavimentação. Com relação ao nome

do lugar, alguns depoentes chamam-no de “Clube Lítero- esportivo”, outros de “Clube Lítero-

recreativo”, e há ainda quem lembre dele como “Clube das Morenas”.

Havia uma certa admiração dos jovens em relação ao professor Sebastião Santana,

devido ao seu empenho nas atividades de lazer, como relata um dos seus ex-alunos.

Era a dedicação dele, porque não existia lazer nenhum e ele criou esse
momento de lazer e educação com a juventude estudantil. Ele se envolveu
muito com a parte de educação e a parte esportiva. Na parte de esporte, o
voleibol, futebol na parte do dia. Na parte da tarde, iam esses jovens todos
pro Clube das Morenas. No terreno a turma escavou com um enxadeco. Ia
jogar voleibol e, nos outros dias da semana, ia de 05:00h. da manhã jogar
futebol. Fora disso, não tinha mais nada.

(Hildebrando Moura de Figueiredo)

O próprio professor Sebastião Santana narra (abaixo) as opções de atividades

realizadas naquele local de convivência.
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Nós participávamos de esportes os mais variados, aulas de estudos.
Alugamos até uma casa, lá em uma praça que tinha. Eles eram muito
isolados em seus lares e se encontravam apenas nos momentos religiosos.
Ou nos cultos evangélicos, ou nos cultos católicos, dia de sábado à noite e
domingo. Durante a semana, em casa. Aí, depois dessa casa, esses jovens
começaram a freqüentar. Todos os jovens, da classe melhor da cidade, todo
mundo. Aí, havia ping-pong, damas, firo, dominó. Na frente, uma quadra
que nós improvisamos para voleibol, basquete.

Apesar de compartilhar dos princípios moralistas da Igreja Católica e tentar orientar as

pessoas com base neles, seu trabalho não era guiado apenas por essa finalidade. Demonstrava,

também, certo grau de preocupação com uma realidade que aflorava o distanciamento entre

aqueles jovens vicencianos.

Estavam fisicamente próximos, porém relativamente isolados no aspecto social. Era

preciso despertar e desenvolver neles um sentido de grupo. Ou seja, mostrar-lhes que cada

pessoa depende das outras, nas diversas esferas da vida (familiar, escolar, religiosa,

recreativa). Contaram, inclusive, com o auxílio da Prefeitura de Vicência, a qual construiu

uma quadra esportiva pública, como lembra o professor Sebastião Santana.

Depois o prefeito construiu mais para lá uma quadra de esportes lá, pra
gente jogar futebol de salão. Então, ajudou muito para um período em que
não tinha nada.

Nesse ponto da história, aproximadamente no início da década de 70, aquele trabalho de

educação para o lazer começava a gerar transformações também no espaço urbano. E uma das

primeiras modificações se deu com a construção dessa quadra, que serviu não apenas para as práticas

esportivas e de lazer como também evitar que os jovens tomassem o caminho do baixo meretrício.

E os jovens, ao invés de procurarem outros momentos de recreação menos
nobre, eles ficavam lá, porque ficavam conversando com as meninas um
longo tempo, brincando. Brincadeira sadia era muito importante. Aí, foi
comprovado que muitos jovens só procuram o baixo meretrício e outras
atividades, porque não tem para onde ir.

(Sebastião José de Santana)
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Esses foram os aspectos principais que contribuíram à forja de uma educação para o

lazer em Vicência: de um lado o esforço da Igreja para a preservação dos “bons hábitos”; do

outro, a necessidade de minimizar o isolamento social dos jovens. O terceiro item deste

capítulo aprofundará o assunto, a partir do trajeto teórico-discussivo escolhido.

Vale ressaltar que as atividades recreativas desenvolvidas não tinham qualquer

fundamentação teórico-metodológica e pedagógica na área de Educação Física. No intuito de

oferecer àquela juventude outras opções de lazer, implantou-se um conjunto de atividades

recreativas, conforme mencionadas pelos depoentes. E, ao ligar-se com o trabalho

educacional, forjou o que pode ser chamado de “processo recreativo-educacional”. Em outras

palavras, educação para o lazer.

Por volta de 1968, chega à Vicência a primeira professora de Educação Física para dar

aulas no Ginásio Comercial. Ela trabalhava também em Colégios de Nazaré da Mata e possuía

autorização do MEC para lecionar.

A primeira professora de Educação Física daqui foi Selma. Aí, ele já trouxe
alguma idéia sobre o que era Educação Física, sobre jogar com alguma
técnica. Aí, esses meninos que estudavam no São José, que lá em Nazaré
era muito mais desenvolvido em relação à Educação do que Vicência, aí foi
melhorando, ela já participavam. Mesmo sem estudar, mas já participavam.

(Maria Cilene de Melo Lira)

A partir do terceiro ano começou ser de manhã [o ginásio], aí começou com
professor[a] de Educação Física que foi Selma. Deve ter sido em 68.

(Severina Barbosa de Moraes Figueiredo)

Como mencionado anteriormente pelo Sr. José Bonifácio Ferreira (ex-padre), nos dois

primeiros anos de existência do Ginásio Comercial não havia professor de Educação Física,

razão principal do seu funcionamento noturno. Posteriormente, o professor Sebastião Santana

convida uma professora de Nazaré da Mata para assumir essa disciplina curricular, dando
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início a um novo trabalho – desta vez seriam práticas escolarizadas de esporte, lazer e

ginástica.

A própria professora Selma Spinelli relata como surgiu a oportunidade de trabalhar em

Vicência e as condições de trabalho que encontrou ao chegar na escola82.

Eu trabalhava no colégio Santa Cristina com Educação Física [e] já tinha
começado o meu trabalho no Estado, na Escola Industrial Dom Carlos
Coelho. Por conhecimento, Sebastião me levou para trabalhar em Vicência,
numa escola particular e foi muito bom, apesar de o local ser pequeno, a
quadra com muita dificuldade. Mas, mesmo assim, Sebastião era muito
ativo, gostava muito de movimentar os jovens naquela época e a gente
formava times de voleibol, depois ficou o futebol de salão.

A chegada dessa professora não interrompeu o trabalho que vinha sendo realizado

através de uma educação para o lazer, mas deu sua parcela de contribuição. O início da

Educação Física em Vicência oportunizou aos jovens – que já participavam dos momentos de

lazer – praticar atividades físicas sistematizadas e orientadas (a partir de um embasamento

teórico).

Nesse contexto, o trabalho do professor Sebastião Santana não fez surgir uma

Educação Física a partir das atividades de lazer. O que houve, de fato, foi uma preparação das

pessoas para o momento de implantação dessa disciplina curricular.

Entretanto, a referida docente não possuía formação superior na área de Educação

Física, nesse primeiro momento de sua atuação na escola. Seu conhecimento inicial vinha de

cursos de atualização.

Eu vinha dando minhas aulas de Educação Física, me orientando por cursos
que eu vinha fazendo, investido. Cursos que eu já tinha praticado, que já
tinha assistido, Cursos de Atualização em Educação Física, Formação
Corporal.

(Selma Marinho Spinelli)

82 A professora Selma Spinelli iniciou suas atividades docentes no Ginásio Comercial de Vicência. Após a
extinção desta, seu trabalho prosseguiu em outra escola – o recém-criado Ginásio Municipal Dr. Joaquim
Correia, que funcionara no prédio do Grupo Escolar Padre Guedes.
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Ela relembra também das dificuldades, com relação às condições de trabalho, o

método de Educação Física utilizado na época e da continuidade das suas aulas no prédio do

Juvenato Padre Guedes, enquanto professora do Ginásio Comercial.

Eu, chegando na escola, encontrei uma área pequena, material que eu
precisei comprar: bola de voleibol, de futebol de salão. E eu levaria eles
para um outro espaço que era uma quadra pública pequena. E tinha o espaço
da escola, onde reunia os alunos. Ali fazia aulas de alongamento, de
ginástica, fazia aquela ginástica antiga, mais militar. Era Calistenia.

 O prédio do Juvenato era desprovido de espaço físico adequado às aulas de Educação

Física no que diz respeito às atividades que envolviam jogos, brincadeiras e esportes; nesse

caso, os alunos eram conduzidos até quadra pública em frente ao Clube das Morenas – recém-

criada no início da década de 70. O pátio da escola dava condições de realizar apenas as aulas

de ginástica calistênica, a qual os alunos executavam sem sair do seu lugar.

Diferentemente das atividades de lazer, a Calistenia exigia a reprodução de

movimentos corporais vigorosos, demonstrados pelo professor. Ou seja, eram atividades de

princípios inversos aos do lazer – de liberdade de escolha, desinteressado e de caráter

hedonista – nas quais o professor demonstrava e o alunado repetia.

A professora Selma Spinelli continua sua fala, discorrendo sobre o “outro prédio”, ou

seja, o do Grupo Escolar Padre Guedes, onde passou a trabalhar como docente do Ginásio

Municipal Dr. Joaquim Correia, após a extinção do Ginásio Comercial.

No outro prédio, ali não tinha espaço para Educação Física. Fazia numa área
quase que tinha na rua. Trabalhava misto, as aulas mistas. E as aulas foram
encaixadas dentro do horário de aulas. [Os alunos] saiam da sala de aula e
vinham fazer numa parte que tinha coberta da escola. E também fazia
caminhadas, comemorações cívicas do desfile. Tudo isso era feito dentro da
carga horária da Educação Física.
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No início da década de 1970, com a contribuição do prefeito Luís Gomes Maranhão,

foi fundado esse novo colégio que surgiu em substituição ao Ginásio Comercial, criado pelo

padre José Bonifácio83.

Esse novo estabelecimento educacional também seguiu a linha de ensino ginasial e

passou a funcionar no prédio do Grupo Escolar Padre Guedes, na Avenida Manoel Borba. O

Ginásio Comercial de Vicência foi extinto e tomou seu lugar o “Ginásio Municipal Dr.

Joaquim Correia”. A partir daí, o ensino ginasial deixou de ser responsabilidade da paróquia e

foi municipalizado.

Seu Lula Maranhão foi prefeito e se dava muito bem com Roberto
Magalhães e conseguiu um convênio muito especial da Prefeitura com a
Secretaria de Educação e aí foi criado o Ginásio Dr. Joaquim Correia. E que
quando funcionou, [foi] lá em baixo onde era a Escola Padre Guedes.

(José Bonifácio Ferreira)

A Srª Severina Barbosa de Moraes Figueiredo, lembra mais detalhes acerca da

extinção do Ginásio Comercial e o surgimento do Municipal.

Na década de 70, veio para a Escola Padre Guedes, Grupo Escolar Padre
Guedes, porque o colégio tava crescendo e lá não cabia. Tudo isto por
Sebastião, que foi até o prefeito Lula Maranhão e conseguiu. E se o Ginásio
Comercial era [agora] municipal, então vamos arrumar um patrono, Dr.
Joaquim Correia, que era pessoa influente, pai de Dr. Manoel Correia,
geógrafo. Aí passou a ser municipal totalmente. Foi extinto o Ginásio
Comercial de Vicência e passou a ser uma escola normal, sem essas práticas
comerciais. Aí era o Ginásio Municipal Dr. Joaquim Correia. Pouco tempo
depois se conveniou com o Estado.

Há quem pense que o Ginásio Comercial de Vicência foi apenas relocado para outro

prédio, o que é um equívoco, conforme a Srª Maria Lúcia de Andrade Pedrosa.

83  SOUZA, João Machado de. História de Vicência. 1979.
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O Ginásio Comercial ele não foi transferido, ele foi extinto. Seu Lula
Maranhão, que era o prefeito da época, quis municipalizar o ginásio e
depois ia ficar tudo a cargo da prefeitura. Não podia haver uma
transferência do Ginásio Comercial para o município, o que houve foi a
extinção do Ginásio Comercial e o surgimento do Ginásio Municipal Dr.
Joaquim Correia. Isso ai foi em mais ou menos 70, 71. Ai, o ginásio em 71
passou lá para onde é o prédio, hoje, do Padre Guedes e o Ginásio Dr.
Joaquim Correia funcionou ali quando saiu do Juvenato, que é ao lado da
Igreja [Católica].

Nesse processo de extinção do primeiro ginásio e o surgimento do segundo, muitos

documentos importantes para a história da educação de Vicência foram destruídos.

Toda documentação foi para Seccional [de Educação], porque para o
ginásio funcionar foi tudo com autorização da Seccional. Era um órgão que
funcionava na Rua do Progresso [e] dava a autorização para os ginásios
comerciais funcionarem. Ai o arquivo foi todo, foram feitas as atas de
incineração desses arquivos, documentos, foi feito tudo e encaminhado para
a Seccional e lá ficou uma parte do arquivo morto.

(Maria Lúcia de Andrade Pedrosa)

Muito embora o Ginásio Municipal Dr. Joaquim Correia só tivesse pouco tempo de

existência, o aumento do volume de alunos atendidos em relação ao ginásio anterior gerou a

necessidade de contratar mais um professor de Educação Física. Foi assim que, em 1972, com

a indicação da professora Selma Spinelli e o apoio do então diretor, o professor Sebastião

Santana84, é feita a contratação do professor Gilson Pessoa de Albuquerque.

Em depoimento coletado, o professor Gilson Pessoa relata como recebeu o convite

para trabalhar em Vicência e qual a realidade que encontraria pela frente.

Foi no ano de 1972, quando era prefeito o saudoso Lula Maranhão, que era
líder político da região e Sebastião era diretor, lá, da época. Quem me levou
para lá foi a professora Selma, com o aval do prof. Sebastião José de

84 O cargo de diretor do Ginásio Municipal Dr. Joaquim Correia já é ocupado por esse professor, como mostram
as Atas Gerais de Exame de Admissão de 1970 a 1972. Nelas, há sua assinatura na condição de diretor.
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Santana. Então, naquela época existia a carência de professor e, também,
porque eu gostava de Educação. Eu gostava de [trabalhar com] iniciantes.

Naquela época, início da década de 70, nenhum dos dois professores tinha formação

superior em Educação Física. Para poder lecionar na área, exigia-se, no mínimo, uma

formação básica adquirida em cursos de atualização, que eram oferecidos pela Divisão de

Educação Física, do Ministério da Educação e Cultura. Em Pernambuco, o órgão responsável

pelo gerenciamento desses cursos era a “Inspetoria Seccional de Educação Física do Recife”.

Essa inspetoria foi criada no começo da década de 60, através da Portaria nº 72, de 31 de

agosto de 196185.

Na época, a Escola Superior de Educação Física era lá no Parnamirim. Era
muito precária! Era Dona Elza a diretora daquela época e a gente sempre
fazia Curso Básico de Educação Física, que na época eu não tinha curso
superior, eu tinha Curso Básico de Educação Física. Então, eu tenho vários
cursos, de uma semana, de quinze dias. Fiz vários cursos.

(Gilson Pessoa de Albuquerque)

Algumas informações fornecidas por esse professor, podem ser confirmadas através

das fontes documentais que se seguem. Muitos docentes, no final da década de 60 e início da

de 70 passaram por esses cursos básicos, o que lhes dava um conhecimento mínimo para atuar

na área.

85 MARINHO, Inezil Penna. História da Educação Física no Brasil. [19--].
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Imagem 1 Cópia de um Certificado de Freqüência e Aproveitamento no “III Curso Básico de Atualização em
Educação Física”, em 1971. Fonte: Arquivo pessoal do professor Gilson Pessoa de Albuquerque.

Como visto na imagem acima, o referido curso oferecia apenas uma formação básica

na área de Educação Física àquelas pessoas que tinham interesse em atuar como professores.

Entretanto, chegou um momento em que só o básico era insuficiente e, mediante exigências

da Secretaria de Educação de Pernambuco, os professores deveriam fazer o curso de

licenciatura curta, conforme relato abaixo do Professor Gilson Pessoa.

Eu tinha o Curso de Atualização, somente, em Educação Física. Eu comecei
fazendo a preparação para esses cursinhos de Educação Física pelo
PREMEN e vários cursos eu fiz, porque onde estivesse aparecendo cursos,
eu fazia. O PREMEN parece que era feito pelo Governo Federal, pago pelo
Governo Federal, que não era do Estado e a gente ganhava bolsa para
[participar]. Esses cursos de atualizações, a gente tinha que planejar aula,
tinha que fazer todos esses cursinhos. E quem me indicou para fazer isso foi
a própria supervisora do Santa Cristina. Precisava de autorização do MEC.
Era uma autorização para lecionar Educação Física. Era dado pela GERE,
pelo órgão da Secretaria de Educação e também junto ao PREMEN.
Começou como Licenciatura curta, depois a plena. Com registro e tudo.

Todavia, não era qualquer professor(a) que estava liberado para participar desses

cursos. O acesso aos mesmos ocorria unicamente através de indicação da direção da escola
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onde eles trabalhavam. A licenciatura curta tinha um grau de importância maior, se

comparada ao curso básico de atualização em Educação Física.

Era indicado pelo colégio. Agora, esse do PREMEN, dava o direito de você
à Licenciatura Curta, pra depois você fazer a complementação. Era de três
em três meses, aí você retornava para a escola, porque o Governador
naquela época era Roberto Magalhães e ele liberava aqueles professores do
quadro para fazer esses cursos. Aí três meses, nós retornávamos para o
lugar de origem. Aí mais três meses. Era um curso que nós tínhamos aula de
manhã de tarde e à noite. Era um curso intensivo para atender à carga
horária.

(Gilson Pessoa de Albuquerque)

Esse professor acrescenta mais alguns detalhes acerca dessa atuação à título precário,

devendo ceder a vaga ao profissional que fizesse parte do quadro de servidores estaduais e

que estivesse habilitado pela licenciatura plena.

Naquela época, a gente ensinava a “título precário”. Era uns cursos básicos,
que existiam, e que a Secretaria acolhia, mas da seguinte forma: o título era
precário. Como era o desenrolar disso aí? Eu estava dando aula, mas se
chegasse um professor do quadro de Educação Física, eu não perderia meu
emprego. Eu sairia das atividades de Educação Física e iria para a
secretaria. Por isso que eu procurei me especializar, fazer faculdade.

Conforme se observa na imagem abaixo, o Curso de Atualização para professores de

Educação Física à Título Precário era de responsabilidade do Governo do Estado de

Pernambuco, através da Secretaria de Educação e Cultura, em conjunto com o Departamento

de Educação Física e Desportos. O referido curso era um convênio entre a Secretaria de

Educação e Cultura e o PREMEN.
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Imagem 2 Cópia de um Diploma do “Curso de Atualização para professores de Educação Física à Título
Precário”, em 1976. Fonte: Arquivo pessoal do professor Gilson Pessoa de Albuquerque.

 Apesar do diploma na imagem ser do ano de 1976, esses cursos já existiam no Brasil.

Através da Portaria nº 13-Br., de 06 de fevereiro de 1969 foram fixadas as normas para a

concessão de autorizações para lecionar Educação Física à Título Precário86. Essa se mostrava

uma forma de resolver paliativamente a situação da Educação Física em diversas escolas do

interior do Brasil. Em Pernambuco não foi diferente e, por conta dela, Vicência poderia

finalmente ser contemplada.

86 MARINHO, Inezil Penna. História da Educação Física no Brasil. [19--].
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3.3 CARA E COROA: AS DUAS FACES DE UMA EDUCAÇÃO PARA O LAZER EM

VICÊNCIA

Na primeira metade do século XX, o Brasil deu início a um processo de transição em

seu modelo político-econômico, promovendo uma ruptura com o antigo modelo agrário-

exportador e assumindo um novo perfil de desenvolvimento, através do modelo urbano-

industrial.

Os consideráveis deslocamentos da população rural em direção às cidades, seguindo o

rumo da expansão industrial e comercial, impulsionaram o processo de urbanização dos

principais centros demográficos. Mas, as alterações geradas por essas migrações não se

limitaram unicamente ao aumento no volume de indivíduos. Trouxeram implicações ao estilo

de vida geral das pessoas.

Em seu livro “O lazer no Brasil”87, Renato Requixa faz uma incursão através da

história do lazer, comentando desde as influências das etnias formadoras da nacionalidade

brasileira e seus elementos lúdicos, passando pelo processo de industrialização e tratando

também das formas modernizadas de lazer que surgiram decorrentes desse processo (cinema,

teatro e concertos, rádio e televisão, esporte, dentre outros).

Nesse sentido, ele indica a existência de dois aspectos inter-relacionados e que

influenciam no desfrute do lazer: o padrão cultural de um lugar (país, estado, cidade) e a

possibilidade de participação dos grupos sociais no usufruto dos bens e serviços que a

sociedade oferece, estando incluso nesse meio o lazer.

87 REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. 1977.
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Entretanto, é importante ressaltar que em se tratando de cidades pouco desenvolvidas

– como era o caso de Vicência na década de 60 – muitas dessas formas modernizadas de lazer

não encontravam espaço adequado para se instalarem. O principal fator limitante, nesse caso,

seria o econômico, sem o qual seria impossível imaginar o investimento necessário em

projetos urbanísticos que comportassem a construção de um teatro, um clube de lazer ou

mesmo um campo de futebol.

Essa era a realidade de Vicência. Sendo uma pequena cidade de interior, com um

ritmo lento de desenvolvimento, as possibilidades de vivências dentro do lazer eram bastante

reduzidas, como visto anteriormente nos depoimentos.

Enquanto espaço utilizado para eventos e festas da cidade, só havia o Mercado

Municipal. De forma adaptada, esse local servia de palco para as mais diversas festividades,

como carnaval, festas juninas e bailes, dentre outras. Os eventos eram intervalados por

períodos de tédio e monotonia entre os jovens, o que dava uma impressão de afastamento das

pessoas umas das outras.

Entretanto, a própria dinâmica social se encarregou de encontrar formas de minimizar

esse distanciamento social e a carência por experiências grupais de divertimento. Como

exemplo disso, basta lembrar dos três espaços sociais nos quais, mais frequentemente, se

processavam as vivências lúdicas daquela juventude: o futebol, a igreja e a Rua da Telha.

Possivelmente, algumas pessoas podem se perguntar sobre a razão dessas

configurações serem tratadas como lazeres. Para muitas delas, apenas o futebol se enquadraria

como tal, devido ao seu caráter exploratório da dimensão física do corpo. Nesse caso, para ser

considerada uma situação de prática de lazer, o indivíduo deveria se expor corporalmente a

uma atividade física de seu interesse.

Em parte, pode-se dizer que está correta a afirmação, mas não é apenas isso. Não se

pode esquecer do seu caráter sociabilizador, o qual, aliás, lhe confere um sentido único de
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grupo. Ou seja, esse sentimento de “estar com”, a construção da identidade do “nós”,

representam o desejo, a busca e a vivência das experiências emocionais ao lado do “outro”.

É, nesse sentido, que se pode construir um entendimento acerca das intenções que

moviam a juventude vicenciana na direção tanto das práticas no futebol como na igreja e,

também, na Rua da Telha. Num primeiro momento, pode causar certa estranheza tentar

imaginar um ambiente sério como a igreja, de forma lúdica; do mesmo modo, pensar na Rua

da Telha como ambiente de lazer pode ser, para muitas pessoas, intrigante e conflitante.

Com relação às experiências que envolvem a questão sexual enquanto lazer – como é

o caso dos rapazes que freqüentavam a Rua da Telha, em Vicência – CAMARGO (1998) vai

dizer que a “maioria das opções do divertir-se humano traz, de forma clara ou velada, o desejo

do encontro sexual. Não raro, qualquer divertimento só é satisfatório quando envolve alguma

proeza sexual. Mais ainda: para algumas pessoas, o sexo é a única diversão aceitável...” 88.

No afã juvenil de viver plenamente os seus “anos dourados”, a participação na vida

boêmia da cidade se mostrava como uma alternativa em contraposição ao tédio dos fins de

semana na cidade. Porém, apenas estar presente nesse ambiente e entregar-se à bebida e aos

prazeres do sexo, não faria nenhum sentido ao sujeito caso não estivesse em meio ao seu

grupo.

Figurar naquele espaço só ganhava algum significado quando na presença dos colegas

de farra, ou seja, havia uma interdependência entre os indivíduos que freqüentavam a Rua da

Telha (figuração) e que, sem ela, não passaria de um cenário incolor. Este era, portanto, o

lazer de alguns rapazes.

Todavia, aquele estilo de vida boêmio não era bem visto pela igreja católica, a qual

considerava um desrespeito aos valores éticos e morais que deveriam integrar a vida de todas

as pessoas, contribuindo assim para a manutenção dos “bons costumes”. Na verdade, sob o

88 CAMARGO, Luiz O. Lima. O que é lazer. 1998. P.52
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discurso maniqueísta das “boas práticas sociais”, a igreja fazia a manutenção da sua influência

na vida das pessoas, em outras palavras, é uma manutenção de controle social.

Prática similar de controle social por parte da igreja é mostrada na tese de doutorado

da professora Eustáquia Salvadora de Souza89. Nesse trabalho, percebe-se as intenções da

igreja católica no sentido de “resgatar através da Educação Física e dos esportes, os valores

cristãos dos quais o Estado e os jovens haviam se distanciado nas últimas décadas”90.

Ao fazer esse controle da prática esportiva, deixando-a em segundo plano, seria

possível evitar o descompromisso com os deveres dominicais para com a igreja e com as

obrigações familiares e profissionais. Interessava a ela, através de uma educação do corpo,

“impregnar valores morais tidos como essenciais para o mundo do trabalho, para a

estruturação da família nos moldes cristãos, enfim, para manutenção da Igreja Católica como

corporação universal”91.

A ideologia da igreja, que se manifestava sob a forma de uma negação do ambiente da

Rua da Telha, enquanto espaço destinado também à vivência lúdica do corpo e das suas

emoções, visava manter sua posição de domínio através do controle das práticas de lazer.

Nesse sentido, representava também a negação dos gostos, sentidos e divertimentos dos

rapazes que ali figuravam. Negava-se não apenas um ambiente, mas também todo um

conjunto de significados que o mesmo representava na vida daqueles jovens que, de algum

modo, tentavam fugir da “calmaria” característica de muitas cidades de interior.

A própria igreja católica proporcionava momentos de lazer à população vicenciana,

fosse através do seu calendário festivo ou de atividades esporádicas. Haviam, por exemplo,

aquelas dedicadas aos alunos do Juvenato Padre Guedes em alguns finais de semana ou no

período de suas férias escolares, dentre outras.

89 Meninos à marcha, meninas à sombra: a história do ensino da Educação Física em Belo Horizonte (1897-
1994). 1994.
90 Ibid. P.125.
91 Ibid. P.126.
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No caso das moças vicencianas, a situação de usufruto dos lazeres da cidade era um

pouco mais complicada, já que no imaginário social o corpo feminino não poderia se expor

em qualquer ambiente e momento.

No artigo “Corpos femininos na relação com a cultura”, Heloisa Turini Bruhns

discute, dentre outras questões, as representações de papéis femininos em nossa sociedade.

Nesta, a imagem do feminino aparece como sexo frágil, pertencente à esfera doméstica e

muitas vezes privada de alguns contatos com o mundo externo ao seu lar. “Embora as

concepções relativas à mulher façam parte de um modelo de dominação, são

concomitantemente interiorizadas pelas próprias mulheres”92.

Tal modelo de educação do corpo também se difundia por outras esferas da vida

social, como por exemplo, nos ambientes de divertimento (dança e esporte). BRUHNS

(1995), ao analisar a participação feminina nos bailes de reggae em São Luiz do Maranhão,

coloca que o preconceito por freqüentar esse tipo de festa pesava mais sobre as mulheres do

que sobre os homens. Ações discriminatórias eram desferidas até mesmo pela família, pois

havia uma concepção social que considerava esses ambientes como marginalizadores.

Já no contexto vicenciano, as moças participavam de alguns bailes organizados no

mercado municipal. Apesar dessas festas não ocorrerem com grande freqüência, mesmo assim

muitas famílias nem sempre permitiam que suas filhas participassem. Quando se tratavam de

festividades religiosas havia certo relaxamento do controle sobre as jovens, já que sua família

também estava presente.

Os “cuidados” com as moças visavam evitar situações que, aos seus olhos,

provocassem um “desvirtuamento” das suas filhas, a exemplo de certas festas, do cinema e de

outras atividades como o futebol. Neste, limitavam-se apenas a observação do jogo junto à

família e aos passeios pelo entorno do campo. Jogar era algo impensável, pois não seria

92 BRUHNS, Heloisa Turini. Corpos femininos na relação com a cultura. 1995. P.79.

109



“adequado” ao comportamento feminino – delicado, calmo e recatado. A prática do futebol

requeria uma maior exposição do corpo (entre corridas, empurrões e gritos), exaltando a força

física e as emoções (raiva, medo, alegria), logo, vista como atividade masculina.

De acordo com REQUIXA (1977)93, não se pode imaginar [...] “a ligação do lúdico

com a religião, como algo perdido no passado colonial brasileiro. Sua persistência histórica

continua, demonstrando extraordinária vitalidade” [...].

Através do lúdico, fossem encenações teatrais para o momento da Páscoa, aulas de

música e cântico ou mesmo através de momentos recreativos com brincadeiras, a igreja

tentava sempre se fazer presente na vida do jovem vicenciano da década de 60. Dessa forma,

poderia aproveitar tais atividades e nelas inserir orientações baseadas nos preceitos cristãos.

Enquanto que, por um lado, a vida boêmia dos rapazes na Rua da Telha se mostrava

como uma prática desregrada, por outro, a igreja tentava disciplinar as pessoas com sua ética

de comportamento. Através do lúdico (ou lazer) poderia se aproximar dos jovens e prepará-

los para assumirem suas obrigações religiosas, familiares, escolares e trabalhistas (esta última,

projetada para um futuro próximo).

Além dessa função de “recrutamento” e formação de fiéis, suas festividades, seus

eventos e suas atividades recreativas de um modo geral, assumiam também um papel de lazer,

proporcionada pela esfera religiosa. A maioria das suas atividades de lazer está atrelada às

festas que fazem parte do calendário cristão, como Páscoa, mês de maio e Natal, por exemplo.

Nessa perspectiva, as festas desempenham funções sociais tão importantes quanto às

demais atividades de lazer, principalmente no aspecto da socialização e da redução das

formalidades entre as pessoas. “A festa constitui a oportunidade de afirmar a vitalidade e a

unidade de um grupo. Ao mesmo tempo, é o momento para distrações, cuja relação com o rito

93 O lazer no Brasil. 1977. P.22.
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e a cerimônia cada vez mais se enfraquece. A festa é vivida simultaneamente como cerimônia

e como lazer”94.

Apenas os eventos e atividades da igreja, as experiências na Rua da Telha e a prática

do futebol de forma isolada, não teriam a “química” necessária para que fosse gerada uma

educação para o lazer em Vicência. Faltava, ainda, a presença de um quarto elemento que,

partindo da realidade posta naquele momento e seguindo as diretrizes de uma escola de cunho

confessional, se encarregaria de construir uma proposta de intervenção. Tratava-se do

professor Sebastião Santana.

Nessa perspectiva, ele identificou dois pontos que poderiam ser responsáveis pela

formação educacional dos jovens vicencianos: o isolamento social e a procura por atividades

em ambientes ditos “inadequados” ao convívio social. O primeiro, reduzia as possibilidades

de diálogo, de troca de experiências, de estreitamento dos laços afetivos e do divertimento

entre os jovens vicencianos; o segundo, direcionado especificamente aos rapazes, estaria em

desacordo com os princípios cristãos das “boas práticas sociais”.

Para tanto, foi pensada uma estratégia de ação que pudesse cuidar do aspecto

educacional concomitantemente à prática de atividades recreativas – e que, neste trabalho,

está sendo considerada dentro da idéia de uma educação para o lazer. Era preciso resgatar

aqueles jovens – que freqüentavam a Rua da Telha – dos “maus hábitos”, ou, dos “momentos

de recreação menos nobre”, como disse o próprio professor Sebastião Santana.

Na verdade, a educação para o lazer em Vicência foi forjada justamente sob uma

perspectiva funcionalista, de ação dupla, ou, de duas faces: de um lado, proporcionar aos

jovens (rapazes e moças) vivências lúdicas em grupo, através dos esportes, da ginástica, dos

jogos de salão e da dança (cara); de outro, regular impulsos que viessem a comprometer seu

comportamento social e que os distanciasse das suas obrigações sócio-espirituais (coroa).

94 DUMAZEDIER, Jofre. Lazer e cultura popular. 2004. P.76.
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Outra coisa importante a mencionar, diz respeito ao fato de na referida cidade não

haver nenhum professor habilitado na área de Educação Física, que pudesse conduzir as

atividades de lazer. Sebastião assume essa função, mas sem ter quaisquer conhecimentos

teórico-metodológicos e pedagógicos, em Educação Física, para orientar a prática daquelas

moças e rapazes nos jogos de salão, nos esportes, na dança e na ginástica.

A face dessa educação para o lazer, voltada ao divertimento, não se preocupava com a

estética dos movimentos ou mesmo do corpo; não buscava formar atletas de alto rendimento e

nem desenvolver um excessivo espírito competitivo. Pelo contrário. Preocupava-se com a

participação das pessoas e suas interações; buscava formar indivíduos cooperativos, que se

dispusessem ao trabalho em grupo. Atuava de forma improvisada, em espaços adaptados às

atividades.

Apesar daquela educação para o lazer, ocultar (em parte) suas intenções moralistas,

também foi responsável por diversas outras modificações naquele espaço social e no estilo de

vida dos moradores. Nesse sentido, contribuiu para o desenvolvimento individual e social dos

mesmos. No primeiro aspecto, considera-se o caráter hedonista proporcionado pelas

atividades, ou seja, tendo como foco principal experiências prazerosas no lazer; no segundo,

trata-se do encontro do indivíduo com “o outro” e que, juntos, estabelecem uma

interdependência dentro daquela nova configuração – está relacionada ao aspecto da

socialização.

Todo o esforço gerado a partir da criação de uma educação para o lazer em Vicência,

ajudou a consubstanciar, aos poucos, novos hábitos de vida direcionados às práticas no âmbito

do esporte e lazer. De certa forma, houve um reflexo não apenas no grupo de jovens que

participou daquele trabalho inicial como também se estendeu a outros cidadãos. Além disso,

algumas modificações se processaram no que diz respeito à paisagem urbana, destinada ao

lazer local, e que ganhou novos elementos.
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História parecida é analisada por Eneida Feix, em seu trabalho sobre a origem dos

espaços públicos de lazer e de recreação em Porto Alegre, no início do século XX. Nele, a

autora fez um percurso historiográfico, recontando a partir de seus fragmentos, como a

comunidade foi construindo novos costumes95.

Essas mudanças foram ocorrendo no decorrer da modernização dos espaços urbanos

destinados ao lazer, como praças, jardins, campos de várzea e parques. Além disso, enfoca o

pioneirismo de Porto Alegre, que investiu em programas públicos de recreação, dentre outras

coisas.

No caso do município de Vicência, o pioneirismo das práticas recreativas orientadas

por uma educação para o lazer, sensibilizou também a prefeitura no que diz respeito à

problematização dos espaços públicos de lazer. Inicialmente, para atender as necessidades de

lazer da comunidade, foi construída a primeira quadra esportiva da cidade “nesse período de

68-70”, como lembrou o Sr. Francisco Ernesto de Andrade Rego. E, em função disso, inicia-

se também a prática do futebol de salão.

Foto 16 Inocentes Futebol Clube. Primeira equipe de futebol de salão de Vicência. Fonte: Arquivo da Família
Figueiredo.

95 FEIX, Eneida. Porto Alegre no início do século XX: a origem dos espaços públicos de lazer e de recreação. In:
GOELLNER, Silvana Vilodre e JAEGER, Angelita A. Garimpando memórias: esporte, educação física, lazer e
dança. 2007.
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Acima, encontra-se uma das primeiras equipes de futebol de salão de Vicência – o

Inocentes Futebol Clube – posando para a fotografia antes do início de uma das partidas do

“Torneio da Independência”96, no mês de setembro de 1975. Percebe-se que o antigo local de

terra batida, deu lugar ao piso de concreto, com as suas linhas demarcatórias pintadas e barras

em tamanho e formato adequados a esse esporte. A equipe passa a utilizar uniforme

personalizado. E, no entorno da quadra, aglomeram-se moças, rapazes e crianças para assistir

ao jogo.

De algum modo, a educação para o lazer que se iniciou na segunda metade da década

de 60, forçou uma modernização dos espaços públicos para tal prática. A construção dessa

primeira quadra, tornou-se mais um marco na história do esporte e lazer do município de

Vicência e abriu caminho para que, mais adiante, outros novos equipamentos públicos dessa

natureza fossem implementados na cidade97.

Esse processo passou a movimentar mais a população local e proximidades, tanto em

relação às equipes que aqui vinhpam jogar como também pelo fato de ter promovido uma

mobilização que “aumentou até a quantidade de gente da cidade, dos engenhos”98. Dessa

forma, contribuiu a uma maior integração campo-cidade, onde o elemento de ligação residia

naquela atividade de lazer esportivizado. E essa presença dos moradores da zona rural na

cidade se deu não só na intenção de participarem na condição de competidores, mas também,

de expectadores (lazer contemplativo).

Além disso, pode oferecer aos jovens da cidade atividades que lhes proporcionavam

vivenciar experiências mais prazerosas e com certo grau de liberdade um pouco maior, se

96 Informação extraída dos manuscritos no verso da fotografia.
97 No final da década de 80 a prefeitura se empenha em dois grandes projetos, visando a melhoria do esporte e
lazer em Vicência. O primeiro, é representado pela construção do “Ginásio de Esportes Amaury Pedrosa”, com
capacidade para um público de aproximadamente de 1500, com área totalmente coberta, equipado com som,
vestiário, banheiros sociais, bilheteria e área com lanchonete. Ocupava, inclusive, lugar de destaque em
Pernambuco, como sendo o 3º ginásio esportivo com maior capacidade de público. Alguns anos depois, surge
também o “Estádio Municipal de Futebol José Joaquim de Albertins – o Jacosão”, ao lado do referido ginásio,
com capacidade de público semelhante, área para atletismo e conectada ao vestiário do ginásio.
98 Depoimento do Sr. Francisco Ernesto de Andrade Rego.
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comparadas às rotinas cotidianas – obrigações do lar e da escola, por exemplo. Os novos

hábitos incorporados pelos jovens serviu também como processo de adaptação à chegada da

Educação Física no Ginásio Comercial, algum tempo depois.

A Educação Física quando chegou em Vicência, não tinha a intenção de sobrepor-se à

educação para o lazer promovida pelo professor Sebastião Santana. Nesse sentido, sua

presença na cidade somou novas experiências corporais e de relacionamento junto aos jovens.

A partir daquele momento, a juventude vicenciana experimentaria situações diferentes

no que diz respeito ao preenchimento do seu tempo disponível, fosse dentro ou fora da escola.

Externamente ao ambiente escolar continuariam as atividades de lazer, com suas

características de “liberdade”, prática desinteressada e geradora de prazer, além de promover

o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos.

 Internamente, ou seja, dentro das atividades escolares passariam, agora, a contar com

um conjunto de práticas orientadas por um profissional, com uma formação mínima em

Educação Física. Seriam destinadas à exercitação do corpo, com formato e finalidade

diferentes do lazer.
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E é chegado o momento do desfecho deste trabalho, mas sem dar por encerradas as

discussões postas aqui. Por questões de organização, a dissertação aproxima-se do seu ponto

de chegada, porém, a história sobre uma educação para o lazer em Vicência permanecerá

inconclusa e aberta a outras interpretações, ângulos de visão, discussões e questionamentos.

Enquanto objetivos, o estudo buscou: a) entender como estava organizada a Educação

em Vicência; b) Investigar quais eram as práticas de lazer dos jovens; c) analisar em que

contexto surgiu uma educação para o lazer em Vicência.

Num primeiro momento desta dissertação, pretendeu-se entender como estava

organizada a Educação em Vicência. Assim, foi possível perceber uma estreita relação entre

as esferas educacional e religiosa (particularmente em torno da Igreja Católica), havendo duas

escolas que ganhavam maior destaque na cidade, no ensino primário: as Escolas Reunidas

Juvenato Padre Guedes (paroquial) e o Grupo Escolar Padre Guedes (municipal). Já em 1965,

surgiu o primeiro curso ginasial com a fundação do Ginásio Comercial de Vicência.

Como visto anteriormente, a partir da criação de uma escola com ensino ginasial foi

possível contribuir para que a população local – tanto jovens (principalmente) como adultos e

idosos – avançasse em seu grau de escolaridade. Até então, a grande maioria dos vicencianos

se via obrigada a parar os estudos na 4ª série primária, em razão da cidade não oferecer uma

escola ginasial. As poucas famílias que viviam em melhor situação financeira colocavam seus

filhos para estudar em escolas particulares de cidades vizinhas ou mesmo em Recife.

Tendo em vista essa situação, o Padre José Bonifácio, Dona Estefânia e o professor

Sebastião Santana, engajam-se num projeto de ampliação da escolaridade dos jovens

vicencianos, através do trabalho realizado no Ginásio Comercial. A proposta desse

educandário visava também dar uma formação profissional àquelas moças e rapazes, além de

intencionar a formação de católicos – já que se tratava de uma escola da paróquia.
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Em outra etapa da pesquisa, que deu origem ao presente trabalho, investigou-se quais

eram as práticas de lazer dos jovens vicencianos, buscando um entendimento às respostas de

muitos depoentes, os quais ora afirmavam não haver lazeres, ora apontavam algumas

atividades.

Apesar das contradições em suas falas, as opiniões convergiam à concordância de uma

mesma questão: na perspectiva dos jovens vicencianos, pairava em sua cidade um clima de

monotonia e que, de certa forma, acentuava a distância entre eles. Nesse contexto, lançavam

mão da criação de momentos que pudesse suprir suas necessidades de divertimento, como era

o caso dos bailes no mercado municipal, dos carnavais, das festas juninas e religiosas. Além

disso, havia ainda os ambientes da Praça Vigário Rego, do futebol e da Rua da Telha,

enquanto práticas de passatempo e diversão de alguns deles.

Nem todas as atividades e espaços eram bem vistos pelas famílias como “adequados”

ao usufruto dos seus filhos. E, no caso das moças, as limitações em torno das práticas de lazer

eram bem maiores. Um controle em torno do corpo feminino que visava impedir seu

envolvimento em situações e ambientes considerados “desvirtuosos”, ou seja, que pudessem

por em risco a imagem de boa moça, baseada num modelo de comportamento que primava

pela delicadeza, calma e recato.

Por outro lado, os rapazes dispunham de um maior grau de liberdade no que diz

respeito à escolha do que fazer, a duração de tempo e o local da atividade, como por exemplo,

sua freqüência aos bordéis da Rua da Telha. Alguns pais até achavam bom que seus filhos

passassem a noite nesse local e voltassem no dia seguinte, pois era um indicativo de que

estavam se tornando homens, conforme a fala de um dos depoentes.

Não menos importante, mas apenas pouco freqüentados, estavam os outros espaços de

lazer da juventude vicenciana, como o mercado e a Praça Vigário Rego. A praça não era
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apenas um lugar de passagem, mas também de parada, de ver o movimento da rua e de ser

visto por quem transitava por ali.

Enfim, a vida da cidade perpassava pela praça, com seus encontros e desencontros; lá,

podia-se tomar conhecimento dos assuntos que corriam as bocas e ouvidos dos moradores de

Vicência; não raro era lugar de “jogar conversa fora” ao encontrar os amigos, ou organizar as

idéias para a próxima partida de futebol; ali também se podia combinar onde seria o próximo

“assustado” ou qual seria o baile seguinte.

O mercado, por sua vez, ocupava uma dupla funcionalidade para a população, sendo

uma destinada ao comércio dos feirantes e a outra assumindo o papel de espaço de lazer. Após

o expediente da feira passava por uma transformação momentânea para acomodar a banda

encarregada de movimentar o público ao som de boleros, forrós e outros estilos musicais. Mas

devido aos custos, essas festas eram realizadas com intervalos de tempo relativamente grandes

– o que influenciava as pessoas através da idéia de que em Vicência pairava a monotonia.

Todo esse contexto que fez parte dos lazeres dos jovens vicencianos lançou um grande

desafio: coletar, dentro dos limites da história, os fragmentos de memória sobre a educação

para o lazer em Vicência, na década de 60. Essa fronteira entre o hoje e o ontem denota uma

situação bastante delicada, posto que o passado nunca poderá ser reconstituído tal qual os

fatos se processaram numa dada realidade.

Nesse sentido, ela pode permitir algumas aproximações do passado, de forma mais ou

menos complexas, conforme os caminhos escolhidos para trilhá-la. Muitos são os obstáculos

que dificultam o acesso às informações, obrigando o pesquisador a sempre buscar o melhor

caminho em direção às pistas que contribuam ao desvelamento desse passado. Como dito, ele

nunca será resgatado em sua completude, mas através dos seus fragmentos é possível recontar

em parte os fatos ocorridos.
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No caso da educação para o lazer em Vicência, foco deste trabalho, os vestígios dessa

história foram coletados a partir das fontes orais, representadas pelos sujeitos que fizeram

parte dela: alunos, professores e uma funcionária. Seu uso contribuiu no sentido de ampliar e

diversificar o conjunto de informações sobre o tema investigado. Principalmente pelo fato de

uma história que envolve uma educação para o lazer fora do espaço escolar, raramente deixar

registros documentais.

Nessa perspectiva, o contato e a análise dos álbuns de famílias foram de grande

importância por guardarem registros de momentos significativos de suas vidas. As fotografias

analisadas ajudaram a desvelar fatos ocorridos dentro e fora do ambiente escolar – como por

exemplo, as brincadeiras de carnaval, as encenações nas festas de São João, o ajuntamento das

pessoas para assistir os desfiles cívicos de 7 de setembro, dentre outros momentos. Enfim,

deram sua parcela de contribuição nessa aproximação da realidade passada.

Quanto ao objeto da pesquisa, a educação para o lazer em Vicência, a intenção deste

trabalho foi entender como ela foi criada, ou seja, o contexto, os figurantes e suas relações de

interdependência, seus propósitos, os conflitos e, por fim, suas contribuições em relação aos

jovens vicencianos.

A educação para o lazer de um modo geral, tem como um dos seus princípios

norteadores a questão da socialização. Ou seja, dentro das suas várias formas de manifestação

busca aproximar as pessoas, promover um encontro do sujeito com “o outro” e, dessa

maneira, construir um sentido de “nós” através das experiências vivenciadas no lazer. A

construção e consolidação desse sentido de grupo, da convivência com “o próximo”, do

respeito as suas diferenças e limitações, mostrou-se presente naqueles momentos recreativos.

Nesse contexto, evidenciou-se um processo educacional que se deu para e pelo lazer,

ou seja, tomando-o como caminho viável à construção de valores e identidades, por parte dos

seus figurantes. Esses elementos, através das práticas educativas de lazer, vão se
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sedimentando no decorrer da formação dos sujeitos e contribuindo ao seu desenvolvimento

pessoal e social.

Tal processo se dava nos momentos de encontro para desfrutar daquelas atividades

lúdicas, orientadas pelo professor Sebastião Santana. A oportunidade de ter contato com

novas práticas, de poder explorá-las no sentido do divertimento proporcionado, possibilitou

uma melhor (re)organização do lazer na cidade. Tudo isso se tornou aprendizagem e

experiência de vida, ajudando a minimizar a sensação de isolamento e monotonia dentro da

cidade.

A idéia de educação para o lazer, como visto, possui ambigüidades em relação ao

formato da sua aplicabilidade. De um lado, ela é fonte de aprendizagens, de interações sociais

e da vivência coletiva das emoções; do outro, pode revelar-se como instrumento de

manutenção do controle social. E foi um pouco disso que se percebeu no contexto da cidade

de Vicência, como se fossem as duas faces de uma mesma moeda: cara e coroa.

Nesse jogo, seguiam-se as “regras” colocadas com base na proposta educacional da

escola, o Ginásio Comercial de Vicência, que tinha como um dos seus pilares a formação de

indivíduos católicos. A atuação da igreja nessa questão é bastante notória, levando-se em

consideração sua histórica relação de influência no contexto educacional da cidade, a qual

manteve-se no referido colégio, principalmente por sua condição de escola paroquial.

Contudo, a educação para o lazer em Vicência surgiu em meio a duas situações

distintas. A primeira diz respeito à questão do isolamento social, com a qual os jovens

conviviam. O fato de estarem presentes num mesmo espaço, não significava necessariamente

haver interações que configurassem um sentido de grupo. Apesar deles se conhecerem pelo

fato de morarem numa cidade pequena e se verem em alguns eventos da cidade, não existia

em seu imaginário uma idéia de “nós”.
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As afirmações dos depoentes revelaram um paradoxo em suas falas, ora alegando

inexistir lazer na cidade, ora apontando alguma atividade que havia, como os bailes,

festividades da igreja e futebol, por exemplo. De fato, existiam alguns espaços e momentos de

lazer para os jovens vicencianos. O que se mostrava ausente em muitas dessas situações era a

integração entre eles, ou seja, uma fragmentação em pequenos grupos que se divertiam de

forma dispersa – muito embora alguns deles participassem de mais de um grupo.

Essas moças e rapazes se distribuíam com maior freqüência em três espaços sociais

principais, ou, como diria Norbert Elias, em três configurações. Na primeira, havia a

configuração do futebol, praticada pelos rapazes e, algumas vezes, prestigiada pelas moças em

companhia dos seus familiares; na segunda, apareciam os eventos da igreja católica com suas

festividades de natal, dia da padroeira e São João, dentre outras – eram freqüentadas por

ambos os gêneros, com predominância do feminino; no terceiro, destacava-se a Rua da Telha

com seus bordéis que atraiam alguns rapazes a um lazer socialmente discriminado pela moral

cristã.

A outra situação, responsável pela criação de uma educação para o lazer em Vicência,

mostrou-se diretamente ligada a questões moralistas – pela negação da Rua da Telha enquanto

lazer – e sob as orientações da igreja católica. Era algo inadmissível, dentro dos princípios do

cristianismo, a adesão a tais práticas de culto ao corpo de modo a dessacralizá-lo. O

moralismo da igreja se mostrava avesso ao lazer na Rua da Telha por considerá-lo ofensivo ao

equilíbrio social pautado no exercício dos “bons hábitos”.

Nessa perspectiva, esses valores eram difundidos também através da escola paroquial.

Esse pensamento recebeu o reforço na pessoa do professor Sebastião Santana, responsável

direto por levar novas atividades recreativas para a cidade. Não haviam espaços adequados

para desenvolvê-las no interior do Ginásio Comercial, que, aliás, funcionava com certa

dificuldade, usando o prédio do Juvenato Padre Guedes. A solução foi utilizar o terreno numa
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rua próxima e uma pequena casa que seria transformada numa espécie de centro de

convivência (com jogos de salão e aberta ao encontro dos jovens para estudos e bate-papo).

Nesse momento, surgiam as primeiras atividades de uma educação para o lazer forjada

em Vicência, no intuito de promover a vivência lúdica e coletiva das emoções, ao mesmo

tempo que havia uma preocupação com a parte educacional em termos de comportamento.

Co-existiam juntos, então, uma educação para o lazer (preocupada em orientar os jovens para

a importância das suas escolhas, quanto a forma de se divertirem sem ferir os “bons

costumes”) e uma educação pelo lazer (conferindo-lhes o conhecimento e a vivência de outras

opções de lazer, além de orienta-los em sua formação pessoal e social).

No final das contas, a verdade é que, entre a cara e a coroa, o moralismo e o lúdico,

gerou-se um trabalho de suma importância para a cidade de Vicência. Apesar dos contrastes

sociais entre duas de suas principais configurações, oportunizou-se a ampliação das

possibilidades de experiências dentro do lazer de um modo geral.

O ganho significativo se deu no desenvolvimento da sua forma esportivizada e que,

mais adiante, no início da década de 70 resultaria no surgimento dos primeiros espaços

públicos para essas práticas. Foram ações que, a médio e longo prazo produziram

modificações também na paisagem urbana, a partir da construção da chamada “Quadra

Velha”, do “Ginásio de Esporte Amaury Pedrosa”, do “Estádio de Futebol José Joaquim de

Albertins – o Jacosão”, a “Praça do Fórum”, a “Praça Otaciano Carneiro da Cunha”

(conhecida como “Praça do Clube”) e do “Clube Municipal de Vicência”.
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ANEXOS



Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Educação

Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Entrevistado:_________________________________

1. Fale sobre o contexto educacional de Vicência da década de 60 e pós-64.

2. Quais eram as principais escolas da cidade?

3. Quais eram as pessoas que freqüentavam as escolas da cidade?

4. Como a juventude vicenciana preenchia o seu tempo livre? (lazer)

5. Qual era a relação dos jovens com a Igreja? Participavam de alguma atividade?

6. Haviam opções de atividades de esporte e lazer em Vicência?

7. Quais festividades da cidade os jovens participavam?

8. Alguns jovens freqüentavam a Rua da Telha naquela época. Fale um pouco.

9. Fale sobre a vida dos jovens antes e depois de Sebastião. (atividades)

10. Há documentos da época sobre o contexto educacional? Há fotos daquele período?

Vicência,        de                         de 2008.
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