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Em artigo publicado na Revista da TV de A Tarde, a professora Malu Fontes 

comentava as reações de um grupo de “puristas” – nas palavras dela – ante matéria veiculada 

dias antes no quadro “Brasil Total”, do programa de maior audiência na TV brasileira aos 

domingos, o Fantástico da Rede Globo. A matéria divulgava pela primeira vez em cadeia 

nacional o que Fontes classifica de “fenômeno musical baiano: o arrocha.”1 

A crítica da professora, que também é jornalista e doutora em Comunicação e Cultura 

pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), é pertinente e chama à reflexão. O presente 

texto tem o mote de informar, a tantos quantos se interessam por esse debate, sobre os 

resultados parciais de pesquisa que vimos desenvolvendo desde o início de 2003 justamente 

sobre isso que Malu Fontes chama de “fenômeno”. 

Denominada “Mapeamento dos Guetos Musicais de Salvador”, com apoio do Pibic 

(Programa de Iniciação Científica do CNPq) e do Programa UFBA em Campo-Atividade 

Curricular Comunitária (ACC)2, tal pesquisa envolve mais de uma dezena de estudantes de 

diversas áreas da UFBA e de outras faculdades.3 Concebida pelo Etnomidia – Grupo de 

Estudos em Mídia e Etnicidades da Facom (Faculdade de Comunicação), entra em nova fase a 

partir de julho de 2004 e deve ser concluída em janeiro de 2006. 

Entre os objetivos do projeto está o de mapear e documentar as manifestações 

artístico-musicais que ocorrem em zonas geográficas específicas de Salvador, Região 

Metropolitana e parte do Recôncavo baiano, como as cidades de Candeias (berço do 

“arrocha”) e Cachoeira. Pretende a pesquisa registrar esses espaços e histórias de vidas de 

indivíduos que os freqüentam ou os compõem. Ao final, interagindo com esses guetos – de 

presença marcadamente afrodescendente -, teremos um videodocumentário mostrando um 

total de 20 locais visitados e estudados.4 

 

                                                 
1 Malu Fontes, “A cultura nos tempos do arrocha”, in Revista da TV, A Tarde, 20/06/2004, pág.10. 
2 UFBA em Campo (ACC) é um programa criado pelo ex-reitor Felipe Serpa, com objetivo de aproximar a 
universidade da comunidade. Atualmente o programa ACC é dirigido pela professora Bella Serpa. 
3 A equipe principal da pesquisa foi composta, além dos autores do presente texto, por Pedro Caribé, Plínio 
Rattes, Teresa Bahia, Luiz Souza, Felipe Amorim, Vinícius de Souza, Érica Mascarenhas e Alessandra 
Cerqueira, todos da UFBA, e ainda por Sueide Oliveira e Naiara Leite, da FTC, e Juciara Moreira, da Faculdade 
da Cidade. Colabora também Paulo Siva, técnico do laboratório de TV da Facom. 
4 Parte dos resultados da pesquisa pode ser visto em www.etnomidia.weblogger.com.br. 



O local e o global 

Para efeito metodológico, Salvador e seu entorno foram divididos em cinco grandes 

regiões. De cada uma delas a pesquisa vai pinçar de três a cinco “guetos” onde ocorrem, em 

dias e horários variados, eventos públicos, comunitários ou mesmo comerciais, que se 

constituem não raro em única alternativa de lazer para a população que ali comparece.5 Tais 

eventos têm como ponto comum de atração a musicalidade e a dança, seja o samba, o pagode, 

o rap, o pop, o arrocha... 

O projeto Mapeamento dos Guetos firma-se em vasta bibliografia que envolve os 

temas mídia e etnicidades, a saber: conceitos de raça, formação política e econômica das 

sociedades brasileira e baiana, teorias raciais, histórico da discriminação racial etc. Além de 

temas relacionados, como identidade, religiosidade, indústria cultural, musicalidade, 

globalização etc. 

Entre os textos que o grupo da pesquisa tem se apoiado estão os de Eliene Azevedo, 

Muniz Sodré, Milton Santos, Lílian Schwarcz, Eul-Soo Pang, Renato da Silveira, Stuar Hall, 

Karl Marx, Eric Hobbsbaw, dentre muitos outros.6 

Até o início de julho os primeiros locais a integrarem a pesquisa foram: 1) Espaço 

Cultural Zambiã, em Itinga7; 2) Segunda Sem Lei, em Itapuã; 3) Pop Som, em Paripe; 4) 

Praça do Reggae, Bar de Fuá e Rocinha do Pelô, no Pelourinho; e 5) Arrocha na Madeireira 

Brotas, na Baixa do Manu em Pernambués. 

Feita uma primeira visita de sondagens e contatos iniciais com os responsáveis pelos 

eventos, o grupo de pesquisadores retornou para aplicar um questionário que visa traçar um 

perfil do público freqüentador desses guetos musicais. O modelo do questionário foi definido 

a partir da leitura do texto “Conhecendo o público do Sambarylove” (Conceição, 1995-96)8  

Assim, chegou-se a um questionário com 15 perguntas objetivas, três delas permitindo 

mais de uma resposta. Concluímos que aplicaríamos 25 questionários em cada gueto, um 

número considerado suficiente para os objetivos do grupo, tentando equilibrar o número de 

homens e mulheres.  

 

                                                 
5 Colaborou na fase de escolha dos primeiros locais o ator Jorge Washington, do Bando de Teatro Olodum, que 
demonstra ser profundo conhecedor do assunto, e a quem somos gratos. Participaram dos debates iniciais da 
pesquisa os professores da UFBA Renato da Silveira e Paulo Dourado, da UEFS Clóvis Caribé e ainda o 
videomaker Antônio Carlos Brito. 
6 Raça: conceito e preconceito, de Eliene Azevedo; Claros e Escuros, de Muniz Sodré; Por uma Outra 
Globalização, de Milton Santos; Espetáculo das Raças, de Lílian Schwarcz; Coronelismo e Oligarquia, de Eul-
soo Pang; Jeje-nagô, iorubá-tapa´, Aon Efan, Ijexá, de Renato da Silveira; O que é o negro na cultura de massa 
negra?, de Stuart Hall, Introdução à crítica da economia política, de Karl Marx, A História Social do Jazz, Eric 
Hobbsbaw. 
7 Indicado pelo jornalista Hamilton Vieira. 
8 Fernando Conceição, in Revista da USP (Universidade de São Paulo), número 28, dezembro 95/fevereiro 96, 
pp. 164-173 O texto está disponível em www.usp.br/revistausp/n28/12conceicao.pdf. 



As características do lugar 

Gueto é um espaço físico onde determinado grupo excluído ou marginalizado - pela 

condição social, raça, etnia, gênero, religião etc - se encontra, ou é confinado. No caso dos 

guetos musicais de Salvador e entorno, além de serem marginalizados pelas elites locais e 

pelo Estado esses espaços acabam se tornando fonte da indústria do entretenimento. Mas 

aparentemente com pouco ou nenhum retorno concreto, material, para a comunidade. 

Alguns aspectos importantes dos sete locais (nas cinco regiões) escolhidos são a seguir 

informados. 

O Projeto Segunda Sem Lei ocorre toda segunda-feira, a partir das 21h, no Bar 

Jangada, próximo à pedra da sereia de Itapuã. A atração é a Banda Segunda Sem Lei, que toca 

samba, estilo partido alto. O valor do ingresso é R$ 4,00 e os responsáveis são Samuel e 

Manolo, donos da banda. 

Já em Itinga, o Espaço Cultural Zambiã fica próximo ao Largo do Caranguejo. Tem 

como atração o Grupo Cultural Zambiã que, todo domingo, a partir das 17h, faz apresentações 

de dança afro, capoeira, maculelê, samba duro e recebe grupos convidados. A entrada custa 

R$ 3,00 para homens e R$ 1,00 para mulheres. Esse valor, segundo o responsável pelo 

Espaço, Reinaldo Fuscão, passou a ser cobrado para fazer uma espécie de seleção de quem 

estava indo realmente para se divertir e não para causar confusão. 

No Pelourinho foram três espaços escolhidos. A Praça do Reggae, na Ladeira do 

Pelourinho, funciona de terça a domingo, com reggae mecânico. As pessoas pagam R$ 2,00 

para entrarem na praça. O responsável é Albino, um comerciante do Pelô. A Rocinha fica em 

uma área do Pelourinho que não passou pela reforma, sua entrada é próximo ao Hotel 

Pelourinho. Funciona diariamente, mas seus dias mais animados são às sextas-feiras ou a 

primeira e última terça-feira do mês, quando o grupo Os Bem Aventurados, que pertence a 

Alumínio, toca reggae ao vivo. Para entrar no espaço dos Bem Aventurados paga-se R$ 4,00, 

porém a curtição acontece do lado de fora também, onde se encontram outros bares e 

comércios diversos. O terceiro gueto do Pelô é o Bar do Fuá, próximo ao Largo Quincas 

Berro d´Água.  Samba e pagode, às terças-feiras, sextas-feiras e sábado, a partir das 21h. Os 

grupos Caxambu, da Liberdade, e Meninos Sensuais, da Caixa D´Água, se revezam. O bar é 

aberto, só paga o que se consumir. O dono do bar, Seu Fuá, é também conhecido como o 

“galo do Maciel”, apelido relacionado à sua performance com as mulheres. 

O “Arrocha”, ou seresta de Pernambués acontece no Bar Recanto de Ogum, rente ao 

Viaduto dos Motoristas, sentido Avenida Paralela-Estação Rodoviária de Salvador. O público 

curte, às sextas-feiras e sábados, a partir das 21h e domingo, a partir das 18h, a música de 

maior sucesso popular atualmente, o Arrocha. Ao vivo, cantores populares se apresentam 



acompanhados por um instrumentista num teclado pau-para-todos os ritmos. O espaço é no 

meio da rua, os freqüentadores só pagam o que consumir no bar. 

Pop Som é como é conhecida uma espécie de discoteca semanal montada em um 

grande galpão em Paripe, próximo à principal praça do bairro, aos domingos a partir das 20h. 

Mulher não paga, homem paga R$ 2,00. O dj Carioca, que controla o som – unicamente 

estereofônico -, reveza os ritmos: do dance à música romântica, desta para o zulk ou o reggae 

e destes para o pagode  - e começa tudo de novo, até meia noite. 

Os guetos pesquisados se encontram em bairros carentes que integram a cidade pobre. 

São locais marcados pela violência e pelo descaso oficial. A Rocinha do Pelô, por exemplo, é 

uma área que ficou de fora, sabe-se lá por que, das várias etapas de reforma do Centro 

Histórico e não faz parte do circuito turístico do Pelô. 

 

Peculiaridades de gênero 

Embora parciais e sem caráter censitário, sendo apenas uma amostragem de espaços 

limitados e com um número reduzido de fontes, os questionários da pesquisa e seus resultados 

levantam importantes aspectos da organização dos guetos musicais, seus freqüentadores e a 

importância, ou não, dos meios de comunicação para essas comunidades. Outra relevância dos 

números refere-se ao processo de conscientização e da identidade étnicas. 

O principal fato percebido nos números da pesquisa é a peculiaridade entre homens e 

mulheres. Mais do que em relação à idade ou entre os guetos, as respostas diferenciam muito 

com relação aos gêneros. Assim pode-se perceber que as mulheres que freqüentam estes 

espaços são mais jovens que os homens, cerca de 72% possuem idade inferior aos 25 anos. 

Entre os homens este número é de 56%. Os homens com mais de 30 anos representam 26% 

dos freqüentadores, já entre as mulheres este número é de apenas 11%. No Espaço Zambiã, 

em Itinga, o percentual de freqüentadores com idade abaixo de 30 anos é de 100%, para 

homens e mulheres. 

Outras diferenças marcantes entre homens e mulheres foram percebidas no grau de 

escolaridade e na ocupação. Em relação à escolaridade, as mulheres apresentam menores 

números e conseqüentemente menor acesso à universidade. 28% das mulheres não possuem 

nem o primeiro grau completo. Dos homens, este número, também alto, é de 24%. Apenas 

33% das freqüentadoras concluíram o segundo grau e menos que 5% ingressaram no nível 

superior. Entre os homens, os números daqueles que concluíram o segundo grau sobem, um 

pouco, para 35% e dos que entraram na universidade é de 11%. Desses, 3% já concluíram a 

graduação. Nenhuma mulher respondeu já ter o terceiro grau completo.  



Esses números não estão diretamente relacionados com a idade, já que, por serem mais 

jovens, as freqüentadoras poderiam ainda estar no processo educacional, justificando o menor 

nível de escolaridade. Porém o que se vê é um maior índice de homens estudando, cerca de 

43%, contra 39% das mulheres. Apenas 60% das mulheres trabalham e estudam ou apenas 

trabalham, enquanto com os homens este total é de 81%. O número de mulheres 

desempregadas ou sem ocupação é de 29%, contra apenas 7% dos homens. Apenas duas se 

autodefiniram ‘donas de casa’.  

Assim pode-se levantar algumas hipóteses, não muito alentadoras em relação às 

mulheres freqüentadoras destes guetos. São jovens que abandonaram os estudos cedo e não 

conseguem inserção no mercado de trabalho. Pelo menos de modo formal, pois muitas dessas 

garotas tendem a engrossar o número de empregadas domésticas, campo profissional, em sua 

maioria informal, que mais cresce em nossa cidade. Pesquisas indicam que há mais mulheres 

realizando trabalhos domésticos do que na indústria. Entre essas, a exploração do trabalho 

infantil é preocupante.  

A religiosidade expressa pelas mulheres também é diferente do comportamento 

masculino. Cerca de 78% responderam que possuem uma religião, apenas 21% disseram que 

não possuem religião e 1% apenas acreditar em Deus. Das que possuem religião, mais de 70% 

são católicas. 40% dos homens não possuem religião, Dos 60% que possuem, 45% são 

católicos. Além da religião católica, apenas duas religiões se destacam: o candomblé, com 

4%, entre homens e mulheres, e a religião espírita, com 2%. Apenas uma pessoa se afirmou 

evangélica, o que já era de se esperar, pois os dogmas evangélicos não permitem o acesso a 

esses espaços musicais. Curioso foi encontrar uma Testemunha de Jeová no – Espaço Zambiã 

-, onde se difunde os cultura afro-brasileira (pelo próprio nome do local), entre eles a religião 

de matriz africana, o candomblé.  

A relação com os meios de comunicação é bem parecida entre homens e mulheres. O 

principal veículo pelo qual ambos recebem informação é a televisão: 48% dos homens e 57% 

das mulheres se informam pelos telejornais (esta é uma das questões que permitiam mais de 

uma alternativa, portanto os números aqui foram calculados do total de itens marcados). A TV 

também é o veículo que homens e mulheres têm mais acesso: 45%, no caso das mulheres 

(sendo o rádio o segundo com 36%) e 49% dos homens (com 33% para o rádio). 

O rádio, segundo veículo mais próximo dos freqüentadores, é mais ouvido pelos 

homens, cerca de 17% contra 11%. Jornais impressos e internet obtiveram números bem 

próximos para homens e mulheres, respectivamente 14% e 13%, entre os homens e 10% e 

9%, para as mulheres. Já 3% das mulheres responderam receber informações primeiramente 



de outras pessoas. E não se trata somente de fofocas da vizinhança, as notícias do Brasil e do 

mundo correm rapidamente nestas comunidades, através do boca-a-boca.  

A grande surpresa talvez tenha sido esta: o nível de acesso dos tradicionais jornais 

impressos, encontrados em qualquer banca, por preços accessíveis ou nos diversos 

estabelecimentos, como barbearias e pontos comerciais, gratuitamente para uma consulta, 

diferir tão pouco do acesso a internet, ainda com tímida penetração nas camadas mais baixas. 

Se o contingente de universitário fosse maior, poderia ser a justificativa para tal fato, pois 

muitos dos estudantes têm a possibilidade de navegar na rede mundial por meio dos 

computadores das suas faculdades. 

Porém são contraditórios o nível de escolaridade, de ocupação e o perfil econômico 

dessas comunidades com o grande acesso à internet. Isso levantou a hipótese de incoerência 

nas respostas dadas. Muitos, inclusive, se diziam sem ocupação ou desempregado, porém 

respondiam que o veículo de comunicação ao qual tinham mais acesso, várias horas por dia, 

era a internet. 

Uma questão que fez falta no questionário foi uma que desse conta do perfil financeiro 

dos freqüentadores. Apesar de sabermos que estes guetos estão localizados em bairros 

carentes da cidade e são espaços de atração de pessoas de baixa renda, era preciso saber o 

grau econômico desses freqüentadores. Poderíamos optar em perguntar sobre o número de 

eletrodomésticos nas residências, como por exemplo, o computador.  

Se estes freqüentadores estiverem mesmo acessando a internet tanto quanto os jornais 

impressos, para saber as notícias, ou como terceiro veículo que mais têm contato (12%), com 

certeza não estão sendo informados da realidade mais próxima que os cercam. A participação 

dos moradores desses bairros é pequena na rede, não só como usuários, mas também, e 

principalmente, como pauta ou enfoque das produções que circulam na internet. Espera-se 

que dos 34%, entre homens e mulheres, que têm o rádio como principal meio de 

comunicação, muitos estejam escolhendo as rádios comunitárias de suas localidades, para 

suprir a ausência supracitada no veículo on line.  

A diferença mais importante percebida entre os guetos é o caráter de atração de 

público para esses espaços. Fica demonstrado que servem como ambientes de lazer quase 

exclusivo para os moradores da comunidade ou adjacências. Excetuando os espaços do 

Pelourinho, onde apenas 4% dos freqüentadores são dali mesmo (de 75 entrevistados, apenas 

3 eram moradores do Centro Histórico), outros guetos registram mais de 50% dos 

freqüentadores formado por moradores do mesmo bairro, e os demais das circunvizinhanças. 

O número de freqüentadores de bairros próximos ao Pelourinho, como Nazaré, Liberdade, 

Barbalho e Saúde é de 25%. O maior número mesmo, 71% é de moradores de bairros 



afastados do centro e até de outras cidades, como é o caso de freqüentadores que se 

declararam vindos de Feira de Santana, Lauro de Freitas e Pojuca. 

Dos outros espaços, os de maior caráter local são o Zambiã, em Itinga, e Pernambués, 

com 72% e 60% dos freqüentadores do próprio local, respectivamente. Freqüentadores de 

outros bairros, mesmo distantes, usam como principal meio de deslocamento o que eles dizem 

“na onze”. Traduzindo: 40%, entre homens e mulheres, responderam que se deslolam a pé. O 

segundo meio de transporte mais utilizado é o ônibus, com 34%. Os freqüentadores que mais 

caminham a pé são os do Pop Som, em Paripe, com 64%. Seguidos dos moradores de 

Pernambués, 56% e finalmente de Itinga, com 48%. 

O número de homens que vão aos guetos com carro próprio é muito superior ao das 

mulheres, 18% a 4%. Se somarmos os homens que vão de moto, o número de freqüentadores 

com automóveis sobe para 25%. Assim, é maior o número de mulheres que responderam 

utilizar o táxi ou carona de amigos para irem aos guetos, 13% contra apenas 7% dos homens. 

Apenas uma pessoa respondeu utilizar a bicicleta para ir ao Espaço Zambiã e uma afirmou 

morar no local (Rocinha), dispensando a utilização de meios de transporte. 

 

Opção ou indústria cultural? 

A atração de pessoas de fora aos guetos do Pelourinho pode ser creditada, além de ser 

o Pelô um ponto turístico e de badalações, ao fato de dois dos espaços da pesquisa, Praça do 

Reggae e Rocinha, serem espaços de “resistência” na execução do reggae, estilo de música 

ainda visto com certo senão pela indústria cultural na Bahia. Apesar de programas 

esporádicos em algumas rádios, quem curte esse estilo tem nesses espaços uma das poucas 

oportunidades de ouvir e dançar o reggae. Este fato faz com que moradores de bairros 

distantes do Pelourinho se desloquem nas noites de terças e sextas-feiras para o Centro 

Histórico. Isso pode ser comprovado nas respostas ao item sobre a finalidade de ida ao gueto: 

77% responderam que vão à Rocinha e à Praça do Reggae para ouvir música e/ou dançar. 

Essa é mais um das questões que permitiam mais de uma alternativa (o percentual refere-se ao 

total de itens apontados). Quatro mulheres e três homens, do total de entrevistados 

responderam que vão aos espaços do Pelô para “fumar maconha.” 

De modo geral, a principal finalidade apontada por 20% dos homens foi paquerar, 

enquanto 26% das mulheres responderam que vão aos guetos para dançar. 17% dos homens 

responderam “beber”, enquanto entre as mulheres este número é de 15%, como razão de ir ao 

gueto musical. 

Apenas 13% dos freqüentadores do Recanto de Ogum, que prioriza o estilo Arrocha, 

música sensação no momento da pesquisa, disseram ir ao local para dançar. 21% para ouvir as 



músicas de Nara Costa, Silvano Sales e Asas Livres. Maior foi o percentual dos que vão ao 

local para beber, 24%. 

Nesse ponto, podemos retomar uma discussão suscitada pela leitura do texto "A 

Indústria Cultural", de Adorno e Hockheimer. Os freqüentadores dos guetos estão ouvindo 

“Seresta” ou “Pagode” por não terem acesso a outros gêneros musicais “mais nobres”, ou se 

trata de uma questão de gosto? Nas emissoras de rádio cujo público-alvo é o que se costuma 

chamar de “massa”, assim como nas festas ditas populares naquelas áreas, os responsáveis 

pela produção cultural oferecem opção variada de consumo musical? 

A dúvida permanece: os moradores dessas áreas se ressentem da falta de opções 

musicais, ou tais estilos atendem a uma demanda do público? Sem entrar em questões 

estéticas, o que se pode aferir dos números parciais da pesquisa é que – excetuando o reggae, 

e provavelmente o rap, que veremos brevemente – realmente a música tocada não é a grande 

atração que leva o público a estes espaços (especialmente falando do Recanto de Ogum, em 

Pernambués), apesar de o “arrocha” ser o mais solicitado pelos ouvintes da “Estilo FM”, rádio 

comunitária de Pernambués. É uma questão, portanto, complexa. 

Se utilizarmos o pensamento de Adorno e Hockheimer podemos dizer que as escolhas 

do público não são exatamente opções, mas são feitas já impregnadas pela força da Indústria 

Cultural, que utiliza todos os seus mecanismos, como a pressão econômica e o apoio dos 

meios de comunicação, para impor produtos de fácil circulação e vendagem. “Ao mesmo 

tempo em que os mass media massificam produtos culturais, o povo produz uma cultura 

popular já imersa na Indústria Cultural, que acaba por se tornar um produto dos mass media”, 

dizem aqueles autores no texto citado. 

No quesito outras opções de lazer, os freqüentadores dos guetos têm a praia como a 

preferida, com 36% dos entrevistados, homens e mulheres. Seguido dos shows com 19%. Por 

ser uma das opções de lazer mais barata que a cidade oferece, a praia foi a mais apontada. 

Apesar de também ser uma opção barata como a praia, os parques foram pouco apontados, 

apenas 4%. 12% dos freqüentadores escolheram o cinema como opção e 7% o teatro. O 

shopping é mais atrativo para as mulheres, 12%, mais até que o cinema, que foi marcado por 

11% das mulheres. Porém, outras opções relacionadas ao “universo feminino” foram pouco 

apontadas. Apenas uma mulher (no Bar do Fua) respondeu ter como opção de lazer cozinhar. 

Outra (na Segunda Sem Lei) respondeu “academia”. Enquanto 4% dos homens apontaram a 

prática de esportes como opção de lazer, em especial o futebol e dois (um de Itapoã e outro de 

Pernambués) escolheram fazer sexo (ou ‘cumê mulé’, como respondeu um deles), como outra 

opção. 

 



Questão de raça 

O maior nível de consciência da sua identidade e do problema da discriminação racial 

brasileira está relacionado com uma aproximação maior dos freqüentadores com estes guetos, 

não só para a pura e simples curtição. O Espaço do Fuscão, Em Itinga, por exemplo, funciona 

como local de difusão da cultura negra, através de aulas de capoeira, dança afro e debates 

sobre a inserção do negro na sociedade. Estas são preocupações do seu responsável, Reinaldo 

Fuscão. O resultado disso é que mais de 88% responderam serem negros, quando perguntados 

sua raça. 100% disseram “sim” na questão sobre a existência ou não de discriminação racial 

no Brasil.  

Neste sentido, os freqüentadores dos espaços do Pelourinho, que possui todo um 

histórico de luta dos movimentos negros e nascimento de blocos afros, responderam diferente 

do que se poderia imaginar. Apenas 53% se consideram negro e 84% afirmaram existir 

discriminação racial no Brasil. É de se estranhar que, em espaços de apreciadores do reggae, 

uma música utilizada como bandeira de protestos, inclusive raciais, menos freqüentadores 

percebam a discriminação, enquanto que o espaço do Arrocha, em Pernambués e do Pagode, 

em Itapoã e Itinga, esse entendimento seja de 100%.  

No total, 62% dos 175 entrevistados se auto-assumiram negros. 6% se definiram 

morenos e 3% mestiços. Os brancos formam 2% dos entrevistados. Entre as outras respostas 

estão: cabo verde, italiano, basco, brasileiro, mulato, índio, preto por parte de pai e branco por 

parte de mãe, afro-descendente, mameluco, sarará, negro-mulato, “parmalat”, “da raça 

humana”, “da raça animal”, “da raça boa”, nenhuma raça e não tem raça, “pois quem tem é 

cachorro”. 

As respostas à última pergunta confirmam que o racismo é sentido por muitos, 

independente de qual raça se considera. Assim, locais como a Segunda Sem Lei, onde 68% se 

dizem negros e Pernambués, onde este número é de 64%. A totalidade dos respondntes 

(100%) afirma a existência do racismo. 

Os resultados mais otimistas dos questionários dizem respeito ao hábito de leitura dos 

freqüentadores desses guetos. Em um país com sérios problemas de alfabetização e de acesso 

à leitura é alentador saber que 34% leram um livro na última semana e que 27% lêem jornal 

diariamente. Esses números são bem próximos entre homens e mulheres. Se esse nível de 

leitura levar essas comunidades ao questionamento e ao desejo de mudança da estrutura social 

em que se encontram, podem começar a questionar o estado em que vivem. 

Lembrando Milton Santos, podemos esperar, então, a transformação social vinda dos 

de “baixo”, dos marginalizados e excluídos pelo modelo econômico que valoriza a 



especulação financeira. Mas isso, para além do acesso a livros e jornais, vai depender do que 

essas pessoas façam das ferramentas obtidas com tais leituras. 
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