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INTRODUÇÃO: O presente trabalho complementa o Projeto Orla, que objetiva
pesquisar os espaços públicos de lazer da Orla de Atalaia, Aracaju/SE, construído no
grupo Observatório da Mídia Esportiva/UFS, sendo assim, Tribos da Orla é apresentado
como um dos três eixos de análise do Projeto Orla. A Nova Orla de Atalaia reúne em
toda sua extensão um número diversificado de espaços destinados às práticas
corporais de lazer, a exemplo da caminhada, a corrida e a patinação. Enquadram‐se
algumas práticas esportivas como basquetebol, voleibol, futebol, tênis, skate, hóquei,
entre outras, constituindo um ponto de encontro do que se pode chamar de
diversidade de grupos sociais, aqui denominados tribos, grupos que originaram o
ponto inicial da pesquisa. Entendendo que tribo significa grupo social com relativa
ocupação espacial e que pode apresentar culturas próprias, isento de organização
política ou qualquer forma da autoridade, nessa pesquisa seguiremos a idéia de que
tribos é uma denominação utilizada para os grupos que frequentam a Orla de Atalaia,
que ocupam os espaços mais distintos em horários diversificados. OBJETIVO:
Considerando a acessibilidade, localização e estrutura do espaço de lazer, buscamos
identificar quais os interesses dos grupos em relação aos espaços públicos de lazer da
Orla de Atalaia. METODOLOGIA: A construção deste estudo configurou‐se como uma
pesquisa Qualitativa/Descritiva. A utilização da câmara fotográfica e da filmadora
serviu como recursos técnicos para registrar os espaços na construção de um vídeo‐
texto. Como instrumento de coleta de dados fez‐se uso da entrevista semi‐
estruturada, a qual trouxe informações a respeito dos sujeitos e possibilitou a
legitimidade dos resultados. O Diário de Campo foi outro recurso utilizado para as
observações ocorridas concomitantemente à construção da pesquisa. RESULTADOS:
Para os principais achados da pesquisa apresentamos as tribos que contribuíram para
o desenvolvimento das observações: os jogadores de futsal, skatistas, patinadores,
bicicleteiros, corredores de kart e os jogadores de hóquei. Observamos que a
aproximação das pessoas ocorre mediante a boa localização, fácil acesso e qualidade

dos espaços, mas somente a paixão pela prática de lazer não proporciona a satisfação,
é preciso também investir. Vimos que as pessoas se descobrem em gostos estilos,
demonstrando o aspecto do lazer que exprime criação, expressão e satisfação, a partir
dos quais se formam os grupos. Consideração que demonstra a importancia de
entendermos a sociedade de maneira não generalista, pois deste modo, pode‐se
perceber as especificidades de cada grupo encontrado. CONCLUSÃO: Concluímos que
a acessibilidade dos espaços de lazer da Orla de Atalaia e a qualidade das estruturas
são os fatores primordiais de atração das tribos à localidade, apesar de alguns
empecilhos para vencer a distancia do local de origem dos frequentadores.
Ressaltamos também que as práticas de lazer na Orla de Atalaia podem representar
três vertentes de interesse. Uma como meio de produção cultural, outra como
formação de grupos sociais e uma terceira vertente caracterizada pelo aspecto que
torna o lazer uma mercadoria de caráter estimulante e prazeroso, visto a grande
movimentação de capital nos espaços onde necessariamente é exigido investimento
em troca da sua utilização.
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