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RESUMO 

 

Os objetivos deste trabalho constituíram-se em compreender a visão dos sujeitos 

participantes do movimento soul acerca do Lazer e analisar os motivos dessa opção, 

bem como criar relações entre esses momentos de lazer relacionando isso com as 

características presentes no movimento em BH. Para a realização, foi utilizada uma 

abordagem qualitativa do tipo exploratória, juntamente com uma pesquisa 

bibliográfica sobre os temas lazer e soul. Para coleta de dados, foram utilizadas as 

técnicas de aplicação de questionário, além de observação não participante, para 

análise, a técnica utilizada foi a análise de conteúdo. Foram realizadas 25 

entrevistas, e de acordo com as respostas, verificou-se que o movimento soul em 

BH apresenta características históricas e culturais que fazem com que essas 

pessoas, em sua grande maioria maiores de 40 anos, o frequentem para vivenciar o 

lazer. Além disso, as amizades, a lembrança dos momentos vividos nos anos 60, o 

local onde o evento acontece semanalmente, foram fatores que também 

contribuíram para a escolha dessas pessoas. Concluiu-se que o Lazer é uma esfera 

importante na vida dessas pessoas, visto que é dada grande importância aos 

momentos vivenciados no ambiente da soul music em Belo Horizonte.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

 Inúmeras montanhas, cercada pela serra do curral, a sexta cidade mais 

populosa do Brasil conta com importantes monumentos, parques, museus, e além 

de tudo isso é conhecida como a capital nacional do boteco. Belo Horizonte, a 

capital mineira, apresenta características próprias de grandes metrópoles, tais como 

afirma Lemos (1993, p. 42):  

Dos impactos da cidade criada e construída para assegurar a prosperidade 
mineira, hoje ela mostra sua face em tempos pós –modernos. No seu 
espaço pré-moderno e racional, pode-se rastrear as marcas e lugares. Belo 
Horizonte hoje são muitas, nos seus fragmentos estão a expressão da sua 
vida cultural, da sua memória.  

 

Segundo o IBGE 1 a população de “BH” (Belo Horizonte) é de 

aproximadamente 2 milhões e trezentos mil habitantes. Para além dessa 

informação, é uma cidade grande com cara de interior, parques, praças, passeios ao 

ar livre, entre outras opções de lazer são grande parte das vezes as escolhas de 

pessoas para vivenciar seu tempo livre. 

Belorizontinos e turistas percebem a grande gama de possibilidades 

presentes nos espaços da cidade, como destacado no próprio site da prefeitura de 

BH2:  

A metrópole, cercada pelo mundo dos negócios, cheia de carros, de 
arranha-céus, movimentada pelo grande número de pessoas que aqui 
vivem [são dois milhões de habitantes apenas na capital] também tem seu 
lado bucólico e possui lugares incríveis para serem desfrutados.  E muitos 
belo-horizontinos e turistas têm escolhido, como programas de fim de 
semana, esses agradáveis passeios ao ar livre. 
 

Voltando aos fatores que caracterizam as grandes cidades, além de questões 

geográficas, arquitetônicas, demográficas e políticas, as cidades em geral 

apresentam características sociais e culturais próprias e peculiares que as 

diferenciam das outras, e muitas vezes essas características podem ser 

                                            
1 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=310620&idtema=16&search=minas-
gerais|belo-horizonte|sintese-das-informacoes 

2 http://www.belohorizonte.mg.gov.br/node/757 
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relacionadas à tradição. 

Para Silva, Silva (2006, p.1), os comportamentos tradicionais são formas 

puras de ação social, ou seja, são atitudes que os indivíduos tomam em sociedade e 

são orientadas pelo hábito, pela noção de que sempre foi assim. Com isso, vale 

pensar sobre o que é tradição e em que pontos há relações entre o movimento soul 

em Belo Horizonte e os comportamentos dos indivíduos.  

Os doces, as comidas típicas, as danças regionais, os próprios dialetos dos 

moradores, os costumes, entre outras peculiaridades, são influenciados pela 

tradição, tradição essa que faz de cada cidade única. Ao pensar em Belo Horizonte, 

é possível perceber que esta cidade apresenta peculiaridades e especificidades que 

a faz diferente. Devido ao número de habitantes, o dia-a-dia da cidade se mostra 

com um grande dinamismo, onde as coisas acontecem rápido, as pessoas vivem 

apressadas e concomitante a toda essa correria de cidade grande, é possível 

observar também as manifestações de arte, cultura, dança, música, cinema, teatro, 

entre tantas outras presentes. Manifestações culturais que são ligadas a tradições 

específicas de determinados grupos de moradores e que fazem da cidade um 

grande polo de arte e diversidade para moradores e turistas.  

Do centro de BH às periferias, é possível verificar pessoas realizando 

atividades que, com seus sentidos e significados, conferem àqueles sujeitos que as 

realizam características próprias e os identificam como presentes na sociedade, 

independentemente de classe social, cor, raça, gênero, ou qualquer outra 

peculiaridade. Esses indivíduos, através da arte e da perpetuação da cultura, 

disseminam modos de ver e viver diversas manifestações com importância histórica, 

cultural e social. Essas práticas, em geral, também caracterizam as pessoas como 

sujeitos com autonomia em relação ao lazer, provocando um pertencimento, tanto 

intrínseco quanto extrínseco da, e na sociedade. Além disso, esses grupos de 

pessoas promovem também uma ampliação das possibilidades de lazer perante o 

grande grupo social representado pelos moradores e visitantes de Belo Horizonte. 

Ao andar pela cidade, tanto moradores quanto turistas se veem cercados de 

diversas programações culturais em Belo Horizonte. Pode-se utilizar sinônimos para 

descrever isso: assim como o Rio de Janeiro é considerada a “cidade maravilhosa” e 

São Paulo “a cidade que não para”, Belo Horizonte também vem criando sua 

identidade e ganhando destaque nacional e internacional quando se trata de 

possibilidades de vivenciar a cultura, podendo chamá-la de “cidade das 
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manifestações culturais”. BH importa e exporta arte: por exemplo, músicos como Lô 

Borges, Jota Quest, Sepultura, Pato Fu, grupos internacionalmente conhecidos 

como Grupo Corpo, Companhia de dança primeiro ato, o grupo galpão, o grupo de 

danças folclóricas Sarandeiros, entre tantos outros destaques da cultura têm como 

berço a cidade de Belo Horizonte, ampliando as possibilidades de se vivenciar o 

lazer nesse contexto.   

Ao buscar uma definição, ou possíveis definições de lazer, inicio com a 

concepção de Marcellino (2007, p. 2), que  define lazer como: Cultura vivenciada 

(praticada, fruída ou conhecida), no tempo disponível das obrigações profissionais, 

escolares, familiares, sociais, combinando os aspectos tempo e atitude.  

Dumazedier (1980) divide o conteúdo do lazer em cinco categorias: os 

interesses físicos, artísticos, práticos ou manuais, intelectuais e sociais. Com isso, 

além de praças, parques, quadras e equipamentos disponíveis na cidade para 

vivenciar o lazer nas suas diversas formas, as expressões da cultura e da arte 

presentes na cidade de Belo Horizonte ampliam ainda mais as possibilidades de 

apropriação do lazer, pois, ainda segundo Dumazedier (1980), no interesse artístico, 

o predomínio é estético, o imaginário, as emoções e sentimentos, abrangendo todas 

as manifestações artísticas.  

Ao falar do estético, do imaginário, das emoções e dos sentimentos, devemos 

levar em consideração os aspectos culturais presentes na cidade de Belo Horizonte, 

diante de diversas manifestações no cenário cultural, surgem, além de artistas e 

grandes nomes com destaques nos meios de comunicação, pessoas que atuam 

como agentes culturais e fazem da cidade de Belo Horizonte uma cidade ‘nomeada’ 

culturalmente. Ainda é possível perceber diversas manifestações culturais cotidianas 

que fazem da rua o espaço de fruição e participação no lazer. “E se a questão for 

colocada em termos da vida diária da maioria da população, não há como fugir do 

fato: o espaço para o lazer é o espaço urbano” (MARCELLINO, 2002b, p. 57).  

Pessoas que se reúnem em determinado dia da semana, e em determinado horário, 

com gostos e desejos em comum, ocupam as ruas de BH para vivenciar o lazer.  

Ainda pensando na compreensão de lazer e buscando associá-lo às práticas 

percebidas no meio urbano da cidade de BH, Marcassa (2003) contribui ao dizer que 

o lazer é também cultura, pois envolve os diversos modos da sociedade, incluindo o 



9 

 

ser, o agir, o pensar e o sentir, considera também as relações humanas e os 

sentidos e significados a elas atribuídas, destacando ainda que há uma interferência 

dos modos como essas relações humanas acontecem nas escolhas e nos 

comportamentos frente ao lazer. 

 E é na rua, com arte, grande presença estética, o imaginário, as emoções, e 

o sentimento de habitantes de BH que encontramos pessoas dançando ao som do 

soul music. Diversos movimentos, incluindo o movimento soul BH e o quarteirão do 

soul, buscam a disseminação da música, da dança e da cultura soul na capital 

mineira, através das músicas, das danças e dos figurinos próprios dos participantes, 

objetivam relembrar o estilo musical que mobilizou os jovens das décadas de 60 e 

70 no Brasil e em diversos outros países. Os encontros acontecem em vários locais 

da cidade de Belo Horizonte. Aos fins de semana, o ponto de encontro é no centro, 

aos domingos o local escolhido é a praça sete de setembro, no coração de Belo 

Horizonte, e aos sábados fazem do quarteirão fechado entre a Rua Tamóios e 

Paraná a pista de dança. 

O movimento Soul chegou ao Brasil mais especificamente em meados dos 

anos 60, final dos anos 70, onde começaram a surgir os primeiros bailes no Rio de 

Janeiro. Inicialmente, os bailes tinham como objetivo promover críticas a questões 

raciais, onde suas músicas apresentavam letras, na sua grande maioria, voltadas 

para essas questões do orgulho negro.  

Em meados de 1960, mais especificamente no Rio de Janeiro, o movimento 

Black Soul começa a tomar visibilidade no cenário artístico e cultural da época e 

passa a assumir um papel de destaque na mídia por meio dos bailes soul. Esses 

bailes, quando realizados, reuniam cerca de 10 mil pessoas. Pensar em um 

movimento tão grande, em uma época de repressão política devido à ditadura, fez 

com que grande parte da população o observasse com olhar diferente, tendo ainda 

como fator que chamou a atenção da população o fato de ser um movimento onde 

os protagonistas eram negros, algo incomum para a época. 

Os bailes começaram a reunir um público que girava entre 5 e 15 mil 
pessoas por noite, como no baile de lançamento do primeiro disco da Soul 
Grand Prix, no Guadalupe Country, grande, mas não o suficiente para 
comportar as 15 mil pessoas que compareceram. Lembra-se o empresário 
da equipe Nirto: “a piscina do clube estava vazia e as pessoas dançavam 
dentro dela. A passarela em frente ao Guadalupe estava tomada. Foi uma 
coisa que nós também não esperávamos”. (ESSINGER, 2005, p.29). 

Com isso, percebe-se que essas pessoas buscavam, por meio da música e 
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da dança advinda dos Estados Unidos, um meio para tentar mudar a ordem social 

vigente, criando bailes e festas no centro e na periferia de São Paulo e do Rio de 

Janeiro, e mais tarde em outras cidades e estados do Brasil. Com o passar do 

tempo, mais pessoas foram aderindo a essa vivência de lazer, protagonizando, 

consciente ou inconscientemente, um movimento que fez história para os negros no 

país. 

O movimento soul em BH, assim como no Rio de Janeiro, iniciou-se nos 

meios de comunicação, mais especificamente no rádio, que era mais acessível à 

população. Assim, a popularização do ritmo soul nos EUA fez com que essa música 

chegasse a BH. Com isso, os primeiros “bailes black” começaram a acontecer 

principalmente nas periferias de grandes centros e, após isso, foram tomando as 

outras partes da cidade.  

A mobilização em busca de reviver a cultura soul em BH teve início em 

fevereiro de 2004, quando sete amigos se encontraram e iniciaram o som saindo de 

dois carros estacionados no local e começaram a dançar. De acordo com o relato de 

Ribeiro (2007, p. 52):  

Aos poucos foram chegando algumas pessoas e se aglomerando em torno 
dos dois carros estacionados em frente ao espaço de um estacionamento, e 
ao lado de um bar. A principio timidamente, depois alguns mais ousados 
vestidos com trajes da black music dos anos 70, e vão tomando a calçada. 
O público frequentador situa-se na faixa dos 40/50 anos, um fato intrigante 
quando se pensa que a maior parte dos movimentos de rua é encabeçada 
pela rebeldia juvenil. A maioria vem de bairros distantes do centro da cidade 
e pertencia a classes economicamente desfavorecidas.  

  

Com estes relatos, percebe-se que os frequentadores dos movimentos soul 

em BH são, em sua grande maioria, moradores de periferias e que, através do soul, 

buscam reafirmar lutas que dizem respeito ao pertencimento na sociedade através 

de manifestações que corroboram e contribuem com questões morais e sociais.  

Ribeiro (2007, p. 137), ao estudar o quarteirão do soul, uma das 

manifestações do soul em BH, o define como:  

Um momento de festa, da consagração da alegria do estar juntos, da 
possibilidade de por alguns momentos sair da condição de invisibilidade 
social, unidos pela paixão da soul music e pela utilização de um espaço, 
que ao mesmo tempo é de todos e não pertence a ninguém: a rua.  
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Através desta definição apresentada, nota-se que o soul em BH se configura 

como um momento de lazer para os participantes, com isso, apoio-me em Marcellino 

(2001) ao dizer que o lazer possibilita a vivência de valores que contribuem para 

mudanças de ordem moral e cultural, necessárias para solapar a estrutura social 

vigente, assim, o lazer apresenta também uma característica que faz com que essas 

pessoas saiam da invisibilidade social, o que condiz com o que foi relatado 

anteriormente.  

 Através destas reflexões e informações a respeito do movimento soul, do seu 

surgimento em BH e das convicções e desejos dos sujeitos envolvidos, busca-se 

neste trabalho pensar o lazer como uma prática vivenciada ou fruída, que contribui 

para as mudanças na sociedade e que é, sobretudo, concebido como cultura.  

Neste trabalho, concordo com a definição de Gomes (2014, p.13), ao dizer 

que: 

O lazer pode ser compreendido como uma necessidade humana e como 
dimensão da cultura caracterizada pela vivência lúdica de manifestações 
culturais no tempo/espaço social (...). Desse ponto de vista, o lazer 
constitui-se na articulação de três elementos fundamentais: a ludicidade, as 
manifestações culturais e o tempo/espaço social.  

 

Portanto, o movimento soul, diante de toda sua diversidade e peculiaridades, 

pode ser um objeto de pesquisa que engloba diversas áreas do conhecimento, e que 

ainda assim, é pouco estudado e pouco visto como um fenômeno cultural e de lazer 

na sociedade. Neste trabalho, busco relacionar o lazer dessas pessoas com suas 

convicções a respeito do movimento, além de tentar entender o que os leva às ruas 

de Belo Horizonte para dançar e ressignificar espaços e ambientes da cidade.  

 Pensando nessas diferentes características, foram elaboradas algumas 

dúvidas que guiaram este trabalho: Qual a compreensão de Lazer dessas pessoas? 

Quais outras atividades de Lazer realizam? Essas atividades têm alguma relação 

com o soul? Quais as características presentes no quarteirão do soul que levam 

essas pessoas até as ruas para fazer parte do movimento e para dançar? 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Compreender a visão dos sujeitos participantes do movimento soul acerca do 

Lazer e analisar os motivos dessa opção.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Verificar as compreensões de lazer dos sujeitos envolvidos no movimento 

soul. 

● Compreender os motivos da escolha do soul para vivenciar o lazer. 

● Procurar relações entre os momentos de lazer e o soul, além do soul.   

● Investigar quais características presentes no soul fazem com que essas 

pessoas o frequentem para dançar.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

 Este estudo justifica-se pela razão de não existir muitas pesquisas a respeito 

do movimento relacionando-o com a Educação Física e o Lazer. Por isso, é 

necessário perceber os aspectos que perpassam o movimento para além dos 

momentos de sua realização, visto que o soul tem uma história de lutas sociais e 

pessoais diante de uma sociedade excludente. Com isso, pesquisar os motivos que 

levam essas pessoas às ruas para dançar e vivenciar o soul e o lazer, questionando 

para além de uma quebra de pré-conceitos existentes, pensar na busca pela 

consolidação da tradição do movimento, e buscar entender qual(s) o(s) papel(s) 

estes momentos de descontração e diversão têm na vida dos sujeitos que se 

envolvem diretamente com ele, através do lazer, é importante.  

 O movimento soul iniciou-se por motivos diversos já tratados na introdução 

deste trabalho, em um tempo onde expor a opinião e os desejos para alguns era 

sinônimo de lutas e resistência da sociedade em geral. O tempo passou e muitas 

coisas mudaram, aumentando a autonomia e o direito dos cidadãos de se 
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expressarem e mostrarem sua arte. Devido a isso, torna-se importante pesquisar 

diante da visão dos participantes o porquê da consolidação e continuação deste 

movimento, pensando no lazer como fenômeno histórico e cultural, tanto no passado 

quanto nos dias atuais, importante entender também quais as visões destas pessoas 

ao buscar manter a tradição e mostrar para a população Belorizontina o black soul, 

no centro da cidade e também nas periferias de Belo Horizonte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 METODOLOGIA 
 

O trabalho apresenta uma abordagem qualitativa, pois segundo Laville e 

Dionne (2005), neste tipo de pesquisa o pesquisador pode estudar os indivíduos, 

explorar processos, atividades e eventos, ou aprender sobre o comportamento 

amplo de compartilhamento de cultura de indivíduos ou grupos.  

Além disso, será utilizada uma abordagem de pesquisa do tipo exploratória, 

auxiliando a solucionar e/ou ampliar os conhecimentos sobre um problema 

determinado (TRIVINÕS, 1987). Richardson (1999, p.66) também afirma que 

“quando não se tem informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o 

fenômeno”, este tipo de estudo é o exploratório. Com isso, devido ao pouco acervo 

dedicado ao movimento soul relacionando-o com o lazer, será necessário um maior 

conhecimento e entendimento nesses aspectos. 

Durante todo o estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 

investigado, buscando aprofundar conhecimentos sobre lazer e movimento soul. 

Foram consultadas as bibliotecas da UFMG, sites de busca tais como o portal 

CAPES, e estudos relacionados com a área, incluindo dissertações e teses.  

Para entender e fundamentar as discussões deste trabalho foi necessário um 

maior entendimento sobre os aspectos que perpassam pela temática escolhida, com 

isso, aspectos relacionados ao fenômeno do lazer foram introduzidos no decorrer do 

deste, além também de questões referentes ao movimento soul, fenômeno histórico-

cultural que fez com que todas essas manifestações de dança, cultura e arte se 

iniciassem na cidade de Belo Horizonte. 

De acordo com Gomes e Amaral (2005), por se tratar de um estudo 

detalhado, muitas vezes é necessária à combinação de várias técnicas para o 

recolhimento de informações de forma que possibilitem uma análise satisfatória. 

Assim, nesta pesquisa a coleta de dados foi realizada por meio de observação e 

aplicação de questionários. 

Segundo Laville e Dionne (2005) a observação revela-se certamente nosso 

privilegiado modo de contato com o real: é observando que nos situamos, 

orientamos nossos deslocamentos, reconhecemos as pessoas, emitimos juízos 

sobre elas.  
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 A observação foi realizada de forma não estruturada, ainda segundo Laville e 

Dionne (2005) esse tipo de observação não tem uma verdadeira estrutura, mas não 

é uma observação sem um guia, baseia-se em uma hipótese, mesmo que menos 

explícita. 

Para a análise posterior, foi utilizado um caderno de campo, onde os pontos a 

serem observados foram anotados à medida que foram acontecendo. O tipo de 

observação foi do tipo não participante. Ainda conforme Laville e Dionne (2005), é 

uma abordagem adaptada à situação: escolher lugares e momentos pertinentes para 

observar e acumular então, o máximo possível de anotações sobre os 

acontecimentos, comportamentos, gestos ou palavras pode ter sentido no que se 

refere à sua preocupação. 

Justificando a escolha do questionário, apoio-me também em Laville e Dionne 

(2005): explicam que para saber a opinião da população sobre uma escolha de 

sociedade como a da preservação de programas sociais, é preciso, evidentemente, 

interrogá-la. Com isso, foi realizada a coleta por meio de um questionário 

estruturado com questões fechadas e abertas. 

Esses questionários foram respondidos por voluntários e voluntárias 

participantes do soul durante o tempo em que o movimento acontecia, aclarando 

previamente os objetivos da pesquisa. As perguntas foram feitas diretamente aos 

participantes do movimento, e suas respostas foram registradas no questionário pelo 

próprio pesquisador. Este tipo de recurso permite estabelecer um contato efetivo 

com as pessoas implicadas no problema investigado (AMARAL; GOMES, 2005). 

Segundo Teixeira (2003), em estudo qualitativo é importante analisar os 

dados simultaneamente à coleta de dados. Sem dúvida, sem análise contínua os 

dados podem não ter foco. A coleta e a análise de dados aconteceram 

simultaneamente dentro e fora do campo. 

Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, 

descrita por Trivinõs (1987), que constitui um conjunto de técnicas que privilegia a 

descrição do conteúdo das mensagens, permitindo a obtenção de indicadores 

qualitativos que possibilitam a inferência de conhecimentos relativos ás condições 

de produção das mesmas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 Entendendo o Lazer 
 

Nesta parte do trabalho, será introduzido o tema do lazer e suas diferentes 

concepções e definições, é necessário que este tema seja retomado e conceituado 

para que haja uma compreensão a respeito deste fenômeno histórico, social e 

cultural, além de buscar refletir sobre a maneira que veio se configurando no 

decorrer do tempo. Assim, destacarei os conceitos e as discussões presentes no 

campo, bem como as diferentes interpretações e definições realizadas por diversos 

autores estudiosos da área, por fim, apresento a concepção na qual me apoio para o 

desenvolvimento deste trabalho. Torna-se imprescindível, pois, repensar e superar a 

crença de que existe uma história única e universal do Lazer e apenas um conceito 

a ser legitimado (GOMES, 2014, p. 6). 

Faz-se necessário entender, ao realizar um trabalho onde o tema principal é o 

lazer e as suas relações com algum tipo de grupo social, de onde este fenômeno 

surgiu, e se realmente houve um surgimento ou se ele sempre esteve presente nas 

manifestações de maneiras distintas e com características diferentes. Além disso, 

torna-se importante também buscar compreender em que período histórico os 

estudos acadêmicos no campo de lazer voltaram-se para entender as motivações, 

indagações e aproximações que esse campo de estudo têm com a vida das e nas 

sociedades. Este trabalho tem como objeto de pesquisa as sociedades urbanas e, 

dentro dela, as camadas populares, o movimento pesquisado é o soul, presente no 

grande centro da cidade e também nas periferias de Belo Horizonte.  

Com isso, primeiramente pensemos no lazer como um fenômeno presente 

desde a antiguidade, há autores que, ao pensar o lazer e sua relação com o trabalho 

afirmam que os homens sempre trabalharam, e também paravam de trabalhar, 

existindo assim um tempo de não trabalho, e que esse tempo seria ocupado por 

atividades de lazer, mesmo nas sociedades tradicionais (MARCELLINO, 2007, p. 4). 

Portanto, tendo como base esse esclarecimento, é perceptível que alguns 

autores defendem que o Lazer sempre esteve presente na nossa sociedade, mesmo 

nas fases mais antigas da história. Em contraponto a essa percepção, às vezes não 
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há uma definição clara do termo lazer, podendo ter algumas diferentes 

denominações e entendimentos, incluindo entre essas denominações, o ócio.  

Tentando entender o porquê da relação entre o lazer e o ócio e quais as 

aproximações encontradas entre estes dois termos, vale-se pensar 

cronologicamente para buscar um melhor entendimento dos usos e significados 

destes termos. No grego, ócio deriva de Skholé, que significa um estado de paz, de 

fruição criadora, um tempo desocupado e gerador de prazer intrínseco, segundo 

Sebastian De Grazia (1966). Já na Grécia, este ócio era visto desvinculado ao 

trabalho, somente aqueles que dispusessem de tempo poderiam desfrutar do ócio, 

portanto, a elite. Enquanto para outros, era reservada a tarefa de servir e realizar 

trabalhos corporais, a classe trabalhadora, estes, não tendo direito ao exercício do 

ócio. Já Ethel Medeiros (1975) considera o lazer como uma folga decorrente do 

tempo de trabalho, onde diversas atividades e divertimentos podem ser realizados.  

Já no contexto ateniense, segundo Munné (1980), o ócio assume um aspecto 

recreativo, de divertimento de massa, deixando de ser um modo de vida para 

relacionar-se com descanso, recreação e meditação, formas de recompensa e 

preparação para o próprio trabalho.  

O lazer, desde anos anteriores a idade moderna, poderia ser relacionado ao 

divertimento, descanso, ou ao ócio. Medeiros (1975, p.1) deixa transparecer sua 

concepção de lazer como um tempo de folga decorrente da interrupção do trabalho, 

no qual poderiam ser realizados divertimentos básicos.  

Já outros autores, defendem o ‘surgimento’ do lazer a partir da era industrial, 

onde a classe trabalhadora deveria cumprir suas jornadas de trabalho dentro de 

empresas, jornadas essas que inicialmente ocupavam mais de 1/3 do dia desses 

operários, fazendo com que o tempo passado fora das empresas fosse o mínimo. 

Além de passar grande parte do dia dentro de empresas, o trabalho executado 

frequentemente era composto por atividades repetitivas e monótonas. Com isso, 

criou-se nos operários um desejo de um maior tempo livre para a fruição de 

atividades de seus interesses, sejam essas atividades em grupo ou a livre fruição e 

o descanso. Dumazedier (1979) destaca isso ao dizer em seus estudos que o 

trabalho profissional destacou-se das outras atividades ao adquirir um limite 
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arbitrário, não mais sujeito a natureza. Como o trabalho possui uma organização 

específica, o tempo livre é nitidamente separado dele.  

Com essa separação entre o tempo livre e o trabalho, a elite, ao ter 

consciência desse desejo da classe trabalhadora a um maior tempo voltado para o 

“lazer” e o descanso, voltou sua preocupação para as atividades que os 

trabalhadores realizavam em seu tempo livre, ou em outras palavras, o tempo fora 

do ambiente do trabalho, pois, como o tempo longe das fábricas e empresas era o 

único possível desses trabalhadores exercerem alguma relação social de sua 

escolha, participando de festas e outras manifestações, este tempo poderia induzir 

os trabalhadores a ter sentimentos de insatisfação e revolta diante da situação em 

que estavam vivendo. Com isso, muitas vezes os funcionários criavam um 

sentimento de revolta com os patrões e a maneira como o trabalho se configurava, 

esta revolta que ocorria quando os operários se encontravam muitas vezes eram o 

estopim para manifestações e protestos. Foi um período que foi palco para o 

estabelecimento de importantes lutas e reivindicações operárias, o que ressalta o 

valor deste movimento histórico e social para o lazer (WERMECK, 2003). 

 As diversões eram vistas como potencialmente perigosas por serem 

perturbadoras da ordem social e o crescimento da repressão a tais atividades 

coincide com o aumento da tensão entre trabalhadores e patrões/estado.  

Assim, afirmam Melo e Alves Júnior (2003, p. 2 a 5): 

Foi no seio desse processo, típico da modernidade, que o lazer surgiu. Os 
sentidos e significados desse fenômeno se estabeleceram, assim, no 
âmbito das tensões entre os detentores dos meios de produção e as 
camadas populares que vendiam a força do trabalho.  

 

 Ao passar do tempo, estudiosos de diversas áreas dedicaram seus estudos 

ao lazer, tais como a geografia, sociologia, antropologia, história, turismo, educação 

física, etc., tentando aprofundar no tema e buscando entender aspectos que passam 

por essa área multidisciplinar de estudos.  

 Com isso, o uso do tempo livre tornou-se preocupação para a política, com 

instauração de políticas públicas de esporte e lazer, e concomitante a isso a atenção 

foi voltada também para os espaços destinados às práticas de lazer. 
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Assim, reafirmo que concordo com a definição de Gomes (2014, p.13), ao 

dizer que: 

O lazer pode ser compreendido como uma necessidade humana e como 
dimensão da cultura caracterizada pela vivência lúdica de manifestações 
culturais no tempo/espaço social (...). Desse ponto de vista, o lazer 
constitui-se na articulação de três elementos fundamentais: a ludicidade, as 
manifestações culturais e o tempo/espaço social.  

 

 Concordo com a autora, pois o movimento soul se encaixa em uma 

necessidade humana, pois é visto como importante para os que participam e se 

configura como um momento que ocupa lugar de destaque em relação ao lazer no 

dia-a-dia dessas pessoas. Apresenta grandes características em relação à cultura e 

as manifestações culturais, se configurando como uma maneira de reviver e 

ressignificar momentos e movimentos culturais do passado. O espaço urbano e as 

relações sociais mantém-se interligadas ao caráter lúdico da ação e as 

manifestações culturais, já a rua torna-se o espaço para vivências e experiências, 

configurando-se como um tempo/espaço social. 

 

3.2 A dinâmica do movimento soul e suas relações com os espaços de Lazer 
na cidade 
 

Neste capítulo, serão tratadas questões referentes aos espaços de lazer, e 

junto a isso, a apropriação e as apropriações destes espaços na cidade de Belo 

Horizonte pelos participantes do movimento soul, pensando nos aspectos que 

configuram e caracterizam os bairros e o centro da capital. Através disso, é 

importante compreender os motivos da escolha destes espaços para a realização 

das atividades referentes ao movimento soul em Belo Horizonte, e se realmente foi 

uma escolha ou foi devido à dinâmica social e das maneiras como o lazer tem sido 

tratado na sociedade moderna. Junto a isso, o capitulo tratará de conceitos sobre 

espaço de lazer, sobre políticas públicas e também sobre as opções de lazer 

apresentadas à sociedade.  

Belo Horizonte, assim como os grandes centros urbanos, sofreu uma grande 

urbanização a partir do inicio do século XX, o que fez com que a cidade recebesse 

uma grande quantidade de moradores advindos das cidades menores em busca de 
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emprego e melhores condições de vida. Essas pessoas, devido à falta de 

infraestrutura da cidade, foram se agrupando nas periferias. 

Com isso, de acordo com Silva e Silveira (2010) aconteceu a separação das 

áreas centrais, onde se concentrava todos os benefícios, das áreas periféricas, onde 

não existia infraestrutura urbana, entre esses benefícios, inclui-se os espaços de 

lazer para a sociedade.  

E é na Constituição Federal Brasileira de 1988 que aparece pela primeira vez, 

um capítulo específico sobre Política Urbana, estabelecendo, como competência do 

Poder Público municipal, a responsabilidade pela execução da política de 

desenvolvimento urbano. Alguns autores apontam este momento como sendo o de 

consolidação do debate político em torno de um conflito de interesses fundamental 

para as cidades: os princípios do trabalho versus o resgate da função social da 

cidade (LOPES; PERES, 2006, p. 3) 

Atualmente, os órgãos públicos vêm demonstrando maior preocupação em 

relação às políticas públicas de esporte e lazer, isso se comprova com um maior 

investimento em parques públicos, praças, equipamentos de ginásticas, em espaços 

públicos, shows e eventos gratuitos, exemplo disso é a virada cultural que acontece 

anualmente na cidade de Belo Horizonte. Além dessas iniciativas dos órgãos que 

promovem eventos e instalam equipamentos de lazer na cidade, existem ainda as 

iniciativas privadas, outra opção para o cidadão vivenciar o lazer, exemplo disso são 

os Shoppings Center, shows pagos, parques de diversão, cinemas, teatros, entre 

outras coisas. 

Porém, tanto as opções advindas do setor privado ou do público muitas vezes 

não são acessíveis às camadas populares da sociedade. Isso ocorre por diversos 

fatores, tais como dificuldade na mobilidade, a situação financeira, e na grande 

maioria das vezes por essas próprias pessoas não conhecer ou por entender 

erroneamente que tal ambiente não pode ser frequentado por pessoas advindas das 

camadas populares, ou, como defendido por Melo (2003), minorias sociais. 

Para tal, cabe definir o que é entendido como minorias sociais, de acordo com 

Melo (2003, p. 24), podemos encontrar duas definições: 
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A) natureza numérica, isto é, grupos que possuem menor número de 
membros. B) Natureza de acesso ao poder, isto é, grupos que podem até 
ter um número elevado de membros, mas que têm menor acesso aos 
mecanismos de poder. Esses grupos podem também ser de natureza étnica 
ou ativistas. 

 

Como opção de lazer dessas pessoas aqui definidas como “minorias sociais”, 

são criados grupos que se reúnem para vivenciar desses momentos de lazer de 

diversas maneiras, na grande maioria das vezes sem sair das redondezas de onde 

residem. Com isso, participam de eventos e confraternizações com grupos de 

amigos próximos, tais como jogos de futebol no campo do bairro, encontrar com os 

amigos para tomar cerveja nos bares próximos, entre outros programas. Ou ainda, 

buscam locais e eventos de comum acesso para todos, inclui-se nesses locais o 

movimento soul, que acontece no centro de Belo Horizonte, local onde há uma maior 

facilidade em relação a transporte publico e ao deslocamento da população da 

periferia.  

 Neste caso, ao pensar o movimento soul e seus frequentadores, trato 

daqueles que têm menor acesso aos mecanismos de poder, advindos das periferias 

da cidade de Belo Horizonte. Frequentadores esses que ocupam a área central e 

redondezas para o evento semanal, visto que a área central é onde se encontra a 

maior variedade para a vivência e fruição do lazer. Com isso, fazem da rua um 

espaço de lazer. 

 Para Pellegrin, os espaços de lazer se caracterizam “como espaço de 

encontro, de convívio, do encontro com o ‘novo’ e o diferente, lugar de práticas 

culturais, de criação, de transformação e de vivências diversas, no que diz respeito a 

valores, conhecimentos e experiências.” (DE PELLEGRIN, 2004, p. 74). 

Assim, reafirmo que a rua é um importante equipamento de lazer, e ao pensar 

no centro de Belo Horizonte, é um local que oferece facilidade aos moradores dos 

bairros mais distantes devido à facilidade no uso do transporte público, por isso é o 

local escolhido para o encontro desses grupos pertencentes ao movimento soul. 

Reitero que existem opções de lazer na cidade, mesmo que de maneira mais 

centralizada, porém, muitas são desconhecidas ou até mesmo apresentam um ar de 

‘santuário’ (MARCELLINO, 2008) para essa parcela da população, fazendo com que 

sua utilização se restrinja apenas às pessoas com melhor poder aquisitivo.  



22 

 

 

3.3  Contextualizando e compreendendo o Movimento soul no Brasil e em Belo 
Horizonte 
 

 Ao pensar no movimento soul, nos seus objetivos e ideologias, é importante 

remontar o passado e alguns aspectos que levaram o soul a buscar formas de 

confrontar a sociedade em relação às questões raciais nas diversas cidades do 

Brasil a partir de 1960. Com isso, nesta parte do trabalho será feita uma pequena 

retrospectiva do movimento soul e das lutas que os negros dos séculos passados 

travaram contra a repressão, o racismo e as desigualdades. Busca-se também, 

nesta parte do trabalho, além de remontar a história do soul, compreender sua 

configuração e analisar a sua grande aceitação diante das pessoas consideradas de 

camadas populares no Brasil nas décadas de 60 e 70.  

 Historicamente, desde a invasão portuguesa em terras brasileiras, o negro foi 

marginalizado na sociedade e visto como uma raça aquém dos homens brancos. 

Como forma de reafirmação da cultura afrodescendente, os negros produziram 

formas simbólicas de se manifestar culturalmente, com cantos, danças e outras 

manifestações.  

Na sua música, os sons e as expressões eram carregados de sofrimento e 
faziam um curioso contraste com os raros momentos de alegria. A língua de 
origem sobressaia no canto. Com autorização dos senhores, os escravos 
organizavam pequenos desfiles em torno da casa grande, dançando e 
cantando. (BATISTA; CARVALHO, 2009, p. 34)  

 

 Desde então, lutas foram traçadas em busca de liberdade e igualdade diante 

da sociedade, lutas essas que passaram por todo o percurso histórico e ainda 

fazem-se presentes nos dias atuais. A soul music é uma dessas manifestações que 

tinha como objetivo buscar a igualdade racial entre brancos e negros.  

 Como já foi mencionado, o soul teve seu início nos Estados Unidos e 

gradativamente foi chegando ao Brasil através das rádios, por volta de 1960. Essas 

rádios assumia o papel de um dos principais meios de comunicação do país, devido 

a essa grande aceitação e a disseminação dos sinais de rádio, em grande parte das 

residências era possível encontrar ao menos um aparelho transmissor do sinal AM.  
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Em 1959, o país possuía 525 estações de radio AM (IBGE, 1959), sendo 
que destas, 97 situavam-se nas capitais. O rápido crescimento da 
radiodifusão, incentivado pelos governos militares faz com que o Brasil 
chegue a 1968 com 788 emissoras AM (IBGE, 1970), 40 já com a novidade 
do FM. Do total de emissoras, 157 AM e 33 FM situavam-se nas capitais. 
(RIBEIRO, 2008 p. 103) 

 

 Assim, no final dos anos 60 o país via-se em uma imersão à cultura de 

massas, as informações entravam rapidamente nas residências, juntamente com 

noticiários, a rede de entretenimento também ganhou seu espaço com essa 

expansão do rádio e da TV. 
 

Nos anos 60, ao mesmo tempo em que a Nacional vivia essas crises 
internas todo o setor radiofônico passava por uma reestruturação em que o 
‘radio espetáculo’ da década anterior cedia espaço para o ‘radio serviço e 
informação’. O governo estimulava e ampliava as concessões em 
frequência modulada (FM), que disputavam audiência com as emissoras 
tradicionais. As orquestras e programas ao vivo foram substituídos por 
gravações em discos em meio a uma ‘cultura da juventude’, que 
incorporava novas modalidades ao gosto artístico e musical, como o rock e 
a bossa nova, numa critica contundente ao ‘estilo radiofônico’. (ROCHA, 
2007, p. 52). 

 

Com a rápida expansão e a grande aceitação da sociedade com os 

programas de rádio, o público jovem começou a crescer em termos de audiência. 

Com isso, as emissoras de rádio viram neste publico um grande potencial para 

crescimento e seguiram realizando adequações em suas programações a essas 

faixas etárias, incluindo músicas e personagens voltados para esse público 

(RIBEIRO, 2008).  
 

Em especial na Radio Mundial AM, com o programa comandado pelo 
radialista Big Boy, que com suas expressões e gírias amalucadas constitui 
um novo personagem, mais próximo do publico jovem, e em acordo com as 
musicas veiculadas, que tinham como base os principais lançamentos do 
hit-parade norte-americano e europeu. (RIBEIRO, 2008, p. 106) 

 

 Com a percepção do sucesso e a grande aceitação do público jovem pelo 

radialista Big Boy, a rádio utilizou disso e iniciou a promoção de bailes dançantes na 

cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo também de aumentar a audiência e 

divulgar a programação da rádio. Nestes bailes, era comum a presença de toca 

discos e jogos de luzes. Ribeiro (2008) relata que a programação era constituída por 

blocos com as novidades do rock e da soul music, entremeadas com as 

intervenções de Big Boy, já assumindo as funções de DJ que seriam a base do funk 

e do hip-hop posteriormente. 
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Nos primeiros anos dos anos 70, o Baile da Pesada dominou o mundo 
‘funky’ do Rio de Janeiro, isto é, ate que o clube teve uma oferta pra receber 
Roberto Carlos, o equivalente de Elvis no Brasil, para uma longa 
temporada, deixando a festa sem casa. Ademir foi contra o juízo 
convencional e mudou a festa para uma área consideravelmente mais pobre 
e mais negra na Zona Norte do Rio. A Zona Norte provou ser uma escolha 
perfeita por varias razoes: era predominantemente negra, e também tinha 
dúzias de lugares grandes, usados regularmente para ensaios de escola de 
samba e ideais para festas com cinco mil pessoas. Tendo escutado alguns 
desses novos sons soul no programa de radio de Big Boy, os jovens negros 
da Zona Norte agora estavam tendo sua chance de dançar esse som todo 
final de semana. (THAYER, 2006, p. 90-91). 

  

 Com o sucesso dos bailes e a presença cada vez mais marcante da soul 

music no repertório dos Djs, a música começou a ser incorporada pelas rádios com 

maior frequência, e com isso, surgiram novos cantores que adotaram a soul music 

como estilo principal em seus repertórios. Com a crescente leva de cantores e 

cantoras voltadas para o estilo, as emissoras de rádio e TV apostaram nos festivais 

musicais. Como afirma Ribeiro (2008), nesse período, fortemente marcado pela 

repressão política, surgem os festivais de musica, promovidos pelas redes de 

televisão com o apoio, e ate mesmo patrocínio, em alguns casos, do governo militar. 

 Outra consequência dessa grande aceitação do soul na sociedade foram os 

festivais de música. Além de divulgar a música brasileira, tornou-se também uma 

ferramenta para divulgar o governo brasileiro.  

 
A musica soul foi ganhando adeptos através do radio e bailes dos fins de 
semana, mas a elite brasileira não estava pronta para escutar esse tipo de 
musica em um dos mais respeitados fóruns culturais. Nos anos 60, as 
maiores gravadoras do Brasil, seguiram uma tendência europeia de 
patrocinar concursos de canções, que no Brasil se tornou uma multimídia 
extravagância com shows ao vivo, programas de TV, e discos para 
acompanhar. Os festivais consistentemente apresentavam os melhores 
compositores e músicos que o país tinha a oferecer, introduzindo muitas 
canções que se tornaram standards e artistas que hoje são estrelas. Apesar 
da objeção do governo e dos críticos, o V Festival Internacional da Canção 
em 1970 provou ser um ano que abriu o caminho para vários artistas 
brasileiros do estilo soul. O grupo de Dom Salvador tocou com Maria Alcina 
e Luiz Antonio a composição de Salvador ‘Abolição 1860-1980’. Erlon 
Chaves e Banda Veneno tocaram o tórrido ‘Eu Também Quero Mocotó’, 
com uma apresentação controvertida onde duas dançarinas louras beijaram 
abundantemente o negro líder da banda. Esse ousado ato ofendeu a 
sensibilidade social e racial da ditadura e resultou em uma curta estada na 
cadeia para Chaves, repleta com interrogatório e tortura. (THAYER, 2006, p. 
92-93). 
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Os cantores e compositores que voltaram suas músicas ao soul deram um 

caráter de luta contra a discriminação racial nas letras, apresentando criticas a 

sociedade. Nomes como Wilson Simonal, Jorge Ben (hoje Benjor) deram os 

primeiros passos em direção ao ritmo ainda nos anos 60. No final da década, surge 

aquele que e considerado o grande nome do soul music brasileiro: Sebastião 

Rodrigues Maia - Tim Maia (RIBEIRO, 2008). 

 
‘E claro que dançar soul e usar roupas, penteados e cumprimentos próprios 
não resolve, por si, o problema básico de ninguém. Mas pode proporcionar 
a necessária emulação - partir da recriação da identidade negra perdida 
com a Diáspora Africana e o subsequente massacre escravista e racista - 
para que se unam e, juntos, superem suas dificuldades. (Jornal da Musica, 
n. 33, agosto de 1977: 16)’. (VIANNA, 1988, p. 28). 

 

 O soul foi se disseminando e adquirindo cada vez mais adeptos nos diversos 

locais do Brasil, os bailes aconteciam cada vez com mais frequência e os jovens se 

viam motivados em vivenciar o lazer e a dança ao som dos cantores da época. 

Porém, com o aparecimento de novos estilos e a renovação da sociedade, a música 

soul foi perdendo seu lugar e atualmente, os adultos mais velhos mostram-se 

saudosos em relação aos anos passados, e com isso, buscam reviver e relembrar os 

clássicos do soul e a forma de vida dos dançarinos da época.  
 

 
 
3.4 Os sujeitos da pesquisa 

 

 Deste ponto do trabalho em diante, serão apresentadas as características dos 

participantes do movimento, bem como as análises realizadas em relação as suas 

motivações e compreensões sobre o lazer. Neste primeiro capítulo, serão 

apresentados quem são esses sujeitos e suas características, quantos foram os 

voluntários da pesquisa, além de uma breve explicação de como a pesquisa foi 

realizada no decorrer de três semanas de observações, conversas, registros e 

aplicações de questionários.  

Foram entrevistadas 25 pessoas, sendo dezesseis homens e nove mulheres, 

todas participantes do movimento soul. Inicialmente, foi feito um contato por telefone 

com um dos organizadores para verificar o dia, horário e local que aconteceria. No 

momento da coleta, antes de realizar a abordagem e pedir para que participassem 
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da pesquisa, foi realizada uma observação para verificar o tempo que essas 

pessoas permaneciam no movimento e qual o tipo de participação. Foram 

priorizados aqueles que permaneciam durante algum período de tempo e que 

efetivamente estivessem participando do movimento, seja dançando ou apenas 

observando. 

 Ao realizar a abordagem, conforme indicado na metodologia, foi explicado o 

objetivo da pesquisa, além de ressaltar a preservação do anonimato dos 

participantes. O questionário foi aplicado de maneira que o próprio pesquisador 

anotava as respostas do pesquisado. Além disso, foram transcritas também outras 

informações relevantes que surgiram durante a aplicação do questionário.  

 A grande maioria dos entrevistados encontra-se em uma faixa etária entre 40 

e 60 anos. São moradores de bairros da capital e da região metropolitana, e maioria 

deles residentes em bairros considerados de alta vulnerabilidade social. Grande 

parte dos participantes usava roupas características de cantores e pessoas 

influentes na soul music nos anos 60 e 70, com perucas, ternos, gravatas, óculos e 

sapatos sociais (Figura 1), Já as participantes mulheres também utilizavam roupas 

características do soul na época, com perucas, sapatos de salto, calças e blusas 

largas, tudo com muita cor (Figura 2). O número de homens e mulheres 

aparentemente se igualam, porém, a maioria das pessoas que utilizavam da “pista 

de dança” eram homens 
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Imagem 1 - Trajes masculinos no movimento soul  

 

Imagem 2 - Trajes femininos no movimento soul  
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4 RESULTADOS 
 

Desta parte do trabalho em diante, serão analisados os resultados obtidos 

através da coleta dos dados, estes resultados serão divididos de acordo com 

categorias e assuntos em comum, as respostas mais recorrentes e os assuntos mais 

abordados foram utilizadas para essa categorização e separação por temas no 

decorrer dos próximos capítulos.   

A operacionalização da pesquisa ocorreu por meio de questionários e 

observação, sendo que esta incluiu também, registros fotográficos. Como já 

destacado no inicio do trabalho, é uma pesquisa do tipo qualitativa, pois se trata de 

um estudo que priorizou os sujeitos e as suas relações intra e interpessoais, busca 

também compreender os sentidos e significados que essas pessoas atribuem ao 

soul e a dança, bem como o envolvimento no movimento em Belo Horizonte. 

Foi escolhido este tipo de abordagem devido ao caráter da pesquisa, criando 

assim certa liberdade para escolher, combinar e, até mesmo, criar práticas e 

métodos de pesquisa que se ajustem de modo mais pertinente ao objeto e ao 

contexto que se deseja estudar (COIMBRA, 2013). 

Para a coleta, foi utilizado um questionário contendo 17 questões (Apêndice 

1) envolvendo perguntas relativas ao local onde os participantes residem, os meios 

de transporte que utilizam e quais as pessoas com quem vão até o movimento, 

buscou também verificar a frequência e as relações presentes entre os participantes, 

bem como os significados do movimento e as concepções de lazer, entre outras 

questões que  serão trabalhadas no decorrer dos resultados.  

Palavras-chaves foram escolhidas para analisar os sentidos e os significados 

dados pelos sujeitos ao movimento. Como afirmam Laville e Dione (1999, p. 216-

217), “a palavra constitui a menor unidade: nem todas interessarão igualmente ao 

pesquisador, que se deterá, sobretudo em palavras-chaves que traduzam ideias 

conectadas direta ou indiretamente ao objeto de sua pesquisa”. 
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4.1 As características do movimento soul e de seus participantes na cidade de 
Belo Horizonte 
 

Neste capítulo será dada uma breve introdução sobre o movimento soul na 

cidade de Belo Horizonte, como ele acontece, os locais, seus participantes, os 

grupos envolvidos e quais ações estes grupos têm realizado na cidade e região 

metropolitana. O Soul não é apenas um momento isolado aos fins de semana no 

centro de BH, alguns dos organizadores desenvolvem também ações em escolas e 

comunidades carentes, este capítulo buscará passar uma breve introdução a este 

movimento.  

O movimento soul acontece em diversos espaços de Belo Horizonte, desde 

bailes fechados em bairros da periferia da cidade a espaços abertos, como 

quarteirões no centro da cidade. Este movimento teve seu início no ano de 2004 em 

um quarteirão fechado da região central, desde então os organizadores se 

mobilizam para disseminar o soul na cidade e regiões próximas.  

Os grupos envolvidos com a cultura soul em BH realizam participações em 

eventos culturais, exemplo disso é a virada cultural da UFMG e a virada Cultural de 

BH, fazem também apresentações em escolas, instituições carentes, creches, asilos, 

etc., além disso, realizam bailes nas diferentes regiões de BH. Como um ponto de 

encontro fixo, os participantes e organizadores se encontram em dias e horários 

definidos, estabelecendo também os locais, sempre acontecendo no centro de Belo 

Horizonte, vale ressaltar que os dados foram coletados nos encontros realizados aos 

fins de semana no centro de Belo Horizonte. Os DJs ficam responsáveis pelo 

equipamento e pela música e a rua torna-se a pista de dança, os transeuntes se 

transformam em espectadores, muitas vezes arriscando alguns passos, já os 

participantes tornam-se os artistas do movimento, formando assim um grande 

espetáculo a céu aberto.  

Em relação à vestimenta desses participantes, como já destacado, os mais 

antigos e que frequentam o movimento a mais tempo mantém a tradição de vestir-se 

como os blacks dos anos 60. Social, sapatos brilhantes, perucas Black, óculos, entre 

outros adereços, incluindo também camisas próprias dos movimentos, com textos e 
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trechos de músicas dos grandes nomes da Black music (imagem 3). Segundo um 

dos entrevistados, o intuito das camisas e dos escritos é preservar a cultura e o 

movimento na cidade, além de ser uma maneira de identificação do movimento.  

Imagem 3 - Vestimenta de um dos participantes  

 

 

‘Jamais dance para que os outros vejam como você dança bem, dance para que o seu coração se 
encha de amor, para que sua alma entre em perfeita harmonia com o corpo. Portanto, não dance 

para encher os olhos dos outros, dance para se encher de dança... ’  

 

A grande maioria dos entrevistados encontra-se em uma faixa etária de 40 a 

60 anos, o que afirma a intenção de preservar a cultura soul. Portanto, são pessoas 

que vivenciaram parte ou grande parte deste movimento que chegou ao Brasil no 

final dos anos 60 e devido à afinidade com as músicas e dança no passado, 

frequentam o movimento para relembrar e reviver esses tempos.  
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Gráfico 1 – Idades dos participantes 

 

 

Notou-se que esses participantes do movimento, majoritariamente, são 

moradores de bairros localizados na periferia de Belo Horizonte, segundo Oliven 

(1980, p. 29-30): 

As populações dos bairros da periferia dos grandes centros urbanos são em 
sua maioria constituídas por trabalhadores de baixa renda, de origem rural 
recente ou remota, inseridos de diferentes maneiras no aparelho produtivo 
capitalista, sujeitos à ação dos media – membros, enfim, de uma sociedade 
complexa, nela ocupando, não sem conflitos, os últimos escalões da 
estratificação social. 

 

 Percebe-se que a opção de lazer para essas pessoas dos bairros da periferia 

é a utilização de espaços públicos, e preferencialmente, buscam que esses espaços 

envolvam pouco ou nenhum tipo de gasto financeiro. Entre esses espaços, destaca-

se as ruas, nas ruas esses indivíduos realizam suas apropriações e reapropriações 

dos espaços disponíveis.  

 São pessoas que trabalham durante a semana e muitas delas também aos 

fins de semana, estes relataram ir ao movimento após o expediente. Entre as 

profissões dos participantes, a grande maioria das mulheres trabalham na área de 

serviços gerais ou são domésticas, houve também cuidadoras de crianças (babás), 

balconista e técnico em enfermagem, em relação aos homens, destacaram os 

pintores, vendedores, motoristas, havendo também um técnico em contabilidade e 

um gerente administrativo, o que confirma a condição social dos participantes do 

movimento. 

De 50 a 60 anos

De 40 a 50 anos

Menos de 40 anos
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  Assim como relatado durante a coleta, esses participantes encaram o 

movimento soul como uma possibilidade de “esquecer do trabalho e relaxar”, para 

buscar compreender e analisar essas falas, utilizarei de dois autores do campo do 

lazer em que apontam pontos contraditórios e que devem ser pensados, 

primeiramente, apoio-me em Amaral (2009) quando diz que o lazer permite, após a 

recuperação da fadiga do trabalho, que os sujeitos criem e re-criem suas 

manifestações cotidianas, que produzam cultura e não apenas reproduzam, tendo 

por base essa fala, percebe-se que o lazer é visto como uma fuga do trabalho e 

apresenta um caráter compensatório da fadiga decorrente da carga horária de 

trabalho em empresas, casas de família, lojas, como é o caso dos participantes do 

movimento. Esta concepção faz com que a o lazer se reduza a uma mera função, 

sendo o tempo do trabalho aquele que apresenta maior importância, em outras 

palavras, é tida uma visão funcionalista do lazer, como aponta Marcellino (2004). 

Porém, é necessário também questionar essa visão funcionalista, pois, ao pensar o 

lazer dessa maneira, ele se torna um momento apenas de esquecimento dos 

problemas, o que faz com que o caráter educativo, social e de formação presentes 

na vivência e fruição do lazer na sociedade seja por muitas vezes, desmerecida, o 

que faz com que haja um desconhecimento deste potencial diante da população. É 

necessário questionar essa visão funcionalista e entender o tempo de lazer como 

um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de 

ordem moral e cultural, mudanças necessárias para a implantação de uma nova 

ordem social” (MARCELLINO, 2004, p.41).  

Ainda sobre essa visão funcionalista do Lazer, o autor Marcellino nos diz: 

 
Uma visão que poderia ser caracterizada como “funcionalista” do lazer, e 
destacava que ““... em todas essas abordagens romântica, moralista, 
compensatória, ou utilitarista- pode-se depreender uma visão “funcionalista” 
do lazer, altamente conservadora, que busca a “paz social”, a manutenção 
da “ordem”, instrumentalizando o lazer 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. (MARCELLINO, 2005, p. 38). 

 

Pensando sobre a reprodução e a cultura soul, mesmo que 

inconscientemente, os participantes do movimento reproduzem isso, revivendo, de 

alguma maneira, as manifestações presentes no meio do século passado. 

Simultaneamente, eles re-criam essas manifestações de suas maneiras e seus 
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modos. Deve-se atentar também ao fato de que essas manifestações presentes no 

movimento soul atualmente são disseminadas por uma pequena parcela da 

população, parcela essa que divulga o soul para todos àqueles que andam pelo 

centro de BH nos fins de semana e, mesmo que despretensiosamente, percebem a 

movimentação dos blacks (denominação dada àqueles que frequentam o movimento 

soul) na região.  

 Entre os participantes, algumas pessoas utilizam do espaço para buscar uma 

renda extra, sendo também um local de venda de produtos, tais como bebidas, 

camisas, chapéus, entre outras coisas. Ao responder o questionário, o responsável 

pela venda de bebidas relatou que conseguiu comprar um automóvel com a renda 

adquirida no quarteirão. Os vendedores e ambulantes são também participantes do 

movimento, se vestem a caráter e dançam, concomitante a isso são comerciantes. 

Ao pensar nessa alternativa encontrada pelos participantes em buscar uma renda 

extra, vale ressaltar a condição social dessas pessoas e as implicações que isso tem 

com o lazer. Marcellino (2008) nos diz que existem barreiras interclasses sociais, e 

que o fator econômico é determinante ao pensar no acesso ao lazer e na 

distribuição do tempo disponível entre essas classes sociais. Ao pensar isso, é 

importante destacar que nas periferias existem poucos equipamentos específicos de 

lazer, quando existem. Devido a isso, surge a necessidade de que os moradores 

utilizem das suas residências ou de locais próximos para a prática, fruição ou 

conhecimento. Marcellino (2008), ainda ressalta o ar de “santuário” em que muitas 

vezes os equipamentos de lazer encontrados nas áreas centrais, ou também 

chamados polos nobres, são vistos, o que faz com que essas pessoas se afastem 

ainda mais destes equipamentos. 

 Gomes, Pinto, Elizalde e Noronha (2012) ao tratar do tema relacionando-o 

com políticas públicas e sociais, ressalta a importância destas não somente para 

possibilitar o acesso de toda a população ao lazer, mas também como meio para 

que a sociedade entenda as causas que fazem com que as desigualdades 

aconteçam em nossa sociedade. É importante que haja um maior apoio e 

investimento como um meio de superar as exclusões existentes no que diz respeito 

ao lazer, que é um direito social. Com isso, é necessário que os municípios e os 

estados se atentem as condições de acesso presentes para toda a população, sem 

criar uma barreira interclasses sociais e sem privilégios para determinados grupos. É 
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importante que essas desigualdades e exclusões existentes sejam extintas tanto no 

âmbito social quanto em relação ao lazer, pois através do lazer, cria-se uma 

possibilidade de superação destes problemas. 

   

4.2 O Lazer para os participantes do movimento soul 
 

 Como foco principal deste trabalho, busco entender as concepções de lazer 

das pessoas participantes do movimento, nesta parte do trabalho, apresento as 

análises realizadas através dos discursos e das respostas desses integrantes do 

movimento. Relações entre lazer e trabalho, espaço urbano, equipamentos 

específicos e não específicos serão também apresentadas neste momento. 

Gomes (2003) conceitua o lazer como uma dimensão da cultura, constituída 

por meio da vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço 

conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as 

necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo.  

 Ao falar em lazer, é necessário pensar neste tempo/espaço denominado aqui 

como conquistado pelo sujeito em relação ao tempo de trabalho, tempo de 

obrigações, tempo este visto como o tempo de produtividade humana. O trabalho, 

desde o período pós-revolução industrial é visto como a principal atividade da 

sociedade, fazendo com que o que não é relacionado ao mundo do trabalho seja 

visto como algo sem utilidade ou mera perda de tempo. O lazer se encaixa nessa 

categoria e entra em segundo plano na vida dos indivíduos. Tendo em vista que 

vivemos em uma sociedade capitalista em que o lucro e o fator financeiro sobressai 

em relação às outras necessidades humanas, o tempo vira sinônimo de dinheiro, e a 

“perda de tempo” é o mesmo que se tornar improdutivo, assim afirma: 

O fator temporal passa por metamorfoses significativas, iniciadas no 
momento em que o homem resolve medir o tempo cotidiano e quantificar o 
tempo social na sociedade industrial, chegando a comercialização do 
próprio tempo, que se torna uma mercadoria e passa a ter valor econômico. 
(AQUINO; MARTINS, 2007, p. 2) 

 É comum notar discursos que dizem que o lazer é desnecessário ou que 

condiz apenas com pessoas desprovidas de tarefas ou trabalho. No movimento soul, 

a relação entre lazer e trabalho é perceptível ao analisar discursos tais como: “O 
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lazer é importante para descansar do trabalho” “aqui em me desestresso” “Me 

desligo dos problemas do trabalho”. Com isso, nota-se que os participantes do soul 

veem o movimento como uma fração do tempo fora do trabalho, onde buscam o 

descanso e a fuga dos problemas, associando isso ao tempo de lazer.  

 Os participantes do movimento, durante os dias úteis realizam suas atividades 

profissionais em empresas e casas de família. Ao responder o questionário, 

relataram entender o lazer como uma forma de fuga da realidade e de distração, 

dizendo ainda que veem no movimento soul um ambiente propicio para que haja 

essa fuga do dia-a-dia (fala do entrevistado), entendido aqui como o momento fora 

do ambiente de trabalho. 

 No ambiente do movimento soul em BH, a maioria dos participantes vê um 

potencial para a vivência do lazer e da ludicidade, utilizando do espaço urbano como 

equipamento propício para isso. Neste sentido, Pellegrin (2004), afirma que a rua 

pode ser vista como uma controvérsia ao poder público, pois, nas cidades há cada 

vez menos espaços públicos vazios, principalmente no centro das grandes cidades, 

como acontece em Belo Horizonte. Existem também outros tipos de problemas, tais 

como o transporte e segurança, mas ainda assim, a rua muitas vezes é o lugar que 

“sobra”, e torna-se a única opção de equipamento, principalmente para as classes 

populares.  

Ao tratar de equipamentos de lazer, deve-se atentar aos dois grupos em que 

eles se dividem, os equipamentos específicos de lazer e os equipamentos não 

específicos. Entre os equipamentos específicos podemos citar as quadras, os 

parques, os shoppings, entre outros. A casa, as ruas, e todos os outros locais que 

não têm como objetivo principal a prática de atividades de lazer, mas que são 

utilizados para tal finalidade, se encaixam no grupo de equipamentos não-

específicos, e a rua também pode ser classificada deste modo, como definição: 

Considerando que, na sua origem, esses espaços eram respectivamente 
destinados à moradia, ao comércio, à circulação e à educação formal, pode-
se dizer que o processo de urbanização e a constituição de uma sociedade 
urbana contribuíram para que esses espaços passassem a figurar como 
locais propícios para que o lazer acontecesse (PELLEGRIN, 2004, p. 71). 
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 Encontramos também no movimento, pessoas que estão trabalhando ao 

vender bebidas e acessórios, e concomitante a isso, vivenciando o momento de 

lazer através da música, da dança e do contato com os amigos, importante ressaltar 

que essas pessoas são também frequentadoras do movimento e demonstram 

ativamente essa participação nos eventos realizados. 

Sobre as pessoas que estão trabalhando no movimento, já citadas 

anteriormente, vale fazer algumas reflexões acerca do lazer e do trabalho, pois, 

mesmo que diferentes, muitas das vezes não há uma clara separação entre eles. 

Assim apoio-me em Gomes (2004) ao dizer que trabalho e lazer, apesar de 

possuírem características distintas, integram a mesma dinâmica social e 

estabelecem relações dialéticas.  

É possível ter lazer no trabalho, assim como trabalhar em momentos de 
lazer, não havendo uma relação onde, ou está trabalhando ou vivenciando o 
lazer, tudo pode acontecer concomitantemente, “não vivemos em uma 
sociedade composta por dimensões neutras, estanques e desconectadas 
umas das outras.” (GOMES, 2004, p.3). 

 

Como já dito anteriormente, a grande maioria dos participantes do movimento 

soul em Belo Horizonte é proveniente de bairros da cidade e da região metropolitana 

considerados de alta vulnerabilidade social, concentrando-se nas zonas norte e 

nordeste da cidade, incluindo também a região de venda nova. Esses bairros 

apresentam altos índices de violência, isso causa nos moradores que apresentam 

maior poder aquisitivo um sentimento de distanciamento desses locais onde se 

concentram as pessoas atualmente conhecidas como das “classes populares”, com 

isso procuram regiões menos violentas para morar, isso faz com que a região torne-

se desvalorizada por ser o local de concentração de pessoas com menor poder 

aquisitivo.   

Houve pessoas ainda que frequentam apenas os eventos do movimento soul, 

não tendo nenhuma outra prática de lazer a não ser os encontros aos fins de 

semana no centro de Belo Horizonte. Ao pensar nas questões das políticas públicas 

de lazer na cidade: 

Entre o que se espera da cidade, contudo ela realmente oferece, há uma 
distancia que é percebida não apenas sob a forma de carências, mas 
também de distribuição desigual de recursos e equipamentos entre “ricos e 
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pobres”, “fracos e fortes”, “vilas pobres e bairros bacanas” (MAGNANI, 
2003, p. 33) 

 Com isso, é perceptível que há uma barreira existente para que essas 

pessoas usufruam das possibilidades de lazer existentes na cidade de Belo 

Horizonte, mas encontram nas ruas um local para a vivência do lazer através do 

movimento soul. Voltando a concepção de lazer apresentada por Gomes (2003), os 

participantes veem no movimento soul um local para a vivência da ludicidade em um 

tempo/espaço conquistados por esses indivíduos, as ruas de Belo Horizonte. 

Mantém relações dialéticas entre o lazer e o trabalho, mostrando que entendem o 

lazer como um momento livre das obrigações diárias e que é um tempo/espaço 

escolhido por esse grupo social, caracterizado pelo desejo de reinventar, socializar, 

dançar, e escolhem pela satisfação e bem-estar propiciados pelos momentos 

vivenciados no movimento soul aos fins de semana.   

 

5.3 A representação do soul para aqueles que participam 
 

Nesta parte do trabalho, tratarei a importância do soul para os participantes e, 

além disso, a importância de reinventar e fazer com que o movimento, a música, a 

dança e o sentimento desencadeado pelo soul mantenham-se presentes nos dias 

atuais. Os participantes não apenas repetem e realizam o mesmo que realizaram 

nos tempos de ascensão do soul, mas também o reinventam mostrando suas raízes, 

seus significados e suas próprias características, tanto para aqueles que 

vivenciaram destes momentos no passado quanto para os jovens de olhares 

curiosos.  

O soul é um estilo musical e um movimento importante da cultura jovem dos 

anos 60 e 70, e devido à idade, os frequentadores vivenciaram os momentos em 

que este estilo esteve em alta no passado. Quando jovens, os participantes do 

movimento viveram com intensidade o crescimento e a aceitação deste movimento 

nas mídias, rádios e entre os seus iguais, jovens daquela época.   

 Eram pessoas que frequentavam os bailes aos sons dos Djs e dos cantores 

do ritmo soul, pessoas que dançavam e se vestiam a caráter e utilizavam do 

movimento soul como uma forma de lazer e diversão nos momentos livres. Ainda 
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com o cenário político presente na época, envolto por repressões advindas da 

ditadura e caracterizado pela ausência de formas diferentes de expressão, essas 

pessoas buscaram no soul um momento para demonstrar a insatisfação, por meio 

das letras e das danças.  

 Com o tempo, o movimento soul foi perdendo seu espaço e essas pessoas, 

ao se sentirem saudosas em relação à música, a dança e aos amigos perdidos no 

decorrer do tempo, buscaram reverter essa situação.  

As sociabilidades que esta forma peculiar de sentimento mobiliza na 
comunidade nos elucidam sobre a cultura subjetiva para além da estilização 
dos comportamentos. Através do evento, comemoram o vivido num tempo-
espaço nostálgico e oportunizam o trabalho da memória do grupo. 
(ECKERT, 1997, p. 85) 

Ao questionar sobre qual o significado do soul para essas pessoas, estas 

mostraram a importância do caráter histórico do movimento e da música, além de 

afirmar a grande satisfação em ter vivenciado a época dos momentos em que o soul 

teve sua ascensão na sociedade brasileira, como afirma Eckert (1997), encanta-se o 

mundo pelas lembranças de um tempo nostálgico, reminiscências que ressignificam 

no espaço do patrimônio industrial as imagens de uma continuidade histórica e 

social.  

 Em conversas durante a entrevista, foi notável que estes frequentadores 

mostram-se insatisfeitos com os rumos culturais que o Brasil e a cidade de Belo 

Horizonte vêm tomando, relatando falta de segurança em outros ambientes que não 

o soul, destacando as letras pejorativas presentes nas músicas atuais, destacam 

também a perda do respeito e da tolerância na sociedade. O soul, para essas 

pessoas, ressurge com a expectativa de reviver o momento de forma amena e sem 

guerras, pois, segundo elas próprias, ao frequentar o movimento soul em Belo 

Horizonte se sentem livres para se expressar e dançar, livres para demonstrar a 

cultura vigente em suas juventudes e, além disso, demonstram interesse em 

disseminar essa cultura para os mais jovens e àqueles que não a conhecem.  

 No contexto mais recente da chamada “pós-modernidade”, as cidades 

aparecem habitadas por novas dinâmicas de violência e poder, reveladas em formas 

de sociabilidade e conflito, incluindo também diferentes expressões culturais 

(HARVEY, 1993; JAMESON, 1994; FEATHERSTONE, 1995). Com isso, ao associar 
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as falas dos participantes do movimento, percebe-se que há um conflito entre a 

maneira em que os jovens e os adolescentes se apropriam das produções culturais 

atuais, devido ao estranhamento diante das letras, formas de expressão e maneiras 

de apropriação dessas pessoas. Com isso, diante desse conflito, a cidade assume 

diversos papeis e é tomada por diversos grupos e manifestações culturais, o soul é 

uma dessas, e através da música e dos seus costumes tentam se contrapor e 

mostrar àquilo que acreditam ser o melhor da arte e da cultura. Em uma das 

entrevistas, um senhor utilizou a expressão higiene mental para se referir ao 

sentimento e ao significado do soul, o que comprova este caráter pacificador do 

movimento.  

 Vale destacar que, mesmo sem ter dado referencias anteriores a menção do 

lazer no questionário, (a pergunta sobre a concepção de lazer foi posterior a 

pergunta em relação ao significado do soul) os frequentadores destacaram que 

consideram o movimento como um momento de lazer, e ao falar isso, 

complementam suas respostas ao relacionar o lazer às questões de relaxamento, 

saúde, tranquilidade, descontração e paz, características presentes na vivência do 

lazer. 

  

Saúde e dança: O movimento soul como momento de lazer voltado para a 
saúde dos participantes 
 

 Como já relatado nos capítulos anteriores, é predominante a participação de 

pessoas com faixa etária mais elevada no movimento soul, e ao responderem o 

questionário, destacaram a relação do movimento com a saúde. Esta relação se fez 

presente devido ao caráter físico de se movimentar e gastar energia que a dança 

apresenta. A maioria dos participantes realizam passos característicos do soul e 

veem nisso como uma possibilidade de manter e melhorar a qualidade de vida e o 

condicionamento físico.  

 Ao atingir uma idade mais avançada da vida, surge junto a isso uma maior 

preocupação em relação à saúde e a longevidade, prova disso são os projetos, tanto 

públicos quanto privados e a consequente procura de idosos e pessoas com idades 
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acima dos 40 anos para participar destes projetos, programas de esporte e lazer, 

academias da cidade, praças com equipamentos de ginásticas, todos esses espaços 

e equipamentos de lazer estão a cada dia sendo mais utilizados por adultos mais 

velhos e idosos.  

 Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), organização internacional 

integrante das Nações Unidas, a saúde é um “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez”, através 

dessa definição, percebe-se que, no senso comum, a saúde é apenas a ausência de 

doenças e/ou enfermidades, o que deve ser revisto diante da sociedade. Através de 

atividades de lazer é possível atingir um bem-estar, pois, o momento livre das 

obrigações e que o individuo se entrega a determinada atividade é propicio a atingir 

bem-estar físico, mental e social.  

A dança é uma das práticas mais procuradas por essas pessoas, tudo devido 

as diversas características presentes na dança que envolvem e trabalham não 

apenas aspectos corporais e de condicionamento físico. Ao dançar, o individuo se 

reconhece no espaço, reconhece seu corpo e o do outro, trabalha a coordenação 

motora, entre diversas outras vantagens que a dança trás para seus praticantes.  

A dança desenvolve a coordenação motora, agilidade, ritmo e percepção 
espacial, desperta e aprimora a musicalidade corporal de forma inteligente e 
natural, permitindo uma melhora na autoestima e a ruptura de diversos 
bloqueios psicológicos, possibilita convívio e aumento do rol de relações 
sociais, torna-se uma opção de lazer e promove inclusive melhora de 
doenças e outros problemas” (FLORES, 2002, p. 08). 

 

 Outro fator positivo da dança é a sociabilidade, ao dançar as pessoas 

conhecem pares de iguais que tem interesses em comum e criam nestes grupos 

laços de amizade que perduram por muito tempo. No movimento soul em Belo 

Horizonte isso aparece de maneira forte através da fala dos participantes, ao 

dizerem que conhecem pessoas e fizeram amizades no ambiente em que o 

movimento acontece. 

A dança e essa sua característica que unifica e promove a interação entre as 

pessoas e os diferentes povos estão presentes desde o inicio das sociedades, onde 

os povos já dançavam antes mesmo de utilizar a fala para comunicar, era a 

comunicação através dos corpos por meio de ritos envoltos de tradições e 
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manifestações culturais. Nanni (1995) aponta que o ser humano utilizou a dança 

como linguagem corporal, simbolizando alegrias, tristezas, vida e morte, para 

celebrar o amor, a guerra, a paz, ou seja, ela representou diversos aspectos da vida 

humana.  

No ambiente soul, a dança é vista como um atrativo aos participantes, pois, 

através das suas características que unem as pessoas e promove a interação, 

ocorre uma troca de conhecimentos e experiências entre os eles, isso ocorre através 

de troca de passos, de ensinamentos e de interações diversas entre os mais 

experientes e aqueles que estão a pouco tempo fazendo parte do movimento, bem 

como àqueles que estão de passagem e resolvem arriscar alguns passos junto aos 

blacks. 

 

Ao pensar a dança e sua relação com o lazer.  

 
Em certo sentido, grande parte da população continua a dançar no seu 
cotidiano e podemos, sem medo de errar, afirmar que é uma das linguagens 
que maior potencial tem de desenvolvimento, tendo em vista o espaço que 
sempre ocupou na historia social e mesmo sua possibilidade operacional de 
implementação. Para dançar, precisamos somente de música, em certo 
sentido, pois nem a música é completamente imprescindível (SOUZA; 
MELO, 2004, p. 63). 

  

 Com isso, percebe-se também que no movimento soul as pessoas buscam, 

além de fatores sociais, ludicidade e bem-estar, priorizam também a qualidade de 

vida, o que inclui todos as fatores citados. A dança neste contexto, torna-se também 

um meio de vivência do lazer, além de propiciar a socialização, arte, cultura, etc. 

Através do gasto energético e da atividade física desencadeada pelos passos do 

soul, o tempo no movimento também propicia qualidade de vida para esses 

participantes.  

 
Falar de qualidade a partir da vida de jovens ou idosos, fundamentalmente, 
só tem sentido se pensarmos esses seres a partir dos requisitos básicos 
para se viver na base da sociedade, ou seja, precisamos ter no mínimo 
alimentação, moradia, vestimenta, educação, saúde e lazer (BELO; GAIO, 
2009, p. 217). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Com todas as análises e conclusões acerca do movimento soul e as 

concepções acerca do lazer dos participantes, deste momento em diante 

apresentarei uma síntese de tudo que foi discutido, bem como as dificuldades e 

maiores indagações encontradas no decorrer do processo de estudos, coletas e 

análises dos conteúdos.  

Este trabalho, por apresentar uma abordagem qualitativa, apresentou 

discussões a respeito do lazer e do movimento soul de modo que buscou entender 

os comportamentos e as escolhas do grupo que faz parte do movimento de Belo 

Horizonte. A aplicação de questionários serviu como aporte para entender as 

concepções e os pensamentos dos participantes acerca do lazer, além disso, as 

observações realizadas, as conversas com os participantes e os registros 

fotográficos contribuíram também para as análises realizadas.  

A pesquisa bibliográfica a respeito do soul e do lazer auxiliou no entendimento 

do fenômeno estudado, tanto historicamente quanto na maneira como se apresenta 

na sociedade nos dias atuais, após ler e escrever sobre estes assuntos as análises 

dos questionários e das observações tomou rumos diferentes dos imaginados, tudo 

devido a ter adentrado no tema e nos fenômenos estudados.  

Como uma síntese final deste trabalho, vale ressaltar as características dos 

participantes presentes, características essas que muito dizem a respeito da escolha 

do movimento soul como um ambiente de vivência e fruição do lazer. Os 

participantes, por apresentarem uma idade mais avançada, buscam através do soul 

reviver e reafirmar a cultura soul e os aspectos históricos e culturais presentes 

naquela época.  

Utilizam de roupas características do soul music e realizam os passos e 

coreografias presentes nas músicas e nos costumes dos cantores e pessoas 

influentes do soul.  Muitos dos participantes consideram a maneira como os jovens 

vivenciam o lazer e as músicas na atualidade são erradas e veem no soul uma 

maneira de tentar disseminar a cultura, vista por eles como sadia e com conteúdos 

relevantes para a sociedade.  
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O movimento soul acontece em diversos espaços da cidade de Belo 

Horizonte, e, além de apresentar características de divertimento e interação entre os 

participantes, alguns dos organizadores realizam eventos em escolas e 

comunidades, a fim de apresentar o movimento soul para as crianças e 

adolescentes das periferias de Belo Horizonte e região metropolitana, realizando 

eventos culturais e mostras. 

Além de realizar apresentações nas áreas de risco da cidade, os participantes 

são também moradores dessas áreas, o que foi evidenciado através do questionário 

aplicado. Assim, a rua é o espaço de lazer mais utilizado por essas pessoas, devido 

à classe social e a condição financeira na qual se encontram. Pellegrin (2004), 

afirma que a rua pode ser vista como uma controvérsia ao poder público, pois, nas 

cidades há cada vez menos espaços públicos vazios, principalmente no centro das 

grandes cidades, como acontece em Belo Horizonte. No soul, estes participantes 

buscam uma fuga do estresse do trabalho e uma maneira de se distrair, o que se 

configura como um importante momento de lazer para essas pessoas. 

Com isso, o lazer assume um papel importante na vida dos participantes, é 

um tempo/espaço conquistado depois da rotina do trabalho e vivenciado de maneira 

livre, demonstrando interesse e satisfação por meio das práticas. Além disso, é um 

momento de vivencia e perpetuação da cultura por meio dos elementos 

fundamentais na articulação do lazer, a ludicidade, as manifestações culturais e o 

tempo/espaço social. Sendo então, compreendido como uma necessidade humana 

que envolve o tempo/espaço social, e caracteriza-se pela vivência lúdica envolvendo 

diversas manifestações culturais, desse modo, articula três elementos fundamentais: 

a ludicidade, as manifestações culturais e o tempo/espaço social (GOMES, 2014). 

Os participantes mantém uma forte ligação entre o lazer e o trabalho, pois 

durante todo o questionário relataram ir ao movimento para desestressar ou 

esquecer os momentos de tensão decorrentes do trabalho, porém, é importante 

perceber que apresentam uma visão funcionalista do lazer, que contribuem para o 

status quo. Marcellino (2010) afirma isso ao dizer essa manutenção do status quo 

deixa de considerar o “todo inibidor” para o lazer, criando uma barreira inter e 

intraclasses, provocando desigualdades em sua apropriação.  
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 É importante que as autoridades e os municípios se atentem à importância 

cultural, social e educativa presentes no lazer, atentando-se também ao fato de não 

encará-lo como algo que sirva somente como um tempo posterior à jornada de 

trabalho.  

Muitas das pessoas participantes declararam não ter muitas opções de lazer, 

e, quando realizam atividades diferentes do movimento soul, são em locais próximos 

de suas residências ou no centro da cidade, citaram barzinhos e cinemas como 

ambientes para a vivência do lazer. Vale ressaltar também que muitos dos 

participantes trabalham aos fins de semana e vão até o movimento soul após o 

expediente de trabalho, sendo que às vezes frequentam barzinhos no centro da 

cidade no mesmo dia do movimento.  

 O movimento soul é, para os participantes, uma maneira de reviver e recordar 

o passado, a juventude e as relações presentes através do soul nos anos 60 e 70, 

época em que o ritmo estourou nas rádios e festivais brasileiros, com cantores 

nacionais, influenciados por destaques dos EUA, incorporaram o ritmo soul em seu 

repertório.  

 As músicas apresentam letras com criticas à sociedade e a maneira como os 

negros eram vistos por ela, mostrando também um caráter revolucionário e de luta 

contra o sistema vigente na época, com isso, a grande maioria dos participantes 

daquela época eram negros de classe baixa, moradores de regiões distantes do 

centro de Belo Horizonte. No movimento soul presente em Belo Horizonte essa 

característica permanece, pois, grande parte dos participantes são negros e pardos, 

moradores de periferias da cidade e região metropolitana.  

 Segundo as respostas obtidas nos questionários, o movimento soul é um 

ambiente agradável para essas pessoas, pois reencontram amigos, fazem novas 

amizades e relembram o passado através das músicas e da tradição presente no 

movimento. Além disso, o fato das pessoas participantes apresentarem a mesma 

faixa etária e morarem nas periferias da cidade, faz com que tenham gostos e 

interesses em comum, o que faz do ambiente do quarteirão um local de partilha, 

troca e interesses e gostos em comum, o que faz com que essas pessoas procurem 

o local para a vivência e fruição do lazer.  
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 Os participantes do movimento soul, ao criarem laços de amizade durante os 

encontros, muitas das vezes se encontram em locais diferentes para conversar e 

vivenciarem momentos de lazer diferentes, o que comprova que o soul também 

contribui para outros momentos de lazer desses participantes. 

 É importante que demais pesquisas sejam realizadas sobre o movimento soul 

em Belo Horizonte e no Brasil, visto que é um importante movimento com 

características históricas, culturais e sociais, que mantém estreitas relações com o 

lazer e o tempo livre de uma parcela da sociedade. Buscar compreender as demais 

características desses participantes e as relações presentes entre eles pode 

contribuir para uma melhor compreensão a respeito do lazer para essa camada da 

sociedade.  

 Vale ressaltar também, que os diferentes tipos de grupos, organizados por 

diferentes pessoas, com concepções e visões diferentes acerca do que é o soul, 

fazem-se presentes, essas diferenças inicialmente foi um entrave na realização da 

pesquisa pois foi necessário entender um pouco de cada grupo e entender suas 

diferentes manifestações e formas de disseminação da cultura soul, o que fez com 

que a escolha do tema pesquisado fosse a cultura soul em BH, e não algum grupo 

específico. Na cidade de Belo Horizonte, esses grupos apresentam características 

distintas, diferenciando os locais de encontro, e muitas vezes até mesmo as 

músicas, alguns apresentando características mais americanizadas do soul, já 

outros valorizando os nomes brasileiros presentes nas décadas de ascensão. Com 

isso, vejo que essas diferenças entre os diferentes grupos representantes do 

movimento soul possa instigar novas pesquisas em relação ao soul em Belo 

Horizonte.  
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APÊNDICES 
 

1- Questionário – Lazer e quarteirão do soul 

 

2- Idade:  
3- Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
4- Cidade:  
5-  Bairro: 
6- Ocupação (Trabalha, estuda?):  

 

7- Como vem até o quarteirão? 

(  ) Ônibus   (  ) Bicicleta   (   ) Carro   (   ) Motocicleta   (  ) Carona  (  ) Andando 

Outro meio de transporte, qual? ___________________ 

 

8- Com quem vem para o quarteirão? 

(  ) Amigos  (  ) Familiares   (   ) Sozinho (a)    

 

9- Com qual frequência vem ao quarteirão? 

(  ) 1 vez ao mês    (  ) 2 vezes ao mês    (  ) 3 vezes ao mês  (  ) Mais de três vezes 
ao mês 

 

10- Com que frequência encontra pessoas frequentadoras do quarteirão em 
ambientes fora do quarteirão? 
 
(   ) Nunca   (  ) As vezes   (  ) Quase sempre   (  ) Sempre 

 

11- Firmou alguma amizade no quarteirão? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

12- Conhece pessoas que fizeram amizades no ambiente do quarteirão? 
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(  ) Sim   (  ) Não  

 
13- Com que frequência frequenta outros bailes?  

(   ) Nunca   (  ) As vezes   (  ) Quase sempre   (  ) Sempre 

 

14- Em caso de frequentar outros bailes, qual o estilo musical presente?  
 
 
 

15- O que o soul significa para você? 

 

 

 

16- Você considera sua participação no quarteirão do soul como um momento de 
lazer? 

 

Porque? 

 

  

17- O que o lazer significa para você?  

 

18- Com que frequência você frequenta outros espaços de lazer? 

(   ) Nunca   (  ) As vezes   (  ) Quase sempre   (  ) Sempre 

Quais?? 

 

 


