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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Nos estudos em lazer, duas correntes teóricas hegemonizam o debate acerca da origem

histórica dos lazeres. Apesar das distinções, em comum, ambas retratam o lazer como uma

pratica individual, prazerosa e hedonista. Ocorre, no entanto, nas indicações do pensamento

marxista e dos dados históricos, que há motivos teóricos e empíricos para sustentar que os

lazeres ingressam na Lebenswelt dos homens modernos a fórceps, por meio da expropriação

dos divertimentos populares. Tal condição desmistifica o lazer e o relaciona ao

multifacetado e historicamente diverso (posto que compreende múltiplas temporalidades

históricas) processo de (re) produção do capital. Para isso, tendo como referência a

formação econômico-social brasileira, efetua-se, com base em revisão bibliográfica, um

panorama histórico da repressão aos divertimentos populares na sociedade brasileira, do

Brasil-Colônia à Revolução de 1930.
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INTRODUÇÃO
A interpretação teórica acerca da origem dos lazeres modernos é dominada por duas

correntes de pensamento. A primeira delas, caudatária de múltiplas fontes disciplinares, da

antropologia à psicologia, confere ao lazer um estatuto ontológico, ao enxergar no lúdico

uma característica da natureza humana. Nessa acepção, é possível encontrar os lazeres nas

mais diferentes sociedades. A outra corrente, a mais recorrente na área, tida como histórica,

interpreta o lazer como um fenômeno da modernidade. Segundo essa visão, de orientação

teórico-metodológica fenomenológica, o lazer seria fruto da industrialização da vida

cotidiana. Assim, da fragmentação dos tempos sociais e da possibilidade de existência do

sujeito, em razão do enfraquecimento das coerções da tradição, surgiria pari passu as

atividades pessoais, prazerosas e hedonistas denominadas lazeres.

Desnecessário dizer que a primeira corrente, agora na literatura do lazer, é mais uma

tentativa dos que veem no natural a chave explicativa do social – contra a qual, de certo

modo, o admonitório de Bertolt Brecht serve: “não achem natural o que muito se repete!”.

Por outro lado, a linearidade do antes e do depois da segunda corrente tende a abstrair a

violência que traz à luz o novo. Em suma, enquanto a primeira é a-histórica, falta a segunda

historicidade.

A modernização é como o Fausto de Goethe. A mentalidade que guia o personagem é

a de destruir para criar (BERMAN, 2008). Por isso, sublinhe-se: parecem existir motivos

teórico-conceituais e empíricos para sustentar que os lazeres ingressaram na Lebenswelt de

homens e mulheres modernos (mundo da vida) à fórceps.

O conceito marxista de acumulação primitiva é apropriado para começar a

desenvolver a questão. Marx o elaborou para contrapor a ideia de que a moderna economia

capitalista tenha se formado, fundamentalmente, em virtude de uma racionalização da vida

cotidiana. Esse conceito implica um primeiro desvendamento do fetiche da mercadoria: a

racionalidade objetiva, neutra e do cálculo iludiria a (ir)racionalidade do capital. Sob a ótica

do materialismo histórico-dialético, a gênese do capitalismo é pura violência. Nessa

orientação teórico-metodológica, o ethos capitalista ganha corpo numa realidade social

forjada a pau, ferro e fogo.

Entre os clássicos da teoria social crítica, o uso mais comum do conceito de

acumulação primitiva tem sido feito para descrever situações históricas fundantes de

expropriação dos meios sociais de produção. Nessas, figuram o surgimento do proletariado,

daquele que, à diferença do artesão ou do camponês, somente possui a força de trabalho



para vender; a centralização do capital e a ruína da pequena burguesia artesanal; a

acumulação mercantil gerada pelo colonialismo; e o cercamento dos terrenos comunais.

Mais recentemente, o pensamento marxista revisitou o conceito, e isso para apreender

heuristicamente situações contemporâneas de espoliação, caso do comércio de patentes, da

privatização de espaços públicos, da desregulamentação dos contratos de trabalho

(HARVEY, 2012; FONTES, 2010). Tais iniciativas se valem de um uso não-reificado dos

conceitos da Crítica à Economia Política – em sintonia com Marx e à diferença do que

fizeram alguns marxistas. É que a dialética contida nessa forma de materialismo-histórico

atualiza seus conceitos em face da dinâmica e da diversidade do desenvolvimento histórico

do capital.

Em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Friedrich Engels nos oferece

uma imagem forte: a de irlandeses famélicos, aglomerados como gado, cambaleando rumo

à cidade de Manchester. Ao fazê-lo, descreve, também, o cotidiano desse imigrante. Ainda

que o cofundador do socialismo científico esteja mais preocupado com o rebaixamento

salarial que a concorrência irlandesa impõe ao operariado inglês, inclusive contaminando-o

pelos maus hábitos, é interessante notar a sua prédica para o caso de o irlandês desejar ser

um operário-mecânico – pois se, assim, quiser: “terá primeiro que adotar a civilização e os

costumes ingleses, em resumo, tornar-se objetivamente inglês” (ENGELS, 1975, p. 133).

A objetividade da reprimenda, acreditamos, reside no fato de que o padrão irregular

do trabalho, típico de contextos pré-modernos, foi comumente associado às bebedeiras.

Afinal, para a economia monetária moderna, a máxima é: tempo é dinheiro. Jogos e

bebedeiras geravam gastos conspícuos, ao passo que festas e feiras bloqueavam as vias

públicas (LASCH, 1983). Para reformistas burgueses, o histrionismo que os divertimentos

populares encerravam era um fator de perturbação da ordem moral e social.

A dilatação das situações abarcadas pelo conceito marxista de acumulação primitiva

nos aponta, portanto, para um território que deve ser mais bem explorado pela teoria social

crítica: a repressão ao direito de se divertir teve tanta importância quanto a perda física dos

direitos comunais (THOMPSON, 1987). Assim, é mister explorar o papel que os lazeres

tiveram no desenvolvimento da subordinação formal do trabalho ao capital (expropriação

dos meios de produção) para o estágio necessário de subordinação real do trabalho

(subsunção do tempo, dos ritmos do corpo, da cultura profissional) – condição para o

próprio desenvolvimento das chamadas indústrias culturais.

Nessas pistas deixadas pelo pensamento marxista, o objetivo deste trabalho expressa,



portanto, uma tentativa analítica, de natureza histórica, de problematizar como os lazeres

modernos sobrevieram de uma expropriação dos divertimentos populares, na contramão do

que é tido como um pressuposto teórico-analítico nos estudos em lazer. Para isso, a

investigação, baseada em revisão bibliográfica, terá como referência a realização de um

panorama histórico da repressão aos divertimentos populares na sociedade brasileira, do

Brasil-Colônia à Revolução de 1930.

Os divertimentos populares no Brasil-Colônia: expressões subversivas dos

poderes estabelecidos

Na modernidade, a repressão aos divertimentos populares abrange um largo período

de tempo, foi executada por diversos agentes repressivos, institucionais ou não, públicos ou

privados, e feita em nome de diferentes ideologias. Trata-se, portanto, de um processo

histórico complexo, de realização empírica multifacetada, e que, por isso, desafia a análise

teórica na tentativa de apreendê-lo em sua totalidade, sob os seus diversos aspectos

possíveis. Daí por que, também, tal esforço, como é próprio dessas classes de objeto de

estudo, esteja sempre sujeito a destacar mais um dado aspecto do processo do que outro, ou

até mesmo negligenciar um em favor de um outro.

No caso da formação econômico-social brasileira, a Igreja ocupa um lugar destacado

no processo. Notadamente, nos momentos em que essa instituição buscou reafirmar a

autoridade romana nos domínios do território católico. Tanto a contrarreforma tridentina,

aquela oriunda do Concílio de Trento, reação da Igreja Católica às reformas protestantes,

quanto o período de romanização da Igreja, qual seja, de reafirmação do poder papal face a

um catolicismo colonial brasileiro, que se desenvolvia até então com matrizes teológicas

próprias, são momentos de repressão aos divertimentos do povo. Também pudera. Aos

olhos da fé ortodoxa, causava aguda ojeriza o folguedo de um menino Jesus que, uma vez

cultuado, perpassava o adro do templo e descia a escadaria para ir dançar junto com os fiéis,

conforme anotou Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil – e é nessa relação

íntima e cordial com o sagrado, tecida por créditos e débitos, pedidos e, também, punição,

como a do Santo Antônio, deixado em castigo por não ter atendido aos desejos de uma

moça casadoira, que se identifica a raiz de muitas das reações, insurgências e revoltas do

popular.

Note-se as festas coloniais. Universalmente, em seus primórdios, as festas celebravam

as primícias da colheita agrícola. A sua realização se ligava às etapas da produção agrícola.



Há não muito tempo, lá pelos anos 1960, num bairro rural da cidade de Botucatu em São

Paulo, vislumbra-se esse traço original da festa: vizinhos que passavam vários meses sem se

ver, em razão da ocupação territorial dispersa, mas que se reuniam para celebrar o granar do

milho, fazendo um cururu ao santo de devoção – é que como demonstrou Antônio Candido

em Parceiros do Rio Bonito a unidade básica da cultura caipira não era nem a família nem a

vila, e sim o bairro.

Mas esse é um traço secundário da natureza prismática de uma festa. Pois desde o

advento do Cristianismo, a festa tem sido, primeiramente, expressão de um poder. No

Brasil-colônia, a festa expressava, antes de tudo, o poder clerical e o absolutismo

monárquico. A própria importância da festa colonial cresce após o concílio tridentino,

prova de sua função catequizadora (DEL PRIORE, 2000). As referências a esses poderes

perpassam todos os momentos da festa: desde seu motivo, ditado pelo calendário cristão ou

por uma efeméride real, ao anúncio feito pelos emissários; da missa e do Te Deum (hino

cristão) aos cortejos processionais; ou mesmo em momentos mais banais, caso de carros

alegóricos e luminárias que reproduziam efigies reais – a esse propósito, os jesuítas foram

pródigos em usar o espetáculo para fins pastorais, utilizando-se de um aparato

multifacetário e portentoso, a exemplo das máquinas de fogo nos foguetórios, por ocasião

das procissões. Ademais, a própria natureza egrégia da festa era utilizada pela Igreja. Da

reunião de pessoas, culturas, raças, o cristianismo ocidental centripetava o conteúdo do

diferente para se tornar legível aos olhos do outro. E, assim, o sistema simbólico do negro,

ainda que reelaborado pelo cristianismo, tomava lugar na festa – da mesma maneira que

esse sistema se apropriava do espaço cristão para reforçar suas crenças.

É evidente que entre os desígnios da Igreja e do rei e o vivido histórico há um

desencontro. E a falta de compasso entre os poderes estabelecidos e o popular ensejava

repressão. À Igreja lhe cabia uma crucial tarefa, sob pena de quebra da sua autoridade, qual

seja, a de sacralizar os espaços de seus edifícios. Afinal, a irreverência do catolicismo

popular, com seus olhares profanos e gestos dúbios, como o “recostar-se aos altares com

chapéus”, conspurcava o lugar do sagrado. Um exemplo disso são as Constituições do

Arcebispado da Bahia, citadas por Del Priore (2000). Esse sucedâneo entre nós dos artigos

tridentinos estabelecia que, nas Igrejas, não se fizessem farsas ou jogos profanos, que nela

não se comesse ou dormisse, que não se bailasse; enfim que tudo que nascesse “das práticas

populares deveriam ser varridas para fora da casa do Senhor” (DEL PRIORE, 2000, p. 92).

Essas normatizações não se atenuavam do lado de fora dos templos. A legislação



eclesiástica impunha penas draconianas a quem se dedicasse a palavrórios nas portas e

adros das Igrejas. Chamava a atenção das autoridades religiosas o conteúdo “desordeiro” e

“pagânico” das danças e batuques dos negros em festas “desonestas” de São Gonçalo. Os

confessores vociferavam contra o maior de todos os vícios: o jogo. Advertiam os penitentes

para o pecado da fornicação em dias de festa (as mulheres de má fama deveriam ser

evitadas nas procissões). Suas prédicas se voltavam contra a lubricidade já expurgada no

Velho Mundo (ilustrada pelo abandono dos instrumentos de sopro, associados às paixões

humanas), mas ainda presente nos trópicos (em cantorias e contradanças, em chulas e

sarabandas, em atabaques, ganzás e pandeiros). Já as danças deveriam responder às

demandas eclesiásticas, afinal, santos não bailavam, e os pés serviam exclusivamente para

caminhar (DEL PRIORE, 2000).

Todo esse conjunto de repressões indica que, para o povo, a Igreja não era apenas

lugar de mediação entre Deus e os fiéis, e sim prioritariamente lugar de congraçamento

(DEL PRIORE, 2000). Daí por que, do descompasso entre o concebido e o vivido, a festa

se desenvolver a posteriori como subversão. De fato, a festa representa a tentativa de

controle do incontrolável. O ajuntamento de pessoas, a possibilidade de anonimato numa

sociedade hierarquizada, o represamento da violência e da miséria da sociedade colonial,

tudo isso ameaçava o status quo. O riso e o deboche das autoridades eclesiásticas

transgrediam o sentido inicial da festa: “tradicionalmente lugar de autoridade, a igreja em

dias de festa torna-se, paradoxalmente, lugar de desacato a autoridade” (DEL PRIORE,

2000, p. 99). Essas transgressões foram captadas pela sátira. Gregório de Matos, o Boca do

Inferno, as anotou em poemas, como um que nos conta sobre o pregador bêbado que em dia

de festa fora apedrejado publicamente, ou aquele da confidente que solta um traque em

missa de Natal – testemunhos de que, na festa, o sagrado e os profanos não apenas estão

juntos, posto que se misturam.

Também, na festa, é tênue o limiar entre a subversão e a violência. Pelos fatores

mencionados acima, ela é oportuna para o medo e a dor (DEL PRIORE, 2000). Agora são

os processos eclesiásticos que captam a violência – aprendida sob essa forma porque a

violência ocorrida durante as festas religiosas são, antes de tudo, uma profanação, porque

Estado e Igreja se encontram imiscuídos pela cruz e pela espada do Padroado. Da leitura

deles, se depreendem, sobretudo, vinganças pessoais, acerto de contas, rivalidades locais,

negócios malfeitos. É que nessa sociedade colonial em que as relações sociais estão

hegemonicamente baseadas no mando e na pessoa, e não em formas contratuais e



impessoais, em que as pessoas estão confinadas a um “nós comunitário” da tradição, a

violência tende a assumir um caráter privado, por vezes irônico e satírico, e raras vezes

politicamente transgressor e contestatório.

O popular no Império e na República: um caso de polícia

É contra o mundo da tradição que o Estado brasileiro, recém-criado após a

independência, se voltará. Imbuído de ideais liberais importados, a ação estatal exercerá

poderosa função normatizadora sobre o popular. Nesse processo, a instituição policial

ocupará um lugar de crescente destaque. Tanto no Império, especialmente a partir do

governo regencial, à época acossado pela imagem da anarquia política e da ineficiência

administrativa, e historicamente marcado por muitas agitações sociais (Cabanagem,

Farroupilha, Sabinada), quanto na Primeira República, também marcada por agitações

populares (Contestado, Canudos, Revolta da Vacina), códigos criminais e penais passam a

vicejar, bem como florescem instituições e dispositivos “foucaultianos” de vigiar e punir –

na cidade de São Paulo, por exemplo, são criados o Instituto Disciplinar para menores; o

Manicômio Judiciário; o Asilo dos Inválidos; e a Colônia Correcional na Ilha dos Porcos

(TEIXEIRA, A; SALLA, F; MARINHO, M.G; 2016).

A importação dos ideais liberais não deixa de gerar paradoxos numa sociedade

escravocrata. Acerca deles, Machado de Assis, em Dom Casmurro, nos legou um dilema: a

moça Capitu, ao que tudo indica de ascendência negra, traiu mesmo o seu marido liberal?

Ou foi vítima de vituperação de uma mentalidade senhorial de Bentinho (OLIVEIRA,

2012)? A literatura, algumas vezes mais do que o pensamento acadêmico, desnuda com

eficácia a aporia dessa realidade histórica desencontrada. O negro, na condição de cativo,

era uma coisa, um bem semovente, arrolado, por exemplo, em inventários e destinado,

preferencialmente, aos primogênitos – nesses idos, a palavra “fazenda” não tinha a

conotação territorial que tem hoje. A palavra indicava a coleção de bens situada sob um

dado território, dos quais o escravo, fonte de capital, era o bem mais valioso (MARTINS,

2010). Dessa condição, o negro só saía diante da justiça penal, em face da polícia e do juiz.

O negro somente era pessoa quando atentava contra o seu senhor ou, frise-se, no momento

em que perturbava o sossego público.

Eis um indicativo por que nesse momento o vadio é elevado a inimigo número um do

Estado. Daí em diante, essa figura será caçada sistematicamente. Pode-se argumentar em



contrário que no Brasil-colônia as Ordenações do Reino puniam a vadiagem com açoites e

prisões, ao mesmo tempo que, da metrópole, eram degredados desclassificados sociais.

Nada disso, porém, teve a intensidade da ferocidade com que a vadiagem passaria a ser

lidada. O Código do Processo Criminal de 1832, por exemplo, previa um dispositivo

draconiano chamado Termo de Bom Viver, a ele eram submetidos os que fossem flagrados

em situação de vadiagem. O vadio, uma vez notificado e levado à autoridade judicial, tinha

que se comprometer, sob pena de prisão, a arranjar uma ocupação “decente” em prazo

determinado. Já o código penal de 1890, além de repaginar o dispositivo anterior ao criar o

Termo de Tomar Ocupação, tipificou a capoeira no mesmo tipo penal da vadiagem,

deixando claro a quem se dirigia o projeto punitivo da república (TEIXEIRA, A; SALLA,

F; MARINHO, M.G; 2016).

De fato, a escravidão é explicativa de nossa formação econômico-social. O primeiro

recenseamento da população brasileira indicava que em 1872, antes mesmo da abolição da

escravatura de 1888, a população negra livre correspondia a cerca de 42% do total, - no sul

norte-americano escravista essa população era de apenas 11%. O elevado número de

manumissões explica o paradoxo de uma sociedade escravocrata em que, por essa época, de

cada 4 negros, 3 já eram livres. Ao contrário do escravismo norte-americano, de reprodução

predominante endógena, no Brasil, a mão de obra escrava derivava, sobretudo, do tráfico –

e quanto mais perto o negro estivesse da experiência do tráfico, mais difíceis eram as

possibilidades de alforria, o que sem dúvida, atuou como um amortecimento das tensões

sociais geradas pelo cativeiro (MARQUESE, 2004).

Desnecessário dizer que a larga quantidade de libertos pelas cidades constituía uma

ameaça para o ordem oligárquica. Para o negro, a liberdade era o direito de escolher com

quem, quando e como trabalhar, e mesmo o de não trabalhar (VIOTTI, 2012). O negro

capoeira, portanto, expressava esse acinte – afinal, como atestam os arroubos de um

delegado de polícia em relatório enviado ao presidente da província de São Paulo em 1871

“entre nós, não há proletários; há porém, uma classe mais perigosa, a qual, dia por dia, tem

notável aumento: é a dos vadios” (apud MONTOIA, 2004).

O escrutínio das detenções correcionais dessa província nos revelam que, de fato, a

repressão tinha pouco a ver com a transgressão de leis, e sim com uma dada ambiência

social. Em 1928, um relatório da Delegacia de Costumes e Jogos indicava que haviam sido

instaurados 107 inquéritos, perante um total de 805 prisões efetuadas. Dessas prisões, 10

foram por atos imorais; 214, por escândalos; 43, por desordens; 133, por averiguação; 29,



por curandeirismo; 13, por cartomancia; 29, por feitiçaria; 38, por jogos e alabamas; 30, por

tóxicos; 21, por caftens; 27, por pederastia; 07 por comércio ambulante; e 211, por motivos

diversos.

Desses números, em primeiro lugar, chama a atenção a discrepância entre o

quantitativo de prisões efetuadas e a instauração do devido processo criminal, em desacordo

com os princípios do ritual da punição moderna – embora em acordo com a simbiótica

relação entre o moderno e o atrasado da modernidade brasileira. Em segundo, a elevada

quantidade de prisões arbitrárias, como se infere das rubricas “averiguação” e “motivos

diversos”. E, sobretudo, o número de prisões relacionado ao universo simbólico-cultural do

negro e a situações de divertimentos, a exemplo das rubricas “desordens” e “jogos e

alabamas”. Enfim, o que esses dados demonstram é que antes de excluir o negro, tais

repressões buscam inseri-lo em novos parâmetros de relações sociais de produção –

inclusive como mão de obra para a emergente indústria (MARTINS, 2003).

Tão sistematicamente perseguida quanto a vadiagem foi a brincadeira carnavalesca do

entrudo. Proibida e objeto de contravenção, essa brincadeira, ainda que fosse jogada por

diferentes segmentos sociais, exprimia a seletividade da justiça penal por parte dos poderes

estabelecidos. O entrudo despertava a ira das autoridades, sobretudo, quando fosse

praticado nas ruas, nas praças ou chafarizes, como era a praxe entre a arraia-miúda – ao

contrário da complacência verificada no entrudo privado, aquele jogado no interior dos

lares das famílias abastadas. As negras que carregavam tabuleiros com limões e laranjas de

cheiro eram alvo de batidas policiais, ao passo que jovens negros, raramente, entrudavam

com alguém que não fosse da sua cor, para não ser acusado de ultraje (EWBANK, 1976).

Havia, inclusive, na brincadeira, uma discricionariedade quanto o que era arremessado

contra o outro: aplicava-se uma multa maior para o improviso de uma laranja in natura, em

vez de uma de cheiro, atirada por aquele que dispunha de poucos cabedais - indicativo de

que, apesar de uma certa liberdade provisória das normas sociais e convenções morais, o

entrudo expressava os lugares que cada um deviam ocupar nessa sociedade escravocrata,

profundamente hierarquizada.

Durante todo o século XIX e nas diferentes províncias brasileiras, o entrudo foi

enquadrado nas chamadas ofensas à ordem pública. Na província de Minas Gerais, Araújo

(2000) identificou um conjunto de 88 Posturas Municipais que proibiam o entrudo. E, desse

total, 18 posturas previam, inclusive, a prisão para quem entrudasse – caso das posturas das

províncias de Barbacena e Itajubá em que o encarceramento podia chegar a oito dias. Mais



ainda, do total das posturas investigadas, apenas uma, a da província de Conceição, previa a

concessão de licença para a brincadeira, contanto que “com limões artificiais ou água limpa

e somente nos três dias apropriados (Posturas da Câmara Municipal de Conceição apud

ARAUJO, 2000). Note-se, também, que, caso folião fosse escravo, em vez de preso, era

açoitado e imputada a seu senhor uma multa – exemplo das contradições da inserção do

negro numa sociedade escravocrata: a um só tempo força de trabalho e fonte de capital.

Já na província do Rio de Janeiro, Cunha (2001) chama a atenção para o papel de um

outro agente repressor do jogo das molhadelas: a imprensa. A época, propugnador por

excelência dos ideais do progresso no Brasil, os jornais cariocas maldisseram o entrudo

com a pecha do atraso e da barbárie da situação colonial. Para essa instituição, o exemplo

de carnaval, porquanto era o “verdadeiro”, devia ser o das Sociedades Carnavalescas, com

seus “préstitos espirituosos e refinados” à maneira estrangeira – o que demonstra que não se

pode conceber a história do carnaval brasileiro em termos lineares, posto que coexistiram,

em tensão como se infere do exposto (grifo nosso), por um determinado período, diferentes

formas de brincar (CUNHA, 2001). Situação semelhante de campanha jornalística negativa

se verificou na Província de São Paulo. Nesse caso, os divertimentos populares eram

preteridos pelo teatro, símbolo do moderno, dos bons costumes e de refinamento cultural

(SANTOS, 2017).

Não deixa de ser curioso que toda essa repressão se voltasse contra uma brincadeira

aparentemente inofensiva, que não atentava, explicitamente, contra a propriedade. Ocorre,

no entanto, que o entrudo contradizia os princípios científicos do higienismo moderno. Os

manuais médicos proscreveram a sujeira do cotidiano. Elegeram-na o alvo preferencial de

sua cruzada em favor de um corpo limpo e sadio. O entrudo, com sua promiscuidade

corporal, conspurcava esses objetivos – a esse propósito, apoiando-se em Corbin (2011), a

crença tradicional e popular nos poderes de cura da imundície, nos valores terapêuticos do

excremento, implicam uma recusa à disciplina fecal e à desodorização do corpo proposta

pela medicina moderna, numa espécie de consciência crítica do tradicional diante da

extinção da função dionisíaca do corpo.

O contato corporal do entrudo, também, se defrontava com as planificações de

urbanistas e planejadores. O ordenamento territorial não irá admitir em seu plano de

reformas o desordenamento representado pelo entrudo. É interessante notar que os Códigos

de Posturas Municipais não só proibiam que se arremessassem água um contra o outro,

como, também, a água atirada na rua, “sendo obrigado, quem o fizer, a enxugá-las pondo-



lhes terras, nos prazos marcados pelos fiscais ou de serem enxutos e aterrados a sua custa”

(Leis Mineiras apud, ARAUJO, 2000, p. 97) – cumpre destacar que a origem de muitos

conflitos populares do Brasil República, caso da Revolta da Vacina, se explica por esse

desencontro entre o espaço concebido e o espaço vivido.

Mas é preciso dizer que, tanto a disciplina do corpo vaticinada pelos médicos quanto

o disciplinamento dos usos do espaço, se inserem num conjunto maior de “homogeneização

cultural” para a produção industrial. A abstração corpórea, preconizada pela disciplina

científica médica, se combina com a alienação do corpo, condição para o trabalho alienado

da produção capitalista – no teatro moderno, o corpo já não participa do espetáculo, torna-

se meramente espectador, passível e imóvel, tão distante do antigo teatro de confrontações

entre artistas e plateia (SENNETT, 1988). Do mesmo modo que a rigidez dos usos do

espaço se entrelaça com o tempo cronometrado da produção de mercadorias e da circulação

do capital – ilustrativo disso é a criação do Instituto de Organização Racional do Trabalho

(IDORT), criado em 1931, que preconizava ao trabalhador brasileiro, ante a

degenerescência dos cortiços nas áreas centrais, moradias unifamiliares nas periferias

urbanas (HOLSTON, 2013). De modo que, nesse momento do processo, a repressão aos

divertimentos populares se transfigura em fundamento histórico para a própria acumulação

do capital industrial.

O período Vargas e o desenvolvimento das indústrias culturais no Brasil

Desde o seu início o governo Vargas adotará medidas para submeter o tempo-espaço

do popular aos imperativos do capital. É o caso dos decretos e decretos-lei criados ao longo

de todo o primeiro governo Vargas (1930-1945). Em 1930, o decreto n. 19.488, de 15 de

dezembro de 1930, reduz o número de feriados nacionais de 10 para 06, “com manifesta

vantagem do trabalho nacional, sem prejuízo da condigna comemoração visada naqueles

atos”. Em 1934, o decreto n. 24. 645, de 10 de julho de 1934, em seu inciso 29, proíbe a

realização de brigas entre animais e as touradas. Em 1941, o decreto-lei n. 3688 (Lei de

Contravenções Penais), de 03 de outubro de 1941, em seu artigo 59, pune aquele que se

entrega habitualmente à ociosidade, “sendo válido para o trabalho”. Em 1946, já no

governo Gaspar Dutra, o decreto-lei n. 9.215 proíbe a prática e a exploração de jogos de

azar em todo território nacional (algo que já era previsto pela lei das contravenções penais)

– exemplo de que os atos governamentais autoritários simbolizados por decretos-lei



persistiram até que fosse promulgada uma nova Constituição, evidência de que o Estado

Novo varguista não pode ser acomodado entre balizas históricas formais.

O recrudescimento da repressão, notadamente durante o período estadonovista,

aumentou significativamente o número de prisões correcionais. Em 1934, na cidade de São

Paulo, berço do desenvolvimento industrial brasileiro, foram efetuadas pela Delegacia de

Repressão à Vadiagem, 916 detenções por vadiagem; em 1935, 1.363; em 1936, 1242; e,

em 1939, 1520 – deve-se destacar que, entre 1934 e 1939, enquanto a população da cidade

apresentava um crescimento de 50%, o número de detenções por vadiagem aumento em

60%.

Ademais, somado ao elevado número de detenções, o devido processo legal não era

cumprido, fato que acentua a natureza arbitrária da repressão estatal: pelo motivo de

vadiagem ou capoeiragem (art. 399 do código penal), foram instaurados em 1934 apenas

285 inquéritos; 320, em 1935; 244, em 1936; e 122, em 1939 – menos de 10% do total das

prisões efetuadas pela delegacia especializada neste ano (TEIXEIRA, A; SALLA, F;

MARINHO, M.G, 2016).

Para além dos números, vale notar uma maior sistematização classificatória da

vadiagem por parte do aparelho jurídico-policial. É o caso da distinção adotada entre os que

não tinham condições para o trabalho, tidos como verdadeiros mendigos, e os que eram

aptos para o trabalho, os chamados falsos mendigos. Desnecessário dizer que tal

expediente, além de subdimensionar as estatísticas, alimentava a discricionariedade da

repressão policial, porque, ainda que não fosse previsto na legislação penal, cotidianamente

era operacionalizado pelos agentes segundo suas convicções de quem era um “falso

mendigo” – em essência, essa distinção se combinava com a necessidade  substituir a ética

caritativa com a qual a Igreja tratava a mendicância por uma ética do trabalho (TEIXEIRA,

A; SALLA, F; MARINHO, M.G, 2016).

Dessa sistematização da miséria social, chama a atenção, também, a criação de

personagens penais, a exemplo do vigarista, do micheiro, do punguista. Retomando as

prisões correcionais realizadas em 1939 na cidade de São Paulo, do total de 1520, 975

foram efetuadas para averiguação, 235 por se tratar de vigarista; 215, de punguista; e 95, de

micheiro (TEIXEIRA, A; SALLA, F; MARINHO, M.G, 2016). Assim, o que se reprimia

não era necessariamente uma conduta criminal, e sim, frise-se, um tipo social. Ainda que o

micheiro e o punguista pudessem ser enquadrados em condutas tipificadas para os crimes

patrimoniais de estelionato ou furto, na prática, eram detidos “por estarem implicados em



uma ambiência social que podia ser a zona de meretrício, as casas de jogo e demais espaços

em que se inscrevia a boemia paulistana do período” (TEIXEIRA, A; SALLA, F;

MARINHO, M.G; 2016, p. 396).

Explica-se, assim, por que o Estado Novo dedicará especial atenção à figura do

malandro. Aos olhos dos ideólogos do regime, a redenção do malandro se efetuaria na

figura do trabalhador que, somente após a semana de labuta, se dedicaria ao ritmo que veio

das senzalas. Ideologicamente, é como se o universo cotidiano do compositor se deslocasse

do bairro carioca da Penha para o chão da fábrica (VELLOSO, 1988). É que, para um

regime que se esforçava para a construção de um “novo homem brasileiro”, o jeito

malandro de se esgueirar pela vida para sobreviver numa sociedade gestada pela escravidão

representava a antítese do trabalhador morigerado, daquele que respeita o patrão, em acordo

com o discurso conciliatório propagado pelo varguismo, num momento em que a

modernização agudizava as tensões de classe na sociedade brasileira.

Exemplo disso era a censura às letras de samba que contrariavam à ideologia do

trabalho. A cargo dela se incumbiu, de forma metódica, o Departamento de Imprensa e

Propaganda (DIP), criado em 1939 pelo decreto-lei n. 1.915. É o caso do samba composto

por Wilson Batista, “O Bonde de São Januário”. Em razão da censura, ao contrário dos

versos da letra original que diziam “O bonde de São Januário leva mais um sócio otário; só

eu não vou trabalhar”, a música teve que ser gravada da seguinte forma: “O bonde de São

Januário leva mais um operário; sou eu que vou trabalhar” – do que se infere uma forma de

consciência crítica do tradicional em face do moderno. O elogio à ociosidade, à boa vida,

não seria uma forma, ainda que em nível simbólico, de impor limites sociais a um trabalho

desprovido de sentido?

Também se infere do episódio uma característica que singulariza a repressão do

Estado Novo em face dos períodos anteriores. Em Vargas, pela primeira vez a figura do

popular é enaltecida. Ela é reconceituada de forma positiva. É nela que está a essência da

brasilidade. Ocorre, no entanto, que o povo é incapaz de exprimi-la; necessita antes de um

mediador que seja capaz de trazê-la à tona: “o samba deve ser educado para educar”

(VELLOSO, 1987, p. 32). A esse propósito, cumpre lembrar a reinterpretação freiriana da

mestiçagem. Libertada das amarras das teorias raciais do século XIX, no universo

ideológico da antropologia culturalista, negros, brancos e índios se encontram

democraticamente miscigenados, fornecendo uma carteira de identidade ao brasileiro

(ORTIZ, 1994)



Esses mediadores são, portanto, os intelectuais – tanto que, em seu discurso de posse

na Academia Brasileira de Letras, Vargas irá conclamá-los a serem homens de ação, a

saírem de sua torre de marfim bacharelesca. A eles, caberia, a tarefa de trabalhar a

heterogeneidade do popular para cimentar, em âmbito ideológico, a univocidade do

nacional – ex claro que, nesse processo, os elementos da base social são filtrados segundo

as conveniências do regime. Afinal, se, por um lado, a capoeira, sob a bandeira da

mestiçagem cultural, é elevada a patrimônio nacional, também é verdade que a Frente

Negra Brasileira foi um dos primeiros movimentos sociais a serem reprimidos pela ditadura

varguista.

É um engano, no entanto, interpretar a construção da identidade nacional apenas em

termos ideológicos, em âmbito superestrutural; porquanto se combina, dialeticamente, com

uma necessidade estrutural da reprodução do capital. A univocidade nacional almejada pelo

discurso varguista, em essência, criava, pela primeira vez, um espaço nacional de circulação

de mercadorias – e, por consequência, o consumo massificado delas. Mais ainda, nesse

processo, ainda que num estágio inicial, começa a se desenvolver, entre nós, aquilo que os

frankfurtianos conceituaram de indústria cultural – de fato, além de agente censor, o

Departamento de Imprensa e Propaganda foi um poderoso animador cultural, promovendo a

rádio, o cinema (é do período, por exemplo, a criação das primeiras companhias

cinematográficas, caso da Cinédia), o teatro e a literatura (ALMEIDA; GUTIERREZ,

2011).

Essa é a razão pela qual o período Vargas representará um ponto de inflexão em todo

esse panorama histórico da repressão aos divertimentos populares. Cumprindo papel

análogo às medidas administrativas adotadas pelo Estado para promover a rotação do eixo

econômico da agricultura para a indústria (confiscando, por exemplo, os lucros do café ou

aumentando o custo relativo do dinheiro emprestado à agricultura), tornando, assim, a

indústria o polo hegemônico da economia (OLIVEIRA, 2003); a repressão aos

divertimentos populares, nesse momento do processo, servirá para dar à luz o novo: o lazer-

mercadoria.

Enfim, mais do que docilizar o corpo para o trabalho, essa repressão funcionará com

uma espécie de acumulação primitiva para uma indústria que encontrará sua consolidação

no pós-guerra – em especial, durante a ditadura militar, quando o lazer-mercadoria se

converte, nitidamente, num campo de acumulação capitalista, um investimento para o

capital.



Conclusão

É interessante observar que, de modo geral, na academia, na imprensa, e em especial

no campo específico da área, o lazer é tratado como uma conquista da classe trabalhadora.

Consideramos que a raiz desse lugar-comum não remeta apenas às lutas que,

historicamente, a classe trabalhadora travou pela redução da jornada de trabalho, mas

também, em alguma medida, à uma ilusão embutida no conceito de que o lazer é uma

atividade prazerosa, libertária, hedonista. Afinal, como falar em conquista, se esses mesmos

lazeres sobrevieram à custa de antigas formas de se divertir? Eis aí, a nosso ver, o principal

mérito metodológico do materialismo histórico-dialético: ao contrário da perspectiva

fenomenológica e sistêmica que busca a homogeneização, na tentativa de apreender o

conceito, a perspectiva dialética, ao atentar para o processo em sua totalidade, tende a

suscitar o desenvolvimento concreto de um dado fenômeno social.

Ainda que com limitações, o panorama histórico aqui realizado sobre a repressão aos

divertimentos populares no Brasil desconstrói a origem histórica do conceito mais comum

de lazer, o de que os lazeres são resultado da modernização do cotidiano – como se pari

passu o tradicional, passivo, cedesse lugar para o moderno. Pelo contrário, o que se

verificou, no Brasil, assim como em outros quadros históricos e geográficos, os lazeres

programados coexistiram (e coexistem) com os divertimentos populares, em momentos de

repressão, apropriação e resistência – processo multifacetado que, notadamente a partir do

governo Vargas, a expropriação desses significou a hegemonia daqueles.

As implicações ideológicas disso para a literatura do lazer são diversas, a começar

pela desmistificação de que os lazeres são uma prática social desinteressada; e a terminar

pela busca, na prática, de um tempo verdadeiramente livre.
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