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ESPAÇOS ESPORTIVOS DE SOCIABILIDADE E LAZER:UM ESTUDO ETNOGRÁFICO NO 
BAIRRO GUAJUVIRAS. Cristiano Neves da Rosa, José Geraldo Soares Damico, Antonio Luis 
Carvalho de Freitas, Edison Luis Gastaldo (orient.) (ULBRA). 

Este estudo tem como objetivo identificar formas sociabilidades na Praça da Brigada localizada no bairro Guajuviras 
na cidade de Canoas/RS, de forma preliminar. Considerado pelas estatísticas sociais o bairro mais violento do 
município, dados que repousam no imaginário social, construindo dessa forma um rosário de preconceitos de 
relações de causa e efeito entre pobreza e violência, os interesses nesta investigação é entender a representatividade 
deste espaço público para os freqüentadores, procurando apresentar a outra face, rompendo com o estigma que o 
bairro carrega causado pelo discurso econômico do senso comum. É um estudo etnográfico que consiste na 
observação participante e o diário de campo sistemático. Este estudo está possibilitando observar e conviver com 
uma série de dinâmicas culturais que envolvem as opções/preferências dos freqüentadores da praça, na sua maioria 
jovens, um espaço onde diferentes grupos freqüentam e compartilham dos mesmos equipamentos de lazer, por vezes 
tensos e com conflitos. A Praça da Brigada caracteriza-se por ser um dos principais pontos de encontro da população 
do bairro. Alguns fatores que podem explicar que o local seja considerado por grande parte dos freqüentadores como 
o mais importante espaço de encontro é a boa estrutura da praça, questões macroeconômicas, socioeconômicas e a 
segregação urbana do bairro, pois é difícil o deslocamento do bairro para o centro, principalmente nos finais de 
semana. Outro fator que deve ser levado em consideração é que, diferentemente do discurso hegemônico há uma 
disposição dos freqüentadores da praça em conviver e produzir sociabilidades positivas. Não se trata de mascarar a 
violência que é muito presente no bairro, mas de também apresentar as muitas positividades que envolvem esta 
comunidade. 
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