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CASAS DE SWING: UM EXERCÍCIO ETNOGRÁFICO DE ESTUDO DO
LAZER DESVIANTE

Luana Mari Noda, Grupo de Estudos do Lazer (GEL/UEM), luasns@hotmail.com
Silvana dos Santos, Grupo de Estudos do Lazer (GEL/UEM),
silsantos2611@outlook.com
Giuliano Gomes de Assis Pimentel, Grupo de Estudos do Lazer (GEL/UEM),
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RESUMO: O objetivo foi compreender a dinâmica interna de sociabilização em clubes
de swing. Metodologicamente inspirado na etnografia multi situada, o estudo descreveu
a dinâmica de interação social, a partir da observação direta em dois locais.
Encontramos um conjunto de práticas que transcendem a troca de casais, apontando
para a vivência hedonista, com ambiguidades em relação às normas sociais. Em
conclusão, esses tipos de lazer desviante mantém uma relação dialética entre a formação
anônima de grupos e a exploração das modalidades não-usuais de pornolazer.
PALAVRAS CHAVE: grupos sociais; pornolazer; clubes sociorecreativos, cultura;
lazer desviante.

INTRODUÇÃO
Em geral, a sociabilidade no lazer é estudada nas práticas que geram um vínculo
de pertencimento e responsabilidades mútuas, como no associativismo em clube de
corredores (MARCELLINO, 1999) ou na sociabilidade esportiva de boleiros
(STIGGER, 2002). O dito interesse social do lazer (DUMAZEDIER, 1973) pode,
portanto, resultar em um compromisso formal e regular, caracterizando o que Stebbins
(2008) chama de lazer sério.
E é esse tipo de estabilidade interacional que é facilitado nos clubes
sociorecreativos, os quais possuem diferentes modelos, mas seguem a ideia de reunir
pessoas de um determinado grupo social, para que reforcem entre si seus gostos e
identidade comuns (RUIZ DA SILVA, 2009).
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Todavia, na chamada pós-modernidade, a sociabilidade no lazer segue uma
dinâmica mais nômade, de forma que há uma multiplicação das possibilidades de prazer
no tempo livre e as pessoas se sentem mais à vontade de flutuarem entre grupos,
saciando o desejo de estar junto, de forma fluída, sem filiação (MAFFESOLI, 2004).
Nesse contexto, vem ganhando espaço nos Estudos do lazer o interesse pelas
chamadas “tribos” ou “circuitos”, com suas aglomerações intensas mas provisórias. Tais
grupos, por vezes marginalizados, criam formas intermediárias de filiação, de modo a
contestarem o lazer canônico, aquele no qual não se pode conciliar vivência do tempo
livre com sexo, violência, risco, e mal gosto.
Rojek (1995), por exemplo, entende que esses grupos sociais por afinidade
podem produzir até mesmo formas patológicas de lazer, a exemplo das gangues e das
comemorações massivas carregadas de desinibição das regras morais. O autor chama a
atenção para a importância do estudo do lazer desviante, como uma categoria para situar
como as proibições sociais podem contribuir para a formação de grupos de contestação
das normas.
Diante dessas reflexões prévias, chamaram nossa atenção as práticas associativas
de um grupo social, o qual é estigmatizado pelas experiências sexuais vivenciadas.
Trata-se do swing, que basicamente é vivenciado em “clubes”, os quais recebem casais
que estão abertos à possibilidade consentida e regrada de experimentações sexuais.
Nesse sentido, ao nos propormos ao estudo de grupos sociais bem característicos
em sua sociabilidade recreativa, buscamos contribuir aos Estudos do Lazer por meio de
contextualização da associação lúdica envolvendo a ‘eroludicidade’ nos clubes de
swing. Neste sentido, buscamos descortinar significados e práticas desse grupo
recreativo.

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
O estudo descritivo sobre a dinâmica interacional em casas de swing adotou
estratégias de observação direta em dois clubes de swing. A descrição foi inspirada na
etnografia multi situada, entendendo que não se trata de estudar um conjunto de pessoas
em particular, mas os diferentes locais de uma certa prática social (que propicia
sociabilidades no tempo livre e possui certos códigos em comum).
Para tanto, foram realizadas incursões a duas casas de swing, uma no interior do
Paraná e outra no interior de São Paulo, cada qual com população superior a 300 mil. A
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coleta de dados se deu por meio de observação direta não participante, no interior dos
clubes. Foram analisadas as ações dos frequentadores ao que concernem às práticas
genéricas de lazer (dançar e interação/socialização entre casais) e às não usuais (práticas
sexuais grupais e aparição de nudez no interior da ‘boate’).
Por questões éticas, os resultados são apresentados sem identificar os locais. O
que importa neste caso é encontrar alguns padrões de mediação social, a fim de, ao
mesmo tempo em que revelamos as particularidades do grupo, situamos o significado
desse lazer (desconstruindo sua suposta anormalidade).
Por isso o diálogo com a etnografia, visto que um dos mais importantes legados
da Antropologia foi desnaturalizar os hábitos pertencente a uma determinada cultura
como sendo a única ou correta forma de expressão humana. Ao estudarmos outros
grupos, mesmo dentro de nossa própria cidade, podemos questionar o etnocentrismo e
perceber que a cultura muda com o tempo e o local (DEBERT, 1998).
Todavia consideramos que não estamos realizando etnografia. Como Magnani
(2000) pondera, se trata de realizar um bom trabalho de Estudos do Lazer ao invés de
uma má etnografia. O que isso pode significar? Por rigor, antropólogos e cientistas
sociais receberam uma formação específica, que lhes permite apropriação da tradição
etnográfica e, consequentemente, a produção de estudos mais densos ou rigorosos
dentro dos critérios daquela tradição.
Então pesquisadores que realizam Estudos do lazer são ilegítimos praticantes da
etnografia? No nosso entendimento, pelo contrário. Ao estudar grupos sociais, com uso
de ferramentas etnográficas, enriquecemos o conhecimento da cultura a partir de um
olhar sociocultural (STIGGER, 2002). Essa abordagem sociocultural dos Estudos do
Lazer se distingue da Antropologia porque o conhecimento da dinâmica cultural de
grupos sociais não apenas nos abre ao entendimento particular de uma faceta da cultura.
Além de desconstruir preconceitos e equívocos sobre grupos/diversões
desviantes, nosso olhar também se dirige à aplicação desse conhecimento seja na
intervenção profissional do animador ou no estabelecimento de políticas públicas.

BREVE DESCRIÇÃO DA DINÂMICA DOS CLUBES DE SWING
Os ambientes estudados prezam pela dança e socialização dos integrantes.
Todavia, um mantém suas festas/encontros restritas ao local definido como ‘clube para
casais’, ofertando em seu espaço a boate (local especifico para as danças). Neste espaço,
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encontra-se um palco central com instalações de poli-dance no qual ocorrem
apresentações sensuais por convidados da casa e também para uso de casais que
desejem ‘sensualizar’ suas performances, uma vez que, neste espaço (boate) é proibida a
ocorrência do ato sexual. Também compõe a boate, instalações de poli-dance nas
laterais da ‘sala’ próximo aos estofados em formato ‘L’ acoplados à parede
(estrategicamente uma forma em que todos são obrigados a olharem para o palco).
O outro clube utiliza o sistema private party (festas fechadas), por meio da
locação de outros ambientes/espaços para a realização de suas festas, a exemplo de
hotéis cinco estrelas, instalações em resort’s em baixa temporada, clubes aquáticos,
entre outras. Normalmente acontecem uma vez ao mês, com um número limitado de
casais inscritos. Os participantes são cadastrados e informações como regras e cuidados
de higiene e saúde são passadas previamente. O ambiente da festa é isolado e cortinas
foram instaladas nos elevadores e escadas do hotel reservado (100 leitos). A festa
observada se iniciou com a chegada dos integrantes do clube na sexta-feira à noite e se
encerrou no domingo pela manhã.
O acesso a esse meio começou com uma busca pela internet das possíveis
cidades que possuíam essa prática. Observamos que as metrópoles ofertavam em grande
escala e abertamente esse lazer, trazendo as regras e temas das festas. Por outro lado,
nas cidades do interior, os sites apresentados denominavam-se por boates para casais.
Os locais visitados localizam-se em bairros considerados nobres, sugerindo o
nível econômico elevado dos frequentadores. Não há identificação do ambiente que
remeta à ideia de casa noturna ou congênere. Não é incomum que a entrada seja
permitida mediante inscrição prévia, havendo controle da entrada por uma lista. Os
funcionários são orientados como proceder para as questões de segurança e privacidade.
Com a chegada do grupo foi possível visualizar o perfil dos participantes: casais
aparentemente de meia idade, alto padrão financeiro, ‘boa aparência’, carros de luxo e
roupas finas. Os membros não são obrigados a nada: a participação e sempre voluntária.
Cuidados com DSTs e outras doenças partem desde a inscrição até a festa com uso de
obrigatório de preservativos. As proibições são relacionadas a uso de câmeras de
filmagem; fotos em áreas coletivas; entrada de “PS” (profissionais do sexo).
Ao sair da recepção, depara-se com uma bifurcação tripla que dará acesso aos
diferentes espaços do clube (boate – local de integração entre os casais; quartos para os
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primeiros contatos físicos entre os casais; área especifica de fumantes), cada qual com
sua regra de utilização.
Mas via-de-regra todos começam pela boate, pois a socialização entre os casais é
recorrente a partir da dança, quando as mulheres mostram sensualidade tanto nas
vestimentas quanto na forma de dançar. Vale ressaltar que nesses ambientes o
protagonismo é feminino. São as mulheres que lideram qualquer contato.
Os casais que não são adeptos de dançar, podem iniciar sua noite nos quartos de
primeiros contatos. Neles encontram-se apenas uma cama estreita e cortinas
substituindo as portas. Tais cortinas são de tecido transparente, permitindo a
visualização da sombra do casal em todos os momentos. Além disso, as paredes laterais
contém pequenas janelas permitindo que os outros casais analisem a performance do
casal. Quando há interesse da interação sexual com o casal observado, deve-se entrar
neste quarto de primeiros contatos e realizar um toque de interação; se houver
reciprocidade os casais trocam de ambiente, indo para o quarto de swing.
O quarto de swing é o maior espaço da casa, com várias camas de casal (com
tamanhos maiores que o convencional) onde pode haver o sexo grupal. A assim como
no quarto de primeiros contatos, neste espaço pode ocorrer o toque de outros casais que
não estão no sexo grupal, mas que tiveram interesse em participar da prática. Caso
houver reciprocidade da dupla de casais que já estão realizando o sexo grupal, o novo
casal pode juntar-se ao grupo. Contudo, caso o grupo de casais não respondam ao toque
corporal do casal que está tentando inserir-se ao grupo, este entende que não houve
interesse dos casais e procura outro grupo.
Por fim, há o espaço sensitivo. O espaço sensitivo é o local mais escuro do
clube, e o único espaço composto por uma porta, com duas opções de entrada: 1)
mulheres ou 2) casais. Ao abrir a porta, pela escuridão que se dava no local a sensação
era de percorrer um longo corredor. Como não visualizava o que possivelmente estaria
ocorrendo neste espaço, a impressão era de ser um “lugar em que todos são de todos”.
Por isso, houve receio de entrar neste quarto.
Outro medo se referia ao banheiro do clube, pois era comum visualizar homens e
mulheres transitarem nus de espaço para o outro (na outra observação não havia essa
nudez, talvez pelo fato de estarem em um hotel). Mas, ao contrário do imaginado, os
banheiros eram separados: um para mulheres e outro para homens. Seguiam a estética
física de boates comuns, contendo portas em cada banheiro interno, com fechamento,
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um espelho grande na parede de fundo, permitindo a visualização integral do corpo e
um espelho comprido seguindo o tamanho da pia de quatro cubas, permitindo a
visualização apenas do tronco par cima.
A saída do banheiro automaticamente volta-se para a boate e a lateral do bar. O
bar tem toda característica tradicional de bares de boates tidas como usuais, diferindo-se
nas bancadas, que eram móveis. Com isso proporcionam um balanço ao sentar-se; uma
espécie de mola que promovem um movimento de vai e vem para frente e para trás e
para as laterais. O movimentar-se da bancada promove sensações de euforia, por tratarse de um momento lúdico do sujeito. Em complemento, essa brincadeira com o
movimento da bancada remete-se aos movimentos corporais realizados no ato sexual.
Enfim, esses ambientes são dotados de discrição e sua aparente liberalidade é
uma construção grupal a partir de convenções respeitadas mutuamente. Não obstante,
para um neófito o choque com a moralidade dominante e inevitável, a exemplo do
quarto das sensações. Lá, a pesquisadora não sabia o que iria acontecer, pois não tinha o
controle do local pela falta de visualização. Não estava preparada aos possíveis toques
corporais que poderiam ocorrer e principalmente como reagiria com essa situação.
15
CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS
Segundo Moraes da Silveira (2014), o termo swing pode englobar diferentes
manifestações sexuais (de troca de casais a exibicionismo), pois cada clube dá sua
contribuição para moldar os limites da prática. Geralmente uma pessoa adepta frequenta
um ou mais clubes/rede social, de forma sigilosa.
Neste sentido, ações corriqueiras no interior dos clubes de swing se assemelham
na forma selvagem do lazer proposto por Rojek (2005), evidenciando nos momentos
tolerados a suavização das repressões, ao mesmo tempo em que manifestam a
diversidade de práticas tidas como lúdicas para determinados grupos, mas, partindo dos
parâmetros sociais, são vistos como lazer anormal. Por outro lado, aproxima-se do que
Parker (1991) conceitua como ‘sacanagem’, comentando que um mundo na qual são
permitidas práticas que excedem o limite do bom gosto, mas, que são vistas como
excitantes.
No senso-comum imaginávamos que o clube de swing seria apenas um local
composto por vários quartos dos quais haveria ali trocas de casais, numa configuração
de ‘empréstimo momentâneo’. Todavia, essa prática envolve um conjunto de
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experiências recreativas de cunho erótico. Portanto, é uma ampliação do sexo como
lazer, saindo da esfera doméstica para a associativa.
Neste sentido, pensar as práticas sexuais em clubes de swing, por vezes remete à
visão simplista de ações bizarras, por impulsionar o “lúdico pelo inusitado que foge os
padrões ético-estéticos dominantes” (PIMENTEL, 2014, p.283) ao mesmo tempo
sobreposta ao que Pimentel (2014, p. 283) atribui como pornolazer – “o sexo como
objeto lúdico, culturalmente administrado sobre diferentes nuances”.
Também é fruto das diferenças do lazer a transgressão na busca dos prazeres. No
swing, a fantasia não se constrói apenas com o imaginário, se vivencia. Assim, o sair do
imaginário para penetrar o mundo da experiência pode frutificar uma constante
elaboração de fantasias, gerando novas transgressões.
É perceptível nestes clubes a presença marcante do lazer não usual, descrito por
Pimentel (2010) como manifestações minoritárias que são ignoradas ou toleradas.
Ações como andar nu na troca de um ambiente a outro, ou a promoção de trocas e
junções de casais para o ato sexual, realização de voyeurismo, sexo a três,
homossexualismo tanto feminino quanto masculino e sexo grupal -embora não estejam
contidas nos padrões representativos socialmente- aparecem como desejadas e
realizadas nos clubes de swing. Todavia, a ‘tolerância’ descrita nesses ambientes se
restringe exclusivamente nestas festas e a este público.
Cada vez mais surgem ocupações de lazer para o tempo livre; algumas delas
sujeitas a períodos de desconfiança e recriminação, conforme a moralidade de cada
lugar e tempo. Embora termos como lazer desviante ou lazer não-usual emerjam para
designar essas práticas, no domínio público não são consideradas lazer (PIMENTEL,
2010). É o caso da dinâmica do pornolazer, que sugere diluição de elementos
pornográficos em diferentes propostas de lazer (PIMENTEL, 2014).
Uma vez que a visão canônica de lazer o romantiza ora como atividades
saudáveis (viés conservador) ora como educação crítica (viés revolucionário), o lazer
acaba por reduzir-se à institucionalização das práticas lúdicas, no sentido de direcionar
para o que é tomado como socialmente lícito dependendo do viés. Diante desse
pragmatismo moralista, resta pouco espaço ao lazer como experiência de liberdade. Em
consequência, praticar swing sujeita um grupo social à patologização ou marginalidade.
Conforme nossas observações, temos no swing um exemplo do tempo presente,
com seus lazeres hedonistas, gerando uma esfera de divertimento, satisfação,
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valorização ao momento, características das sociedades hipermoderna (LIPOVETSKY,
2004), centrado no tempo, tanto passado como futuro, mas, efêmero, fluído, híbrido.
Vale considerar que essa dinâmica -no pornolazer- está atrelada ao consumo (bares
burlescos, festivais eróticos, sex-shop’s, entre outras), à sensualização (nas vestimentas,
fetiches, no movimentar-se) e à busca por sociabilidades flutuantes (atividades cor-derosa, clubes de swing).
Especificamente quanto aos clubes têm por finalidade ofertar o prazer voltado ao
erotismo criado pelo imaginário de seus usuários. Parker (1991) chama atenção para a
fantasia, criada por pensamentos e imaginário, enquanto expressão ideal da lógica
cultural que sistematiza o erótico. O autor pondera ainda, que todo imaginário erótico
está atrelado à satisfação dos desejos. Portanto, quando olhamos para os clubes de
swing como produtores de grupos sociais no lazer, o pensamos nessa perspectiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dinâmica interna de sociabilização em clubes de swing é dada inicialmente
por elementos prévios como padrão estético, gosto de classe, curiosidade sexual e poder
econômico. Apontamos como marcante a sociabilidade hedonista, pois esses encontros
são passageiros, sujeitos a consentimentos mútuos e muito regulados, seja pela
necessidade de sigilo ante ao mundo externo seja pelas proibições internas do clube.
Portanto, a condição desviante dessa prática social ao mesmo tempo em que favorece o
exercício da fantasia, como visto, exacerba a necessidade de (auto)controle.
Os grupos que promovem práticas ‘lúdicas’ que chocam a realidade
ética/estética social, por vezes, são objeto de exclusão. Por outro lado, essas práticas
não-usuais podem ser vistas como fator positivo por favorecerem as transgressões
humanas expressas em diferentes ações (assistir o parceiro se relacionando sexualmente
com outra pessoa; sexo no mesmo ambiente com outros casais; a própria troca de
parceiros, existência do ménage feminino e masculino; prática do gang-bang; entre
outras). Logo, transgredir a normalidade sexual tem apelo lúdico e forma novas
sociabilidades (e novas normas internas de exercício da sexualidade) no lazer.
Por fim, na perspectiva etnográfica dentro dos Estudos do Lazer, o estudo
reforça a importância das diferentes formas de satisfação do impulso lúdico, ainda que
essas práticas hedonistas sejam destituídas de abordagem crítica ou funcionalista.
Também descortina a existência de um ‘interesse social do lazer’ invisibilizado. Afinal,
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entrar nesse grupo social requer um jogo de equilíbrio, no qual o anonimato garante
espaço para experimentação lúdica da sexualidade, mas é também um imperativo para
proteger o grupo de sanções sociais.
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PRÁTICAS CORPORAIS NA REABILITAÇÃO DE USUÁRIOS ÁLCOOL:
EDUCANDO PARA O LAZER
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RESUMO: As práticas corporais nos contextos do lazer, da educação e da saúde podem
contribuir no processo de reabilitação de usuário de álcool. Nos Centros de Atenção
Psicossocial álcool e drogas – CAPS ad, o profissional de educação física está inserido
na equipe multidisciplinar, oferecendo tais práticas associadas ao tratamento
convencional. O objetivo do estudo foi analisar as práticas corporais realizadas no
CAPS ad como meio de reabilitação de usuários de álcool. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, em que 41 usuários de álcool, em processo de reabilitação nos CAPS ad, no
Recife, participaram de uma entrevista semiestruturada. Os dados coletados foram
transcritos e apreciados por meio da análise de conteúdo. As práticas corporais nos
CAPS ad, no Recife, são associadas ao tratamento de substância psicoativa
convencional, junto a uma equipe multidisciplinar. Para os usuários em tratamento nos
CAPS ad as práticas corporais auxiliam a preencher o tempo, melhora a saúde, ajuda a
sentir-se melhor, afasta do álcool, bem como ajuda a melhorar de vida.
PALAVRAS CHAVE: Práticas Corporais. Lazer. Reabilitação. Álcool.
INTRODUÇÃO
As práticas corporais, incluindo as vivências no tempo e espaço de lazer,
representam uma multiplicidade de atividades que podem desempenhar função de
libertação de tensões da vida (ELIAS; DUNNING, 1992). Tais tensões podem ser
liberadas de maneiras distintas, seja por meio das práticas corporais ou até mesmo pelo
consumo de álcool e drogas ilícitas (ELIAS; DUNNING, 1992; LE BRETON, 2009),
sendo estas últimas, podendo desencadear problemas sociais e de saúde, causando
dependência, e se não tratados a tempo, acarreta a morte. Desta forma, é necessário que
o estilo de vida se torne uma “estilização da vida”, para que o sujeito possa tomar
decisões sistemáticas, orientadas e organizadas para as mais diversas práticas cotidianas
(BOURDIEU, 2013, p.6).
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Neste pensar, as práticas corporais têm passado por um intenso processo de
aceitação na educação física, integrando e discutindo este termo desde a década de 1990
(LAZZAROTTI FILHO et al., 2012), pois essas práticas estão envolvidas por um
sentido hegemônico para a produção do sujeito saudável, físico e psíquico
(RODRIGUES, 2012). Na mesma direção, Alves e Carvalho (2010), apontam a
dimensão ideológica que a atividade física produz saúde, mostrando ao sujeito a
necessidade da adesão para um estilo de vida saudável.
Diante destes argumentos, as práticas corporais foram compreendidas neste
estudo a partir da perspectiva multidimensional interligada às áreas das ciências
humanas e sociais, além da área da saúde. Lazzarotti Filho et al. (2012) frisam que este
termo possui sentidos e significados diversos, dependendo da área, além de distintos
signos e referentes. Desta forma, a área central do estudo esteve pautada nas práticas
corporais na saúde mental como mecanismo para contribuir na reabilitação social de
usuário de álcool e drogas, uma vez que o aumento contínuo do uso dessas substâncias
psicoativas torna-se alarmante.
Para entender este cenário, o relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO,
2011) aponta que 6% da população mundial, o que corresponde a 11 milhões de
sujeitos, apresentam algum tipo de transtorno em decorrência do uso de álcool e drogas.
Este fator é preocupante, pois, além dessas consequências, o consumo de álcool,
incluindo aqui também o tabaco, pode conduzir os jovens a experimentarem outros tipos
de substâncias, como as drogas ilícitas, envolvendo, principalmente, a maconha e o
crack (DUPONT et al., 2013; BORGES et al., 2012; LE BRETON, 2009).
Considerando os dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD,
2013), a estimativa de dependentes de álcool em 2012 esteve entorno de 11,7 milhões
de pessoas.
Um marco no processo de tratamentos de reabilitação trata da prática corporal
como forma terapêutica orientada a reinserção psicossocial de usuários de álcool e
drogas. Com a implantação da reforma psiquiátrica no Brasil, surgiu os Centros de
Atenção Psicossocial – CAPs, com o objetivo de aproximar as pessoas com sofrimento
psíquico ao convívio social e familiar (BRASIL, 2004; ABIB et al., 2010). Nessa
direção, os CAPs estabelecem relações entre as práticas corporais e as políticas públicas
em saúde psíquica como estratégia para reforma psiquiátrica (WACHES, 2008).
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A presente pesquisa foi norteada pela seguinte questão: Em que medida as
práticas corporais no contexto do lazer auxilia no processo de reabilitação para usuários
de álcool nos Centros de Atenção Psicossociais de álcool e drogas – CAPs ad? Nessa
direção, o estudo tem como objetivo analisar as práticas corporais realizadas no CAPS
ad como meio de reabilitação de usuários de álcool.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, por permitir a
compreensão do conhecimento de uma realidade social por meio das informações
relativas a um problema, na descoberta de novos fenômenos e nas relações de um
determinado fato, aproximando o pesquisador às experiências com o cenário pesquisado
(BANKS, 2009).
Participaram 41 sujeitos dos gêneros masculino e feminino, dos cinco CAPS ad,
da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Foram adotados como critério de inclusão
sujeitos maiores de 18 anos, sem distinção de gênero, usuários de álcool, que estavam
em processo de reabilitação nos CAPS ad. Os sujeitos foram selecionados de modo
acidental, considerando a não interrupção das atividades dos CAPS ad, utilizando o
critério de saturação das falas para definir o tamanho da amostra.
Como instrumentos de coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista
semiestruturada. Neste instrumento, o entrevistador teve a liberdade de introduzir
perguntas ou fazer intervenções que visavam abrir o campo de explanação do
entrevistado ou aprofundar o nível de informações ou opiniões (BANKS, 2009). Além
disso, foi utilizado um roteiro de observação das aulas de práticas corporais, proposto
por Spradley (1980). As falas advindas das entrevistas foram transcritas e apreciadas
por meio da análise de conteúdo de Bardin (2002, p. 38) auxiliada pelo software
AQUAD 6, a partir da codificação dos dados.
Após essa fase, foram elaboradas a posteriori as categorias temáticas. Para
ilustrar as categorias estabelecidas foi utilizado o software GoDiagram Express 2.6.2
para a construção dos diagramas.
Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Pernambuco, com o identificador o
CAAE: 23424613.4.0000.5207. Todas as diretrizes estabelecidas na resolução 466/12,
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do Conselho Nacional de Saúde, foram observadas no delineamento deste estudo.
Considerou-se bastante reduzida a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica,
moral, intelectual, social, cultural ou espiritual dos atores sociais da pesquisa, em
qualquer fase deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria dos usuários era solteiro e desempregado. Os usuários participante
mencionaram que as práticas como o alongamento e a ginástica, desenvolvidas de forma
coletiva e individual foram as atividades que predominaram nas aulas de educação física
nos CAPS ad. Ainda são realizados passeios terapêuticos, em que as aulas de educação
física são desenvolvidas em parques, museus e outros espaços, contudo a socialização é
trabalhada apenas no grupo do CAPS.
O diagrama apresentado a seguir, ilustra a categoria construída advinda das falas
dos usuários entrevistados e das observações das aulas de educação física. A categoria
“Práticas Corporais na Reabilitação de Usuário de Álcool” destacada na cor cinza,
apresenta as principais variáveis destacadas durante a pesquisa, distribuídas no
diagrama de forma que a mais frequente se encontra no topo da ilustração, seguindo as
de menor frequência.

Diagrama 1: Práticas corporais no processo de reabilitação de usuários de álcool
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A variável que apresentou maior frequência referente a importância das práticas
corporais na reabilitação de usuários de álcool, foi a preocupação com o preenchimento
do tempo livre. É importante que os usuários aprendam a ter autonomia do seu tempo, e
as formas de preenche-lo. Mahoney e Stattin (2000) apontaram em seus estudos que as
atividades desenvolvidas de forma estruturadas, podem auxiliar na formação das
pessoas, enquanto as atividades não estruturadas, principalmente na fase da
adolescência, podem levar a formas de condutas desviantes. Nesse sentido, o usuário 3
ressaltou que as práticas corporais “[...] ajuda assim: é mais como uma atividade, um
preenchimento de tempo, entendeu? Ela preenche, porque muitas vezes a gente fica
conversando, e a gente faz 2 tarefas por dia aqui, aí essa atividade física é boa. Eu
gosto”.
As práticas corporais também envolvem características emocionais que podem
desenvolver de forma positiva e negativamente na vida do ser humano (RIES;
SEVILLANO, 2011), contribuindo na sua formação comportamental. O relato do
usuário 4 apresentou como ele se sentia durante a realização das práticas corporais “[...]
me sinto bem [...] Eu mesmo quando tou caminhando eu esqueço é tudo, só penso só em
andar, andar... é como se fosse a mente assim: chegar naquele lugar, só pensa em chegar
naquele lugar. Aí quando eu chego, eu paro... e fico calmo, feliz porque cheguei naquele
canto”.
Neste sentido, a busca de emoção a partir da prática corporal e nas vivências de
lazer envolve três elementos: “[...] sociabilidade, mobilidade e imaginação [...]”
(ELIAS; DUNNING 1992, p. 178). Alguns destes elementos podem ser encontrados,
também, no sujeito que procura sensações prazerosas por meio do uso de drogas lícitas
e ilícitas.
Estudos desenvolvidos por Fullugar (2008) e Le Breton (2009) apontam que a
experiência emocional vivenciada por meio da prática corporal em diferentes
intensidades apresenta contraste sentimental que permite o estabelecimento de relações
do sujeito com os outros. Em adicional, Gray et al. (2011) apresenta que existe uma
ligação entre o corpo e a emoção, não apenas no sentir, mas também, na percepção
emocional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O estudo analisou as práticas corporais realizadas no CAPS ad como meio de
reabilitação de usuários de álcool. Para os participantes do estudo, as práticas corporais
auxiliam durante o processo de reabilitação de forma positiva, em que os usuários
vivenciam diferentes práticas no contexto do lazer. Contudo vale salientar, que os
usuário participam de outros grupos e atividades realizadas nos CAPS ad, pois o
tratamento oferecido nesses locais é multidisciplinar, e apenas o grupo referente à
educação física, foi investigado.
Faz-se necessária que a temática envolvendo práticas corporais no contexto do
lazer para o tratamento de álcool seja mais aprofundada, e assim traçar objetivos por
meio das práticas corporais que possibilitem refletir sobre os desafios e interesses para a
sociedade como forma, também, de prevenção ao consumo abusivo dessas substâncias.
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RESUMEN: El presente trabajo reseña las principales reflexiones de mi tesis de maestría1
con el objetivo de abordar los factores que impactan en las experiencias de ocio en
mujeres con hijos/as a cargo, como por ejemplo la articulación entre trabajo remunerado
y no remunerado, las razones éticas y morales asociadas al tradicional rol reproductivo,
las formas de apropiación y uso del tiempo para varones y mujeres, entre otras cuestiones.
Visibilizar formas de injusticia social persistentes en la actualidad, tales como la
limitación de experiencias de ocio productos de los mandatos tradicionales de género
permite contar con elementos empíricos para mejorar las políticas sociales a nivel local y
nacional. Se propone retomar enfoques teóricos que resaltan el potencial del ocio como
resistencia e inclusión social, y como potente herramienta hacia el cambio y la igualdad
de género.
PALABRAS CLAVE: género; ocio feminista; limitaciones de ocio; resistencia.

INTRODUCCIÓN
El objetivo principal es explorar desde una perspectiva cualitativa las
representaciones sociales sobre el uso del tiempo en mujeres y varones, en especial el
dedicado a actividades de cuidado y de ocio. Se busca comprender cómo influyen las
tareas de cuidado y ocio en la organización de los esquemas diarios de las personas para
conocer si existen razones éticas y morales (GILLIGAN, 1982) asociadas a los roles
tradicionales de género.
Este artículo pone foco en el tiempo de la vida de las personas “liberado” del
trabajo remunerado y no remunerado, el “tiempo libre”. Se entiende tiempo libre como
aquel modo de darse el tiempo personal que es sentido como libre al dedicarlo a
actividades autocondicionadas de descanso, recreación y creación, para compensarse y,

1

Actualmente la maestría está en curso y en etapa de trabajo de campo. La tesis tiene por objetivo general: comprender
las razones por las cuales varones y mujeres de la clase trabajadora de hogares biparentales con hijos (de MontevideoUruguay) realizan tareas de cuidado infantil (niños/as de 3 a 12 años) y cuáles son sus efectos en el tiempo y las
experiencias de ocio.
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en último término, afirmarse la persona individual y social (MUNNÉ Y CODINA, 1996).
En dicho tiempo se pueden vivir experiencias placenteras que satisfacen diversas
necesidades humanas (MAX NEEF, 1986) y nos brinda la posibilidad de recrearnos y
proyectarnos como personas (CUENCA, 2000). Desde una perspectiva de género y de
derechos se busca desentrañar y visibilizar posibles formas de injusticia social, tales como
las barreras a las experiencias de ocio (JACKSON, GODBEY Y CRAWFORD, 2005)
producto de los mandatos tradicionales de género, entro otras posibles razones.
Nos preguntamos acerca las razones que se ocultan tras la organización del tiempo
de las mujeres y varones de acuerdo a representaciones sociales internalizadas y a sus
experiencias cotidianas. Cómo las desigualdades de género en torno a las tareas de
cuidado, empíricamente comprobadas, son posibles fuentes de desigualdad de
oportunidades y acceso a la esfera pública, la participación social, la permanencia en el
sistema educativo, y en especial en el uso y negociación del tiempo de ocio al interior de
los hogares, etc.
En los últimos tiempos, se han suscitado cambios de tipo económico y cultural que
han llevado a que las personas dediquen largos períodos de tiempo al trabajo remunerado
sin que ello implique una reducción de las responsabilidades en otros ámbitos, como por
ejemplo el familiar. Estos cambios, analizados desde una perspectiva de género, pueden
vincularse con el aumento en la incorporación femenina a la esfera productiva, y a la no
reducción de las horas de trabajo no remunerado más la más baja participación de los
varones en el ámbito doméstico en relación a las mujeres.
Los esquemas diarios de las personas suelen estar subdivididos de acuerdo al tipo
de actividades que realicen en él, ya sean si pertenecen al dominio público o privado.
Cuando nos referimos al mundo público, lo entendemos como el mundo socialmente
valorado, expuesto a la mirada externa y que suele reconocerse como masculinizado y
como el espacio que integra el trabajo social y productivo por excelencia, es lo que
englobaríamos en el trabajo remunerado. En cambio, el mundo privado se entiende como
aquel en el que se desarrollan las actividades menos reconocidas y suelen ser poco
valoradas socialmente, es un espacio feminizado donde se realizan trabajos de carácter
individual, tareas domésticas y/o reproductivas, y en la literatura actual se denomina
trabajo no remunerado.
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La irrupción de la modernidad, significó la ruptura de una unidad que integraba sin
distinción al mundo del trabajo, a la familia y el ocio. De acuerdo a Marrero (1996), esta
ruptura es producto de las nuevas formas de organización del trabajo que llevaron a
sociedades occidentales a romper con la unidad para transformarla en tres campos
separados y diferenciados entre sí. La misma autora destaca otra ruptura que se centra en
el desdibujamiento y la inversión de las jerarquizaciones de las actividades. En este
sentido, antiguamente las actividades valoradas como “inferiores” eran aquellas que se
dedicaban a la subsistencia y al mantenimiento de la vida, quedando por debajo de las
actividades “superiores” las cuales eran asociadas a la producción de obras de arte,
durables en el tiempo y lejanas del “fabril” mundo del trabajo. Por lo tanto, en ese
contexto, las actividades relacionadas al arte y la intelectualidad gozaban de un alto valor
simbólico, y quienes las practicaban eran “privilegiados”, o seres superiores. La
modernidad en cambio, invirtió esta jerarquización revalorizando las actividades
vinculadas al mundo productivo y de intercambio, y desvalorizando las artísticas e
intelectuales. El trabajo adoptó una centralidad clave en el funcionamiento de la sociedad
y en la riqueza de los Estados, lo que marcó la división entre labores ‘productivas’ e
‘improductivas’. Se trata de una re-jerarquización de actividades, tiempos y espacios.
En este contexto de cambios, resulta necesario desarrollar un marco de
entendimiento de las formas en que varones y mujeres distribuyen sus tiempos, poniendo
énfasis en el tiempo destinado al bienestar y al desarrollo personal a partir de experiencias
de ocio. Aquí es, donde el tiempo de ocio se entiende desde su potencial de desarrollo
personal y de mejora de la calidad de vida de las personas, favoreciendo instancias para
la promoción de autonomía, empoderamiento y participación ciudadana. En definitiva, el
tiempo de ocio juega un papel importante en la mayor o menor satisfacción con el balance
que se logre entre trabajo y familia (SHAW, 1994; HILBRETCH, 2009).

ENTRE LOS ESTUDIOS DE OCIO Y DE GÉNERO
Si se observan los estudios de ocio desde 1900 su foco estuvo centrado en
temáticas vinculadas con la clase social, principalmente la trabajadora, y en cómo el tipo
de consumo determinaba la estratificación social de las sociedades, en especial las
occidentales-capitalistas. Un ejemplo clásico de estos estudios es el libro La teoría de la
clase ociosa (1899) escrito por Thorstein Veblen. Para Veblen (1899) existe una clase
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que puede llamarse ociosa, en inglés ‘leisure class’, que se dividía a su vez en sub clases
(alta y baja). Otro de los estudios relativos al ocio, o a la cultura del ocio, es el clásico de
Johan Huizinga Homo Ludens (1938), donde desarrolla una teoría en torno a las
relaciones entre el juego y la construcción de identidad de una cultura. A partir de las
décadas del ‘60 y el ‘70 los estudios de ocio presentan elementos propios de los enfoques
sociológicos, algunos ejemplos son la obra de David Riesman, La muchedumbre solitaria
(1950) o de Joffre Dumazedier Hacia una civilización del ocio (1968), entre otros. Estos
autores, procuraron brindar definiciones del ocio que facilitaran la comprensión acerca
de cuál sería su rol en las sociedades del futuro (occidentales), dado que se consideraba
el pronto pasaje de una sociedad del trabajo a una sociedad del ocio producto de la
disminución de las jornadas laborales y de los avances tecnológicos. Adicionalmente, la
década del ‘70 se caracterizó en lo que Chris Rojek (1985) llamó la “rivalidad
paradigmática” entre el ocio y el capitalismo. La obra de John Clarke y Critcher El diablo
hace el trabajo: ocio en el capitalismo británico (1985) a través de un análisis crítico
sobre el fenómeno del ocio buscó demostrar lo que el ocio puede contribuir en el
desarrollo y la estratificación de una sociedad.
Los estudios de ocio no lograron quedar afuera del histórica mirada
androcentrista, y tal como lo viéramos más arriba los mismos estuvieron centrados en
esferas típicamente públicas y masculinizadas, como lo es históricamente el mundo del
trabajo. Las mujeres en este sentido, quedaron en un lugar secundario, ciertamente por su
histórica y cultural vinculación con el mundo privado-doméstico. La forma de definir ocio
en relación al trabajo remunerado significó que sus definiciones hayan sido ciegas al
género, invisibilizando las formas de trabajo no relacionadas al mercado laboral
productivo, la mayoría de ellas actividades de tipo domésticas (trabajo no remunerado)
realizadas por mujeres, esto producto de la segregación ocupacional y la división sexual
de trabajo.
Ante las formas de producción de conocimiento desde una postura
epistemológicamente androcéntrica, surge un movimiento de expertas feministas,
provenientes del mundo académico anglosajón, en su mayoría, preocupadas por el uso
del tiempo y las “constricciones de ocio”, en especial en las mujeres. Entre ellas, podemos
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mencionar a Henderson, Bialeschki, Caramichael, Wearing, Shaw, Hochschild y otras2.
La investigadora canadiense Susan Shaw es una de las académicas que más ha
desarrollado esta línea de investigación sobre las limitaciones de ocio en las mujeres.
Shaw (1985), reporta que mujeres empleadas en el mercado formal, tienen menos tiempo
de trabajo que las mujeres dedicadas a las tareas domésticas a tiempo completo,
sugiriendo que las constricciones de ocio son mayores en mujeres con doble jornada
(trabajo remunerado y no remunerado). Asimismo, sugiere diferencias de género en el
mismo sentido, observando que los varones con doble responsabilidad presentan menos
horas de carga global de trabajo y menos compromiso con las tareas domésticas (SHAW,
1994b).
Cuando se hace referencia al término género en este trabajo, su anclaje se hace
desde los conceptos que destacan su característica de ser producto de “construcciones
sociales y culturales” y no de concepciones naturalizadas basadas en un determinismo
biológico (sexo: varón o mujer). Joan Scott (1996) entiende al género como
construcciones culturales sobre las que se crean “ideas sobre los roles apropiados para
mujeres y varones” (1996, p. 7). En este sentido, Scott destaca dos aspectos constitutivos
de la definición de género y de las relaciones sociales basadas en las diferencias
‘percibidas’ de los sexos: por un lado, los símbolos culturales que construyen
representaciones del varón y la mujer, y por otro, a los conceptos normativos producto de
las interpretaciones y los significados categóricos y unívocos de ser varón o mujer (1996).
Los roles de género, la división de funciones entre varones y mujeres tanto en la
vida privada como en la pública, están definidos en función de roles tradicionalmente
atribuidos a unos y otras, eso es lo que llamamos división sexual del trabajo. Este
concepto consiste, en la asignación casi exclusiva a las mujeres de las tareas domésticas
de carácter reproductivo y de cuidado. Este rol asignado cultural, histórica y socialmente
a ellas, implica una sobrecarga de trabajo, en detrimento de poder destinar tiempo
suficiente a otras actividades no reproductivas (capacitarse, recrearse, ejercer una
ciudadanía plena, etc.). Ciertamente, esta sobrecarga no hace más que restringir las

2

Entre las críticas desarrolladas por esta perspectiva a las definiciones de ocio, podemos citar a Roberts
(1999) quien reconoce que: “El concepto residual [de ocio]...lo que equipara al ocio con el tiempo que se
dejó atrás de otras cosas ya hechas, corresponde más o menos a las realidades de la mayoría de los varones.
Cuando enfrentamos el concepto en el caso de mujeres a cargo del cuidado infantil y otras
responsabilidades, éste resulta menos razonable. ¿Tienen las mujeres algún tiempo libre real? (…)”
(ROBERTS 1999, apud CARAMICHAEL, 2003, p. 43).
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opciones y oportunidades, no solo para acceder a actividades de ocio, sino también a otras
consideradas productivas: mercado laboral, avanzar en la escala de puestos de trabajo,
insertarse o permanecer en el sistema educativo, así como también a obtener ingresos
suficientes para gozar de autonomía económica (FLECHA, 1996; MARTÍNEZ, 2008;
INAMU, 2008).
LAS EXPERIENCIAS DE OCIO COMO FORMA DE RESISTENCIA A LOS
MANDATOS SOCIALES DE GÉNERO
Corrientes teóricas desarrolladas en torno al ocio nos presentan una doble tensión,
por un lado se destaca su potencial de ‘resistencia’ a los mandatos de género y como
potente mecanismo de agencia e inclusión social y por otro se encuentra el dilema de la
‘reproducción’ de sistemas de género opresivos (SHAW, 1994, 2001, CARMICHAEL,
2003)3. Para este ensayo adhiero a las perspectivas que destacan del ocio su potencial de
generar agencia para responder ante situaciones de inequidad y cualquier forma de
opresión y/o discriminación. Desde una aproximación marxista, el ocio puede ser visto
desde sus beneficios para rechazar la aceptación de cualquier situación de alienación y
explotación. Esta perspectiva tiene como principal objetivo afrontar situaciones de
inequidad de acceso a experiencias de ocio y de transformar formas de opresión del
capitalismo en nuevas situaciones de equidad y justicia social-cultural (FRASER, 1997).
De acuerdo a Clark y Critcher (1985), las inequidades en las oportunidades de ocio, tienen
dos aspectos: material y cultural. El aspecto material incluye acciones tendientes al acceso
a recursos claves y esenciales tales como tiempo y dinero. Está comprobado que las
principales fuentes de constricción de ocio son el tiempo y el dinero, sin embargo, si
miramos al interior de estas dos causas las limitantes de dinero para acceder a actividades
de ocio afecta por igual a varones y mujeres, en cambio la variable tiempo según
Harrington, Dawson y Bolla4 (apud SHAW, 1994) afecta sobre todo a las mujeres, siendo
para ellas la principal limitante y no así en el caso de los varones.
3

Distinta a otras posturas funcionalistas o instrumentalista, donde el ocio se ve desde su potencial para
asegurar que la sociedad funcione sin problemas, ordenadamente y libre de tensiones. Políticas tendientes
al mantenimiento del orden son algunas de tipo educativas que refuerzan valores como los de la familia en
sus aspectos más tradicionales. Desde este punto de vista, políticas de ocio serían un instrumento para
reforzar normas y valores como la armonía, la estabilidad y el equilibrio. Una institución clave para estos
fines es la familia, reforzar los roles tradicionales de género aseguraría su rol instrumentalista con varones
proveedores y mujeres cuidadoras.
4
Harrington, Dawson y Bolla Objective and subjective constraints on women’s enjoyment of leisure. Loisir
et Societé/ Society and Leisure, 15. 203-222, 1992
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Asimismo, autores que se basan en el interaccionismo y en una perspectiva
comprensivista, orientan su foco en los aspectos vivenciales del ocio, pensando en los
actores como individuos capaces de significar las vivencias de ocio de múltiples formas.
Autoras como Shaw, Henderson y otras subrayan su atención en aspectos psico-sociales
del ocio y en su potencial atributo para desarrollar identidades que permitan a las mujeres
liberarse de las constricciones que los mandatos sociales y culturales se imponen sobre
ellas, por ejemplo el mito de las ‘mujeres cuidadoras’ o que la mujer que dedica tiempo
para sí misma es ‘egoísta’ y por escapar de la normalización impuesta, es una ‘mala
madre’. Es menester, explorar cómo las mujeres significan el tiempo y las constricciones
de tiempo para interpretar desde sus propias palabras cómo vivencian el tiempo, teniendo
en presente el ciclo de vida propio y de su hogar, las potenciales estrategias o mecanismos
de resistencia desarrolladas y en particular explorar experiencias de ocio en mujeres con
hijos/as para identificar las determinantes en la resistencia o no a la reproducción de los
estereotipos o mandatos de género. Para muchas mujeres romper con estos imperativos
sociales puede resultar en una actividad imposible de alcanzar, o incluso, sentir que no
son merecedoras o que no tienen el derecho de vivir para ellas mismas.
Si bien el ocio puede ser una fuente de reproducción de inequidad y opresión
debido a la falta de tiempo y dinero para acceder a experiencias de ocio (SHAW, 1994) o
al tipo de actividades que acceda, se destaca que representa una potente forma para
desarrollar la capacidad de agencia de las personas. Shaw y Henderson influenciadas por
conceptos de poder y resistencia influenciados en la obra Foucault5, concuerdan que el
ocio y su componente de libertad y autodeterminación pueden desarrollar una conciencia
para interpretar las situaciones sociales desde la perspectiva de las personas, de acuerdo
a su contexto y actuar en consecuencia para resistir situaciones de opresión.
“Si las experiencias de ocio representan para los individuos situaciones de
oportunidades y autodeterminación, también proveen oportunidades para
ejercitar el poder personal que puede ser usado como una forma de resistencia
a las limitaciones y restricciones de género.” (SHAW 1994: 15)
Existen estudios empíricos (KLIEBER & KANE, 1984; SHAW, 1993) que demuestran
cómo las mujeres que se involucran en deportes, especialmente aquellos típicamente

No es nuestra intención adentrarnos en la obra de Foucault, para ello ver “Historia de la Sexualidad 1: la
voluntad del saber” (1976) y otras obras.
5
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masculinos, genera en ellas actitudes de mayor empoderamiento y libertad para “ir contra
la corriente”6 de las prescripciones culturales sexuales. Otros estudios, ponen foco en la
resistencia como el derecho al ocio y como proveedor de una expresión del ser (SHAW,
1994). La resistencia y la lucha por el derecho al ocio le da a las personas la oportunidad
de conocer sus derechos, nuevas esferas y tipos de vidas, promueve la identidad y la
autonomía y refuerza los sentimientos de pertenencia a una comunidad, por ejemplo las
experiencias de ocio vinculadas las actividades de voluntariado social.
Mucha de las actividades recreativas individuales o sociales, además de proveer
disfrute son un oportunidad para desarrollar ideas y solidaridades comunes, mejorar el
autoestima y el empoderamiento, no solo porque éstos son aspectos importantes en la vida
de las personas, sino porque para muchas mujeres puede significar cruzar las fronteras
del “mundo de la vida privada”, al decir de Murillo (1996), para destinar un tiempo para
sí mismas dejando de lado las necesidades de los otros y poder pensar por y para ellas
mismas. Estas actitudes pueden desencadenar en complejos procesos de articulación y
acción colectiva tan importantes para el ejercicio de una ciudadanía plena. En países como
Uruguay, promover espacios de encuentro, ya sea a través del deporte, el asociativismo,
o el voluntariado donde por un lado se preserven aspectos como el respeto y la tolerancia
a la diversidad y a las subjetividades y se piensen estrategias que permitan romper con
los roles tradicionales de género e ir más allá de los roles reproductivos. No obstante, se
debe ser conscientes de lo que Shaw (1994) alerta respecto a que el ocio puede ser a la
vez limitante y reproductor de estereotipos de género, por tal motivo las experiencias de
ocio deben ir acompañadas por personas expertas sensibilizadas en problemáticas de
género para que las experiencias de ocio no se conviertan en un arma de doble filo.
Mujeres empoderadas, más ‘fuertes’, capaces de disentir, con mayores y mejores
redes sociales y participación ciudadana, tenderán, por ejemplo a disminuir el número de
víctimas de violencia de género, a mejorar la seguridad ciudadana, entre otras
contribuciones a la sociedad. Por éstas y otras razones, consideramos que incluir la
experiencia de ocio en mujeres en los estudios de género, redundará en beneficios no sólo
individuales sino también para las comunidades en general.

Adaptación propia a la expresión “go against the grain” (SHAW, 1994). De todas formas creemos que
esto no ayuda a la reversión de inequidades, dado que estaríamos frente al reforzamiento de una
normalización masculina.
6
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CONCLUSIONES. EL OCIO IMPORTA, TAMBIÉN EN LAS MUJERES.
La tensión entre el ámbito público y doméstico; el trabajo remunerado y no
remunerado. Tal como se mostrara más arriba, las mujeres son quienes más tiempo
invierten en trabajo no remunerado. Esto significa que las mujeres trabajando la misma
cantidad de horas que los varones en el mercado laboral, ven reducidos sus espacios de
ocio personal, más que en el caso de los varones. La doble jornada en mujeres las afecta
tanto, que si se sumaran las horas de trabajo no remunerado significarían lo mismo que si
la mujer trabajara un mes más al año en el mercado laboral (HOCHSCHILD, 1990), mes
por el que no recibe salario ni reconocimiento social positivo. Esto pone en evidencia el
necesario esfuerzo por generar un cambio cultural que instale la corresponsabilidad como
una práctica cotidiana.
‘Tercerizar’ los cuidados puede ser muy costoso para las mujeres en términos
simbólicos dado que poner en juicio el ‘oficio de casada’ tal cual lo plantea Durán (2002)
es un riesgo al que no todas las mujeres están preparadas a afrontar. Por lo tanto, es
necesario profundizar las líneas de investigación que den cuenta de los factores que
impactan sobre el tiempo personal de las mujeres, los elementos objetivos como el tiempo
y el dinero, pero también muy especialmente los subjetivos, como el sentimiento de culpa,
el compromiso y el deber de anteponer las necesidades de otros a las suyas. Las
experiencias de ocio en general, así como las actividades recreativas y el ocio serio, entre
otras, pueden contribuir en la deconstrucción de mandatos de género, en el
fortalecimiento de redes sociales, en dar visibilidad a personas que por cuestiones de
vulnerabilidad o desafiliación social no la tienen, empoderar a través de la mejora del
autoestima (deporte, talleres de expresión, etc.), descubrir capacidades no desarrolladas
antes, y una infinidad de otras formas de resistir a la ideología dominante favorecerán a
revertir aquellos aspectos subjetivos que constriñen el ocio de las mujeres.
¿Cómo resistir a algo que no se percibe como un problema? ¿Cómo ganar
espacios que no se visualizan como horizontes de oportunidad? Como todo problema a
revertir lo primero es reconocer su existencia, es por eso que en el caso de Uruguay aún
estamos lejos de comprender la necesidad de promoción de espacios de esparcimiento, de
asociativismo, de deportes, de juego, de participación, dirigidos a mujeres. Esta falta de
reconocimiento no sólo se identifica en la academia (sociológica, sobre todo) y en los
decisores de políticas públicas, sino también en las personas. Aún hoy, muchas mujeres
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resignan su tiempo propio, capaz de ser utilizado en beneficio propio, en lo que ellas
deseen y como deseen, porque en su organización temporal prioriza el tiempo para
“otros”, entiéndase hijos/as, pareja, otros familiares o incluso a más trabajo remunerado.
Se deben cuestionar los paradigmas centrados en el trabajo remunerado, incluso con el
trabajo no remunerado, dado que existen otras esferas de la vida que necesitan ser
igualmente valoradas, el derecho a la fiesta, a reunirse con amigas/os, otras personas que
compartan sus experiencias que le enseñen al mundo a aquellas personas que por
condiciones de clase, mandatos sociales, carecen de oportunidades de asociativismo, o de
una oferta recreativa, inclusiva ven limitadas sus posibilidades de consolidarse como
ciudadanos/as, de constituirse como sujetos plenos de derechos a vivir para sí mismos/as
sin que su condición de género les limite sus libertades. Esto implica pensar y promover
estrategias tendientes a resistir los mandatos de género, por parte no solo de los agentes
decisores de políticas sino de las personas, y crean que son sujetos de derecho a ser felices.
Pensar en términos de género y de ocio, implica romper con paradigmas
internalizados y con concepciones impuestas como norma. Si las mujeres socializadas
para “vivir para los demás”7 reclaman un tiempo para “vivir la propia vida”8 estaríamos
frente a rupturas paradigmáticas, sin embargo, para ello debemos explorar mecanismos y
diseñar propuestas tangibles que permitan resistir a los mandatos tradicionales de género
y promover el cambio de conductas, la autonomía, la realización personal y la
empancipación necesaria para que redunde en una convivencia en la equidad.
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RESUMO: O consumo abusivo do álcool em jovens tem sido uma preocupação
persistente em termos de saúde pública. Segundo a SENAD o consumo entre os
universitários é de 40% em homens e 30% entre mulheres. Estudos mostram que tais
comportamentos têm se associado ao tempo livre destes estudantes. Desta forma, este
estudo teve como objetivo analisar a associação do uso problemático do álcool e lazer
entre os estudantes da área da saúde de uma universidade pública. Foi utilizado um
questionário auto-preenchido aplicado aos estudantes dos cursos da área da saúde
investigando informações sócio-demográficas, uso de álcool e lazer. Foram feitas análises
bivariadas e em seguida multivariadas com o intuito de identificar as associações, livres
de confundimento. Observou-se que o interesse “social” associou-se ao uso abusivo de
álcool, como fator de risco. Quando investigadas as modalidades ofertadas no
questionário apenas frequentar festas, casas noturnas e bares mantiveram-se associados
estatisticamente a este uso. Ser do sexo masculino também se mostrou fator de risco. O
estudo apontou à necessidade de se trabalhar a conscientização quanto ao uso abusivo do
álcool tanto nas discussões sobre o tema quanto a criação de campanhas de promoção e
prevenção ao beber problemático.
PALAVRAS CHAVES: consumo de álcool em Universidades, atividades de lazer, saúde
pública.

INTRODUÇÃO
O período universitário é marcado por mudanças na vida do indivíduo, entre
outras razões, devido à superação da pressão vinculada ao vestibular e à conquista pela

1

Parcialmente baseado na dissertação de mestrado em Saúde Coletiva com o título “Transtorno Mental
Comum e lazer entre estudantes da área da saúde do Campus de Botucatu – UNESP: um estudo transversal”.
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vaga tão almejada. Passado a etapa inicial começa uma fase de tensão relacionada às
grades curriculares extensas e ao pouco tempo livre (FACUNDES; LUDERMIR, 2005;
FIOROTTI et al., 2010). Nos estudos sobre o uso de substâncias psicoativas por
estudantes, observa-se nos primeiros anos um consumo de álcool maior do que nos
últimos anos nos cursos de Medicina (PADUANI et al., 2008; OLIVIEIRA et al.,2009;
ARAUJO et al., 2009; BALDISSEROTTO et al.,2005). Isso pode ser creditado às
descobertas desta nova fase da vida nos primeiros anos e ao acúmulo de atividades e
exaustão físico e mental nos últimos anos. Além de uma fase de novas experiências, esse
período acaba sendo também um momento propício para grandes riscos à saúde devido
aos exageros vivenciados no tempo livre desses indivíduos.
Vários autores têm mostrado taxas relevantes de uso destas substâncias no período
acadêmico (BALDISSEROTTO et al., 2005; LUCAS et al., 2006; TOCKUS;
GONÇALVES, 2008; MESQUITA et al., 2008; PEREIRA et al., 2008; PADUANI et al.,
2008; ARAÚJO et al., 2009; PETROIANU et al., 2010; BRASIL, 2010; WANSCHER et
al., 2014).
Ao considerar o uso de álcool pelo menos uma vez na vida, mais de 80%
afirmaram ter tido tal experiência, independentemente do sexo (LUCAS et al., 2006).
Outros estudos corroboram esta estatística observando taxas referentes ao uso de álcool
pelo menos uma vez na vida entre 66,3% e 90,5% no primeiro ano e 76,8% a 85,2% no
sexto ano de Medicina (TOCKUS e GONÇALVES, 2008; PEREIRA et al., 2008;
PADUANI et al., 2008; ARAÚJO et al., 2009, PETROIANU et al., 2010; BRASIL,2010;
WANSCHER et al.,2014).
Mesquita et al (2008) discutem em seu estudo que o uso de álcool tem uma
possível aceitação sociocultural, observando que isto pode estar associado ao marketing
dado a tais produtos.
Considerando os achados quanto ao consumo de álcool e/ou substâncias
psicoativas no tempo livre destinado ao lazer dos estudantes do ensino superior, esse
estudo visou investigar esta associação entre estudantes da área da saúde no interior
Paulista.

METODOLOGIA
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Trata-se de um estudo transversal no qual foram aplicados questionários a alunos
matriculados nos cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição de uma universidade
estadual do interior Paulista. Este estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética
da Faculdade de Medicina de Botucatu (protocolo 4409-2012). O momento escolhido
para a aplicação do questionário foram aulas e atividades desenvolvidas por disciplinas
que apresentavam menor percentual de faltas, tendo sido agendado previamente com o
professor responsável.
Os instrumentos utilizados foram:
A. Formulário para coleta de características sociodemográficas e sobre o curso
universitário (ex.: sexo, cor da pele, estado civil, renda, escolaridade dos pais,
aspectos da vida acadêmica: ano de ingresso na universidade, curso, período,
bolsa de estudo);
B. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (BABOR et al., 2001)
C. Questionário para investigação sobre lazer (BUZACARINI e CORREA, 2012)
O AUDIT foi utilizado para o rastreamento quanto ao uso problemático de álcool.
Ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de identificar os
bebedores de risco em ambulatórios gerais. Para esse estudo foi utilizado o questionário
na íntegra contendo 10 perguntas relacionadas a bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses.
Este instrumento condiz com as definições do CID-10 (OMS, 1993) quanto ao uso nocivo
e dependência de álcool. Ele foi validado em 2005 por Lima et.al. e apresenta uma
sensibilidade de 100% e especificidade de 76%.
Por falta de um instrumento validado no Brasil para investigação do lazer entre
adultos jovens, optou-se por utilizar o instrumento desenvolvido por Buzacarini e Correa
(2012). Ele é composto por 11 itens e dividido por interesses do lazer, sendo possível
mensurar também a frequência das experiências no âmbito do lazer. Para este estudo
optou-se por trabalhar com frequência semanal, ou seja, quando o sujeito é classificado
como alguém que vivencia uma determinada atividade ao menos uma vez na semana.
Fazem parte deste questionário duas questões que avaliam o uso de álcool e outras
substâncias psicoativas no tempo livre voltado ao lazer.
Para a análise dos dados foi utilizado o programa STATA 10.0 (STATA
CORPORATION, 2007). Foi feita uma checagem de consistência dos dados e correções
quando necessárias. São descritas as características da população estudada em termos de
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sua frequência. Identificou-se posteriormente a prevalência de beber problemático em
cada um dos interesses do lazer. Em seguida foi construído um modelo logístico no qual
foram inseridas variáveis sócio-demográficas e as vivências de lazer que foram
significativas na análise o valor de p≤0,05 para rejeição da hipótese de nulidade.

RESULTADOS
De um total de 849 alunos matriculados nos cursos de Enfermagem, medicina e
Nutrição, participaram deste estudo 695 alunos, correspondendo a uma taxa de resposta
de 81,9%. Quando comparados os três cursos (tabela 1) com relação as características da
população estudada observa-se que apenas estado civil não mostrou-se diferente para cada
curso (p=0,06). A prevalência de beber problemático foi de 37,4% (IC 95% = 33,7 a 41,0)
sendo significativamente diferente (p=0,04) entre homens (42,9%) e mulheres (34,7%).
A tabela 2 mostra as associações entre beber problemático2 e os interesses do lazer
pesquisado na casuística. Nota-se que entre os sete conteúdos associados ao uso do álcool
somente o interesse “social” mostrou-se significativo estatisticamente (p=0,004). Desta
forma foi investigada cada modalidade do interesse “social” ofertada no questionário em
busca das vivências que realmente podem ser fatores de risco para o uso problemático do
álcool. Como resultado foi encontrado as modalidades: festas (p=<0,001), casas noturnas
(p=<0,001), eventos (p=0,02), associações (p=0,02) e bares (p=<0,001). As modalidades
encontros e clubes não mostraram significância estatística.

TABELA 1: Características sociodemográficas de estudantes da área da saúde.
Variáveis

Total
n

p

Variáveis

%

Total
n

SEXO

<0,001

p
%

TRANSPORTE

< 0,001

Feminino

468

67,3

Carro como condutor

398

57,3

Masculino

227

32,7

Carona

215

31,0

Ônibus

36

5,2

COR

<0,001

AUTODECLARADA
Branca

543

78,2

Motocicleta

14

2,0

Parda

75

10,8

Outros

31

4,5

Amarela

50

7,2

2

É considerado beber problemático os participantes que pontuaram oito ou mais no questionário AUDIT
(LIMA et al, 2005).
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Preta

26

3,8
0,06

ESTADO CIVIL

TRABALHOU NOS
ÚLTIMOS

< 0,001

6

MESES
Solteiro

669

96,4

Não trabalhei

626

90,4

União consensual /Casado

16

2,3

Trabalhei (esporádico,

55

7,9

12

1,7

(a)

parcial, noturno)

Outros

9

ARRANJO

1,3

Outros

DE

<0,001

MORADIA
Sozinho

(em

RECEBEU BOLSA

< 0,001

DE ESTUDOS
casa

ou

179

25,8

Não

354

51,0

Com um amigo

109

15,7

Sim

340

49,0

Com dois ou mais amigos

296

42,7

SUFICIÊNCIA DA

apartamento)

< 0,001

MESADA
Pais

48

6,9

Não é suficiente

37

5,4

Cônjuge/Namorado(a)

19

2,8

É suficiente apesar de

157

22,8

312

45,3

77

11,2

105

15,3

ser completada
Moradia Estudantil

16

2,3

É suficiente e sobra
para lazer

Outros

26

3,8

É suficiente, mas não
sobra para lazer
Não recebo mesada

TABELA 2: Associação entre os interesses do lazer e o beber problemático entre os
estudantes da área da saúde.
Interesses

Beber Problemático -BP
Não

Esporte

Arte

Intelectual

Manual

Sim

n

%

n

%

p

Não

106

65,4

56

34,6

0,39

Sim

321

61,7

199

38,3

Não

25

78,1

7

21,9

Sim

402

61,8

248

38,1

Não

107

62,2

65

37,8

Sim

320

62,7

190

37,2

Não

222

64,3

123

35,6

0,06

0,90

0,34
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Social

Virtual

Turístico

Sim

205

60,8

132

39,1

Não

43

81,1

10

18,9

Sim

384

61,0

245

38,9

Não

5

71,4

2

28,6

Sim

422

62,5

253

37,5

Não

98

66,7

49

33,3

Sim

329

61,5

206

38,5

0,004

0,63

0,25

Na tabela 3 está descrito o modelo final da regressão logística para o beber
problemático (BP). Observa-se que apenas frequentar festas (OR= 3,73), frequentar casas
noturnas (OR= 1,99), frequentar bares (OR= 2,46) e ser do sexo masculino (OR= 1,76)
mostraram-se fatores de risco para BP. Estas variáveis mantiveram-se associadas mesmo
após o ajuste para idade e para o curso.
TABELA 3: Modelo de Regressão Logística para o desfecho “Beber problemático” entre
os estudantes da área da saúde.
Variáveis
Festas

Casas Noturnas

Bares

Sexo

OR ajustados*
Não vivencia

1

Vivencia

3,73

Não vivencia

1

Vivencia

1,99

Não vivencia

1

Vivencia

2,46

Feminino

1

Masculino

1,76

IC

p

43
2,36 – 5,89

<0,001

1,35 – 2,93

0,001

1,70 – 3,54

<0,001

1,18 – 2,62

0,005

*ajustados para idade, cursos e demais variáveis da tabela.

DISCUSSÃO
A partir dos resultados obtidos no modelo de regressão logística final é possível
observar que o consumo problemático do álcool tem grande associação com frequentar
festas, casas noturnas e bares, além de estar associado com o sexo masculino.
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Importante ressaltar que este estudo apresenta algumas limitações como o
instrumento utilizado para a mensuração do lazer. Por falta de um instrumento validado
foi utilizado o questionário de Buzacarini e Correa (2012) por se tratar de uma ferramenta
já previamente aplicada em uma população semelhante.
Considerando que esse estudo relacionou lazer e uso problemático de álcool foi
possível encontrar na literatura estudos que apresentavam uma variável e outra, entretanto
a associação direta de ambas não foi encontrada dificultando assim a discussão.
Ao analisar a variável sexo, Baldisserotto et al. (2005) observaram maior
prevalência entre estudantes do sexo feminino no período do internato. Já Lucas et al.
(2006) e não encontraram significância estatística entre os sexos. Os dados apresentados
nesse estudo corroboram entre outros estudos, ao estudo nacional da SENAD (BRASIL,
2010) visto que neste levantamento 77,3% dos universitários do sexo masculino faziam
uso de álcool nos últimos doze meses enquanto 68% das universitárias apresentavam o
mesmo comportamento.
Este estudo encontrou diferença na prevalência de beber problemático entre
homens e mulheres, assim como o levantamento nacional realizado no país (BRASIL,
2010). Segundo dados da SENAD (BRASIL, 2010) 43,7% dos estudantes do sexo
masculino apresenta beber problemático, enquanto 29% dos estudantes do sexo feminino
tem tal comportamento. A pesquisa da SENAD apresenta ainda uma estratificação entre
as áreas de estudo, observando uma maior prevalência do beber problemático entre os
estudantes de exatas (43,1%), em seguida humanas (34,8%) e em terceiro biológicas
(33,3%). Quanto ao período do curso observaram maior prevalência de beber
problemático nos cursos vespertinos em relação aos cursos integrais, matutinos e
noturnos.
Quanto às variáveis festas, casas noturnas e bares é possível observar que são
ambientes propícios ao consumo e que tais variáveis corroboram a literatura (PEREIRA
et. al., 2008; PADUANI et. al., 2008). O estudo da SENAD (BRASIL, 2010) sugere em
suas conclusões a abertura por mais tempo das instalações como bibliotecas e áreas de
lazer dentro do campus, limitar o consumo de álcool dentro da área da instituição e não
permitir a vinculação do álcool às atividades de atletismo – inclusive propaganda e/ou
patrocínio, entre outras condutas ligadas à fiscalização do não uso nem incentivo por meio
de divulgação do álcool dentro do campus (ROMERA, 2014).
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Autores como Tockus & Gonçalves (2008) sugerem em seu estudo a criação de
estratégias de prevenção ao uso abusivo do álcool entre os estudantes, e Pereira et. al.
(2008) sugerem a criação de disciplinas no curso de Medicina para a discussão sobre os
malefícios do álcool e suas consequências.
Considerando o interesse “social” pesquisada no estudo é possível observar que
as modalidades: encontros, associações, eventos e clubes não apresentaram significância
estatística na associação com o uso problemático do álcool, sendo uma possibilidade de
incentivo para as atividades sociais dos estudantes no tempo livre.

CONCLUSÕES
Diante dos dados obtidos neste estudo e na literatura da área não é difícil pensar
que há uma necessidade urgente de mudança de comportamento quanto ao uso do álcool
nessa população.
A partir das possíveis modificações apresentadas na literatura como estresse,
pouco tempo para o lazer, sobrecarga do curso (BAMPI et al, 2013; FACUNDES;
LUDERMIR, 2005; FIOROTTI et al, 2010) e considerando a estrutura vigente do campus
cujos estudantes foram entrevistados, este estudo sugere a criação de ambientes propícios
ao lazer, considerando-o em sua ampla abrangência, desde as atividades físicodesportivas, mais conhecidas entre os estudantes, às atividades como os interesses
artísticos.
Além de criar ambientes propícios há a necessidade de educar tal população para
o lazer, seja para a própria vida quanto para a sua formação profissional, visto que este
serão no futuro um agente multiplicador do conhecimento.
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JUVENTUDE E FATORES DE PROTEÇÃO SOCIAL: AS ATIVIDADES DOS
JOVENS PARAENSES NO TEMPO LIVRE
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thabytacmn@hotmail.com1
Tatiene Germano Reis Nunes UFPA/PPGED/GEPJUV, tatienegermano@gmail.com2
Lúcia Isabel Da Conceição Silva UFPA/PPGED/GEPJUV, luciaisabel@ufpa.br3
RESUMO: Partindo da problemática de como a juventude paraense tem utilizado o seu
Tempo Livre na atual conjuntura do sistema capitalista, buscamos analisar o uso deste
Tempo por estudantes de escolas públicas do estado do Pará a partir de dados de uma
amostra de 658 jovens de ambos os sexos. Foi utilizado um Questionário da Juventude
Brasileira (Versão Fase II, Dell’Aglio, Koller, Cerqueira-Santos, & Colaço, 2009), com
77 questões de múltipla escolha. Os resultados revelaram que os jovens costumam
“Assistir TV”, “Ouvir ou tocar música” e “navegar na internet” em seu Tempo Livre.
As demais alternativas (Prática de Esporte, Jogar/brincar, passear, desenhar/ pintar/
artesanato, namorar, descansar e ir às festas) se deram em menor percentual,
caracterizando o uso restrito do Tempo Livre. Os dados apontam para a necessidade de
um olhar mais atento para a juventude e do seu Tempo Livre, visto que, estudos sobre a
temática demonstram que este Tempo é muito importante na construção das identidades.
As redes de apoio sociais podem conectar estes jovens à atividades mais significativas
ao desenvolvimento, visto que, às diversas estruturas sociais, a partir das inserções
sociais, políticas públicas e modos de relações, podem garantir atividades mais
estruturadas para um envolvimento significativas ao indivíduo.
PALAVRAS CHAVE: Tempo Livre; Juventude; Lazer.
INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade marcada pelo consumismo desenfreado e pelo
avanço cada vez mais acentuado das tecnologias que impulsionam e delimitam um
perfil à juventude brasileira. Juventude essa que também traz no bojo de seus anseios,
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certo padrão individualista que se exacerba por meio dessa sociedade do consumo e da
tecnologia, como podemos perceber nas palavras de Gonçalves, (2005, p. 207),
O individualismo tem sido afirmado como marca da sociedade
contemporânea. A ele se submeteriam todos os protagonistas sociais,
em particular os que vivem e circulam nas grandes metrópoles,
açodadas pela competição e pelo consumo. Segundo esse modelo de
análise, a sociedade do espetáculo, para usar o termo cunhado por
Guy Debord, impõe subjetividades e forja modos de pensar, sentir e
agir, sobretudo entre os jovens, segmento etário tido como o mais
vulnerável aos apelos do individualismo.

Neste cenário atual nos deparamos com questões que dizem respeito ao Tempo
Livre, e como ele se organiza nesse “novo” perfil de sociedade e de homem que se
formam na contemporaneidade. Envolto ao sistema capitalista às opções que se
estabelecem no Tempo Livre da Juventude são muitas, que vão desde as mais comuns,
como a prática do futebol, até as menos difundidas. No entanto, essas “opções” não se
dão da mesma forma na sociedade capitalista, haja vista que é o sistema que define uma
sociedade de classes, que delimita oportunidades da burguesia e a possibilidades da
classe trabalhadora, ou seja, um sistema que concentra a maior parte da riqueza nas
mãos de poucos e que a grande maioria é desvalida de direitos, dentre eles o acesso às
práticas corporais de Tempo Livre. Desta forma, antes de discutirmos os fatores de
proteção social da juventude, faz-se necessário a discussão de alguns conceitos que
nortearão nosso caminhar neste artigo e vos dirão quais nossas bases teóricosmetodológicas.
DISCUTINDO OS CONCEITOS
Na sociedade capitalista, falar de Tempo Livre não se constitui em uma análise
apenas das atuais atividades de lazer reproduzidas pelos homens e mulheres em seu
momento histórico. Mas de uma análise do todo concreto, na perspectiva de abstrair
deste, não apenas a sua aparência, mas a essência daquilo que o constitui. Nesse sentido,
para a discussão do conceito de Tempo Livre, faz-se necessário compreender outras
categorias, como Trabalho. Para Netto e Braz (2011, p. 40)
[...] as condições materiais de existência e reprodução da sociedade –
vale dizer, a satisfação material das necessidades dos homens e
mulheres que constituem a sociedade – obtêm-se numa interação com
a natureza: a sociedade, através dos seus membros (homens e
mulheres), transforma matérias naturais em produtos que atendem às
suas necessidades. Essa transformação é realizada através da atividade
a que denominamos trabalho.
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Assim compreendido, o Trabalho é a essência do gênero humano “a condição
fundamental de toda a vida humana” (ENGELS, 1979, p. 215) “[...] indispensável à
existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade – necessidade
natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e,
portanto, de manter a vida humana.” (MARX, 1989, p. 50). Ou seja, é aquilo que
diferencia o homem dos animais como nos Afirma Marx e Engels,
Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela
religião ou por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se
diferencia propriamente dos animais a partir do momento em que
começa a produzir seus meios de vida, (...). Ao produzir seus meios de
vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material. (Marx
& Engels, 1974, p. 19, grifos do original)

Na sua etimologia a palavra trabalho deriva do latim tripalium ou tripalus, uma
ferramenta de três pernas que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados.
Curiosamente era também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e
presos, que originou o verbo tripaliare cujo primeiro significado era "torturar". Com o
advento da sociedade capitalista, esta palavra sofre uma inversão de valores na
perspectiva de atribuir um caráter dignificador do homem – “O Trabalho dignifica o
homem”. E nesse sentido, o Trabalho na sociedade capitalista entra em conflito com
outro conceito, bastante difundido nesta sociedade – o conceito de Lazer.
O lazer assume nesta sociedade um caráter associado ao Tempo Livre, a
preguiça, ao não trabalho, e com isso, ganha um tom pejorativo, à medida que é visto de
forma descriminada. No entanto, para se compreender este fenômeno se faz necessário
uma análise dos determinantes históricos, e modo como a sociedade a qual se refere está
organizada, assim como nos afirma Peixoto,
A pergunta sobre o que é o lazer não pode continuar a ser respondida
na forma reduzida e recorrente à alusão ao tempo em que ocorre, à
atividade que se pratica ou ao modo como os indivíduos se sentem ou
agem neste tempo e nesta atividade – à subjetividade. Não pode ser
resolvida com o recurso à crítica abstrata às categorias que têm
estruturado as explicações vigentes, como no obscuro debate sobre o
caráter do tempo (é um tempo livre, é um tempo disponível?). Nem
tão pouco pode ser solucionada em formulações conceituais retóricas,
escolásticas e a-históricas. A pergunta sobre o que é o lazer só pode
ser respondida quando acompanhada da questão prática que trata do
modo como ele se produz em um contexto histórico determinado.
Assim, a possibilidade de saber o que é o lazer depende da
investigação dos processos históricos que permitem e determinam a
sua produção, que devem ser reconhecidos entre a forma particular do
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seu acontecimento em uma dada formação social no movimento das
relações complexas e contraditórias que este contexto particular
estabelece com o modo como se processa a produção universal em um
dado momento histórico. (PEIXOTO 2011, p. 336-337) (grifos da
autora).

Assim para essa autora a problemática do lazer (e do Tempo livre), só será
compreendida a partir da compreensão do real, do conhecimento radical e rigoroso dos
elos históricos nas quais esse fenômeno se efetiva como prática social dos homens,
imersas nas leis contraditórias existentes nos modos de produção e em seus momentos
históricos. O Lazer como proveniente das relações de trabalho, é, portanto fruto das
relações entre forças produtivas. Assim o trabalho sendo uma atividade vital do homem,
uma condição de sua existência, o lazer passa a assumir nessa sociedade de classes, um
caráter essencial a produção da existência humana.
No contexto do atual Projeto Histórico de Sociedade, é mister
defendermos a tese de que o lazer, caracterizado como um fenômeno
constituído na perspectiva social como de tempo livre, está inerente na
sociedade que coloca homens e mulheres numa relação de prática
social alienada, sobretudo naquilo que o caracteriza como ser
ontológico: o trabalho. Neste sentido, entendemos que a prática social
para e no tempo livre deve ser, sobretudo e ontologicamente, uma
prática para a liberdade e, portanto, a retomada da relação protagonista
do homem (ser ontológico) sobre a coisa, e não o seu contrário.
(FERREIRA, et al, 2011, p.5).

Esse protagonismo (citado por Ferreira) do sujeito em relação ao Tempo Livre e
suas atividades de lazer, são fundamentais para que este homem se compreenda
enquanto um sujeito de direitos, crítico e consciente de sua condição de mundo e
sociedade, e ainda se veja enquanto produtor de um lazer e não mero reprodutor dessas
manifestações sociais. Desta forma, segundo Nascimento (2012, p. 13)
No que diz respeito ao Tempo Livre, Waichman (2002) define este,
como sendo: (i) a subtração de uma parte do seu tempo
heterocondicionado; (ii) o tempo dedicado de modo efetivo a
atividades autocondicionadas de manifestação da liberdade; (iii) com
o conteúdo desse Tempo Livre sendo constituído por práticas de
descanso, recreação e criação, e transformação da realidade; e (iv)
com atividades direcionadas para a confirmação e auto-afirmação da
personalidade individual e social.

Para Munné (apud WAICHMAN, 2002. p. 112) o fenômeno do Tempo Livre
pode ser definido descritivamente como, “[...] modo de manifestar-se o tempo pessoal,
que é sentido como livre quando dedicado a atividades autocondicionadas de descanso,
recreação e criação para compensar-se, e, por último, afirmar-se a pessoa individual e
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socialmente.”. Assim compreendido, O Tempo Livre e as atividades de Lazer, devem
ser compreendidos como um momento de liberdade a liberdade, de transformação do
homem e da sociedade em que vive, de rompimento das condições repressivas das
ofertas de lazer (a bem da verdade, precarizadas) da juventude. A este Tempo Livre
deve caber o compromisso com a liberdade de expressão da juventude, com a afirmação
de identidades, com a luta da classe trabalhadora contra as forças coercitivas da classe
dominante.
JUVENTUDE, TEMPO LIVRE E FATOR DE PROTEÇÃO SOCIAL
Conceituar juventude é um desafio, pois confrontamos com inúmeras definições,
visto que nos últimos anos, vários estudos buscam em teorias e pressupostos, conceitos
que garantam a abrangência dos aspectos biológicos, psicológicos e social no
desenvolvimento humano destes jovens (Moura & Moncorvo, 2006). Neste sentido,
juventude para este estudo envolve além destes aspectos, outros, tais como os
relacionados à realidade vivenciada, ou seja, social, cultural e histórico (León, 2005;
Souza, 2006).
Assim, a juventude é um ser político e social, visto que, busca na relação com o
outro e com o ambiente, garantias de sobrevivência, ou seja, de direitos. O Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) garante tais direitos, visto que, cada faixa etária é
constituída por direitos que possibilitam um desenvolvimento social saudável que
facilitarão seu desenvolvimento até a vida adulta. (Brasil, 1990). Portanto, ser jovem
está relacionado tanto à idade, a etapa de vida, à realidade vivenciada, às oportunidades
do acesso à saúde, educação e ao trabalho, levando em consideração as relações com o
período histórico, político e social.
Quando se trata do desenvolvimento humano, a juventude está relaciona a
diversas mudanças contínuas, onde a adaptação está atrelada às transformações sociais,
e tais adaptações se fundamentam nas relações com o outro e com o ambiente em
desenvolvimento, construindo assim a identidade biopsicossocial do indivíduo. E é
neste momento, que os jovens buscam nas relações vínculos afetivos que funcionam
como suporte e proteção. Numa perspectiva do desenvolvimento, as redes de apoio
social ajudam na superação de crises e dificuldades.
Estudo de Pratta e Santos (2007) destaca que a transição da adolescência à vida
adulta está impregnada por transformações, conflitos e turbulência que podem ser
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

52

percebidas como positiva, o que favorece o desenvolvimento, mas também podem ser
percebidas como negativas, influenciando em um desenvolvimento com dificuldades.
Tais transformações buscam nas relações com pessoas e com ambientes uma integração
social, autoafirmação, de independência individual e também a definição da identidade
sexual (Silva & Mattos, 2004). Assim, estas transformações, conflitos e turbulências
apontam para a necessidade de fatores que possibilitem um desenvolvimento normal.
Tais fatores são descritos como fatores de proteção, pois tendem a anular os
fatores de risco presente na realidade do indivíduo. Assim, os fatores de proteção no
contexto do indivíduo estão relacionados às redes de apoio social, que poderá promover
a proteção, a partir da promoção de auxilio afetivo e material (Sluzki, 1997). Dessa
maneira, tais redes (Família, Escola e Comunidade) se apresentam como fornecedoras
de apoio ao longo da vida, tendo destaque nos períodos de transformações e mudanças,
e nos processos adaptativos, que normalmente resultam em situações de estresse
(Rapoport & Piccinnini, 2006).
Assim, os fatores de proteção social estão relacionados à rede de apoio social,
instituições que fazem parte da realidade da juventude e que são de suma importância
em diversos períodos do desenvolvimento, garantindo a promoção de estratégias de
estabelecimento de vínculo, quanto aos recursos oferecidos para o enfrentamento das
adversidades percebidas dentro de seu contexto social, cultural e emocional. O apoio
social está relacionado ao tipo de vínculo estabelecido e a necessidade de manutenção,
visando a adaptação a determinadas situações, como ajustamento social, estresse,
doenças e períodos de transições.
A relevância da rede de apoio consiste na promoção dos direitos, tais como à
educação, saúde, lazer, dentre outros. Assim, diversos estudos buscam conhecer dentre
estes fatores de proteção, o lazer (Bonato, Sarriera & Wagner, 2012; Magnani, 1998),
visto que é um fator importante para as formas de se relacionar com a realidade.
Zamora, et al (1995) destacam que o Tempo Livre como fator de proteção tendem a
favorecer relações positivas, numa independência emocional, compreensão de seus
processos psíquicos, na construção da consciência da sua originalidade e criatividade,
da construção de uma escala de valores que possibilita sua integração à comunidade e
ajuda no desempenho de funções sociais, a partir da apropriação da cultura.
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Zamora et al. (1995) também destacam que o Tempo Livre quando não
aproveitado de forma positiva, tende a torna-se um tempo nocivo tanto para o jovem
quanto para a sociedade, pois tais formas de aproveitamento estão relacionados à
comportamentos de risco.
Estudo de Sarrieira, et al (2007) demonstrou a falta de alternativas de lazer e um
acesso restrito à atividades artísticas, culturais e esportivas. Demonstrou também, que as
“atividades disponíveis possibilitavam a vulnerabilidade tais como envolvimento com
drogas lícitas e ilícitas e a violência juvenil, na forma de brigas e enfrentamentos”
(Sarrieira, et al, 2007, p.263). Marques, Dell‘Aglio,, e Sarriera (2009) destacam que o
Tempo Livre está relacionado à fatores de proteção pois podem estabelecer interações
positivas que tendem a influencia o desenvolvimento, pois podem ser momentos de
descanso, tipos de socialização, desenvolvimento de habilidades e autonomia.
As discussões levantadas apontam para a necessidade de um olhar mais atento
para a juventude e o uso do seu Tempo Livre, visto que, estudos sobre a temática
(Abramo, 2005; Brenner, Carrano & Dayrell, 2005; Sarriera et al., 2007; Marques
Dell‘Aglio,, e Sarriera., 2009; Bonato et al., 2012) demonstram que o lazer é muito
importante para o desenvolvimento humano, e principalmente na construção das
identidades juvenis, pois facilita o entendimento sobre as formas de relações nesta etapa
da vida e que fundamenta sua identidade social. Sendo assim, as redes de apoio sociais
podem conectar estes jovens a atividades mais positivas ao desenvolvimento, visto que,
às diversas estruturas sociais, a partir das inserções sociais, políticas públicas e modos
de relações, podem garantir atividades mais estruturadas.
Neste sentido, este estudo buscou analisar o uso deste Tempo Livre por
estudantes de escolas públicas do estado do Pará a partir de dados de uma amostra de
658 jovens com idades entre 14 a 24 anos, de ambos os sexos. Foi utilizado um
Questionário da Juventude Brasileira (Versão Fase II). Este questionário foi elaborado
para segunda etapa do Estudo Nacional sobre Fatores de Risco e Proteção na Juventude
Brasileira, a partir do questionário utilizado na etapa I (Koller, Cerqueira-Santos,
Morais, & Ribeiro, 2005). Com o objetivo de investigar fatores de risco e proteção em
adolescentes, abordando aspectos

relacionados

à educação, saúde, trabalho;

comportamentos de risco; fatores de risco e pessoais. O instrumento é composto por 77
questões, sendo algumas de múltipla escolha e outras em formato Likert de cinco pontos
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sobre intensidade e frequência. O instrumento foi testado através de um estudo piloto
para avaliação da adequação das questões e compreensão dos itens por parte dos
adolescentes.

RESULTADOS
Dos 658 jovens que participaram da pesquisa 23,5% encontravam-se nas faixas
etárias de 12 a 14 anos, 50,0% nas faixas etárias entre 15 a 17 anos, 20,5% nas faixas
etárias de 18 a 20 anos e 6,0% nas faixas etárias entre 21 a 24 anos. Os resultados sobre
a coabitação observou-se que 61,4% destes jovens moravam com o pai, 83,5% com a
mãe, 8,1% com o padrasto, 3,1% com a madrasta, 62,7% com seus irmãos, 16,8% com
o avô, 77,3% com a avó, 6,4% com o companheiro. Portanto, os dados apontaram que
no convívio familiar, eles moravam com os seus responsáveis e outras pessoas.
Em relação ao Tempo Livre os resultados revelaram que os jovens costumam
“Assistir TV” (84,9%), “Ouvir ou tocar música” (79,7%) e “navegar na internet”
(76,5%) em seu Tempo Livre, ou seja, quando não estão trabalhando ou estudando.
Vale destacar, o percentual sobre o uso da TV como alternativa para o Lazer.
Percebemos que dentre as demais alternativas (Prática de Esporte, Jogar/brincar,
passear, desenhar/ pintar/ artesanato, namorar, descansar e ir às festas) se deram em
menor percentual, caracterizando o uso restrito do Tempo Livre.
Desta forma podemos concluir que esse número nos revela algumas
possibilidades, que a bem da verdade, não são opostas, mas se complementam: os
jovens não têm outras possibilidades de lazer, e isso envolve as questões afetas desde as
políticas sociais de oferta de atividades, ou seja, as opções de lazer para o Tempo Livre
não estão sendo garantidas como diretos dos cidadãos e dever do Estado. Ou ainda esses
dados refletem o próprio interesse da juventude, por aquelas possibilidades ofertadas.
Outra analise que retiramos destes dados, é o aparente “desânimo” deste seguimento
para com as suas práticas de Tempo Livre, que podem nos indicar tanto o, “não quero
fazer nada” por questões afetas a sua rotina diária (escola, amigos, trabalho, família etc),
ou seja, ao cansaço das demandas sociais do dia-a-dia dos filhos da classe trabalhadora,
quanto o não interesse pelas atividades culturais e esportivas que são ofertadas, a
medida que, ou são ofertadas de forma precarizadas (quadras esportivas sucateadas,
falta de materiais e espaços adequados para as atividades de lazer, o não acesso aos
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projetos sociais etc), ou, quando ofertadas, são feitas não pelo poder público, mas pelo
setor privado – a Industria Cultural, que privatizam o acesso a teatros, cinemas etc. e
consequentemente excluem os jovens da classe trabalhadora e lhes roubam as
possibilidades de acesso as práticas corporais que foram historicamente construídas e
socialmente referenciadas e que são portanto, patrimônio público.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões levantadas até aqui apontam para a necessidade de um olhar
mais atento para a juventude e o uso do seu tempo livre, visto que, estudos sobre a
temática (Abramo, 2005; Brenner, Dayrell, Carrano 2005; Sarriera, et al 2007; Marques,
Dell’Aglio, Sarrieira, 2009; Bonato, et al 2012) demonstram que o lazer é muito
importante para o desenvolvimento humano, e principalmente na construção das
identidades juvenis, pois facilita o entendimento sobre as formas de relações nesta etapa
da vida e que fundamenta sua identidade social. Sendo assim, as redes de apoio sociais
podem conectar estes jovens à atividades mais positivas e significativas ao
desenvolvimento, visto que, às diversas estruturas sociais, a partir das inserções sociais,
políticas públicas e modos de relações, podem garantir atividades mais estruturadas para
um envolvimento significativo e portanto, para um desenvolvimento positivo.
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AS ATIVIDADES DE LAZER E O SEU PAPEL NO SETOR PEDIÁTRICO DE
UM HOSPITAL NO RIO DE JANEIRO
Ágatha Andrade Santos da Silva, UFRRJ, agatha.andrade@hotmail.com
Salomé Lima Ferreira de Almeida, UFRRJ, salomealmeidaf@gmail.com
RESUMO: A reflexão presente neste artigo faz parte de um estudo de caso que teve
como elemento norteador a humanização através de atividades de lazer vivenciadas no
Setor Pediátrico de um Hospital particular no Rio de Janeiro. O objetivo deste trabalho
é elucidar o papel e as contribuições das atividades de lazer vivenciadas no ambiente
hospitalar, sob a ótica dos funcionários do Setor Pediátrico. A humanização e o uso de
conceitos

da

hotelaria

convencional

em

hospitais

provocam

melhorias

no

desenvolvimento do setor e na qualidade de vida dos clientes hospitalizados, podendo
gerar benefícios para os acompanhantes. Um olhar sobre tais questões é fundamental,
pois à nova exigência do cliente de saúde não busca somente médicos de renome no
mercado ou aparelhos de última geração para o tratamento da patologia que possui, mas
procura e exige um tratamento com dedicação, carinho, atenção e presteza por parte de
toda equipe, ou seja, um tratamento hospitalar humanizado. Assim, o estudo busca
contribuir para futuros debates e proposições sobre a temática em ambientes
hospitalares.
PALAVRAS - CHAVE: Lazer; hotelaria hospitalar; humanização; pediatria.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, no interior dos hospitais se evidencia a preocupação com a
satisfação e o bem-estar dos pacientes. Desta inquietação surge a hotelaria hospitalar,
que através do uso de conceitos da hotelaria convencional visa oferecer satisfação aos
clientes de saúde, por meio de um ambiente mais hospitaleiro e de uma nova concepção
de qualidade no atendimento.
A qualidade no atendimento, evidenciada neste trabalho, é um termo importante,
utilizado como ferramenta nos estabelecimentos de saúde na busca por melhorias no
quadro clínico do paciente. E, neste aspecto, por se tratar de um serviço importante para
o ser humano, o conceito de hotelaria hospitalar ganha cada vez mais destaque, atuando
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como um dos instrumentos para que as instituições de saúde possam alcançar a
excelência em seus serviços, como declaram Erhart & Bohrer (2007).
Os clientes de saúde, agora, buscam por serviços de excelência, como segurança,
conforto e bem-estar, ou seja, priorizam mais que um tratamento médico eficiente.
Souza (2006) afirma que, assim como um hotel, os hospitais procuram oferecer serviços
e atendimento de qualidade e acomodações confortáveis. Busca-se, no exemplo de
qualidade oferecido pela hotelaria, extrair conceitos e serviços que contribuam para
aperfeiçoar o atendimento hospitalar, a fim de tornar a estada do cliente de saúde e o
ambiente hospitalar mais agradável.
Diante dessa temática, os hospitais tem implantado o setor de lazer com o objetivo
de contribuir para a melhoria de saúde física e emocional de seus clientes. As atividades
de lazer, vivenciadas no ambiente hospitalar, são monitoradas por profissionais de
saúde, objetivando práticas recreativas adequadas a cada patologia, visando o bem-estar
do cliente sem pretensão de obter lucro sobre esse serviço. Taraboulsi (2003) cita a
importância do lazer para o indivíduo, independente de sua faixa etária, como um meio
de cura para o desgaste emocional, psicológico e físico a qual está sujeito no dia-a-dia.
O lazer nos hospitais é descrito por Cunha (2011) como um meio de auxiliar no
desenvolvimento das ações intrínsecas da criança. Por isso, a implantação desse espaço
se torna favorável a estimular as necessidades e potencialidades lúdicas, tanto da
criança, quanto de seu acompanhante, promovendo uma interação social e afetiva.
A prática cotidiana da ludicidade e do brincar tem como finalidade tornar a estadia
da criança, no ambiente hospitalar, mais alegre e menos dolorosa, auxiliando em
melhores condições para sua recuperação de saúde. Armond, Vasconcelos & Martins
(2002) mostram que são nos primeiros anos de vida que ocorrem os principais
desenvolvimentos do indivíduo, sendo estes de caráter psicossocial, emocional, físico e
biológico. Uma criança só terá desenvolvimento e crescimento de forma plena se tiver
um ambiente que a estimule a se comunicar e a obter habilidades de interação e diversão
com demais crianças. E isto também pode ser promovido dentro do ambiente hospitalar.
Assim, este estudo tem como objetivo mapear e entender, sob a ótica dos
profissionais que trabalham no Hospital J1, as possíveis contribuições que as atividades
de lazer propiciam para a recuperação dos clientes de saúde do setor pediátrico.

1

Este nome é fictício para resguardar a imagem do Hospital.
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Para Erhart & Bohrer (2007), a hotelaria hospitalar é um desafio para quem opta
por trabalhar ou estudar sobre este novo nicho de mercado, pois se trata de um assunto
novo e pouco explorado. A ausência de debates com esta temática vem se confirmando
nos últimos anos, principalmente quando se busca uma reflexão com um olhar
construído sob a ótica da hotelaria. Tendo em vista que a maioria dos estudos foi
originado a partir de profissionais da área de saúde. Ressalto que ambos os olhares e
formações são fundamentais, mas “o lugar de onde se fala” provoca mudanças na forma
de análise do objeto de estudo e das questões que são postas no universo a ser
investigado.
A construção de um saber a partir do campo da hotelaria se configura em um
diferencial deste estudo, entendendo que o mesmo pode trazer elementos novos para a
reflexão teórica e até mesmo de futuras intervenções desenhadas em projetos de
extensão ou em consultorias.
Para esta investigação se realizou um Estudo de caso, com análise de dados
qualiquanti. Esses dados foram coletados através de observação, questionários semiestruturados aplicados aos colaborados do hospital e entrevista direcionada a
coordenadora do Setor de Hotelaria. Os dados apresentados neste artigo representam
uma parte do que se coletou durante o trabalho de campo realizado em 2015.
A elaboração deste trabalho revelou-se importante por se tratar de um assunto,
ainda, pouco explorado por Hoteleiros, tanto no meio acadêmico como no mercado de
trabalho, despertando, assim, o interesse em conhecer um pouco mais sobre a área
estudada.

METODOLOGIA
A reflexão presente neste artigo faz parte de um estudo de caso, realizado em
2015, no Setor Pediátrico de um Hospital do Rio de Janeiro. A investigação teve uma
abordagem qualiquanti A escolha do espaço investigado se deu a partir de uma
experiência que uma das autoras teve como funcionária do Hospital J, em 2013 e 2014.
Após esta experiência se iniciou uma pesquisa com objetivo de analisar as atividades de
lazer vivenciadas, pelos clientes de saúde, no ambiente hospitalar.
Utilizou-se de três técnicas de coletas de dados: a observação não participante,
questionários semi-estruturados e entrevista. Somado a estes procedimentos escolhidos,
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foi realizado no primeiro momento, um levantamento bibliográfico sobre o assunto
proposto, ação que se perpetuou em boa parte do processo da pesquisa.
A observação não participante foi desenvolvida no momento em que os clientes
de saúde experimentavam as atividades lúdicas e de lazer proposta pelo setor de Lazer
do Hospital, durante seis meses. A observação com os clientes de saúde deu-se
especificamente com os que estavam na faixa etária de 01 (um) a 10 (dez) anos, com
tempo de internação de, no mínimo, 01 (uma) semana, sendo estes subdivididos, onde
cada grupo participava das atividades de acordo com sua idade. É importante ressaltar
que não se fez nenhuma abordagem com as crianças durante as observações e as
atividades vivenciadas. Os diálogos e abordagens foram feitas apenas com os
funcionários do setor pediátrico.
Aplicou-se 20 questionários semi-estruturado aos funcionários do Setor de Lazer,
da Hotelaria Hospitalar e do Setor Pediátrico, com intuito de problematizar a temática
sob o ponto de vista dos colaboradores do hospital, a fim de contribuir para as melhorias
futuras e expansão do setor e suas atividades.
O terceiro instrumento de coleta de dados, a entrevista, foi realizado com o
coordenador do Setor de Hotelaria onde objetivou entender sobre a origem do setor e os
desafios enfrentados para a sua estruturação e capacitação de seus funcionários, bem
como sobre a dinâmica adotada pelo hospital para trazer a seus pacientes a vivência do
lazer. A entrevista foi direcionada a Coordenadora de Hotelaria e estabeleceu-se um
diálogo informal para a obtenção dos dados, de forma mais profunda e útil para os fins
da pesquisa dentro do contexto estudado.

O HOSPITAL J E AS ATIVIDADES DE LAZER NO SETOR PEDIÁTRICO2
“O teatro e o momento de leitura são atividades que estimulam a imaginação das
crianças e as deixam absorvidas em eu próprio mundo imaginário, podendo mudar o
rumo da história e de seu estado clínico”. (Informação Verbal, Contador de história3)
O Hospital J foi fundado em 1969. Em 1996, sofreu mudanças em toda sua
estrutura e em seus serviços, deixando de ser uma casa de Saúde para ser um Hospital
2

Souza & Martins (2013) destacam que todo hospital que apresenta setor de internação pediátrica tem
como obrigatoriedade suprir as demandas e necessidades do cliente de saúde, estimulando-os, bem como,
os acompanhantes. Essa obrigatoriedade está descrita na Lei Nº11.104/21 MARÇO/2005, Arts.1º e 2º.
3
O título atribuído nesta informação verbal visa preservar a identidade do respondente: Entrevista
informal concedia por Aroldo, José. Entrevista 4. [fevereiro. 2015]. Entrevistador: membro da equipe.
Rio de Janeiro, 2015.
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Geral. Em 2006, o setor de Hotelaria Hospitalar4 foi consolidado, com a necessidade de
implantar um setor que estivesse relacionado à humanização do ambiente hospitalar. A
aplicabilidade da hospitalidade no Hospital J mudou conceitos e quebrou paradigmas ao
introduzir serviços até então restritos à área de hotelaria, humanizando o atendimento.
Este se deu através do serviço de Governança, com a arrumação dos leitos e
higienização padronizada de todos os setores, mudando os produtos utilizados, com o
intuito de modificar o “cheiro de hospital” e tornar o ambiente mais agradável a seus
clientes e aos colaboradores, sem negligenciar os parâmetros de higienização orientados
para os serviços de saúde.
No ano de 2013, iniciaram-se as primeiras práticas lúdicas e de lazer dentro do
hospital. No entanto, ainda hoje, no Setor de Lazer não há funcionários efetivos. O
Hospital J não possui a brinquedoteca, espaço de promoção do brincar, mas
disponibiliza uma sala reservada e adaptada, onde são feitas as atividades lúdicoliterárias, com as crianças. Neste espaço, há apresentações de teatro/fantoche, realização
de atividades recreativas, dança, cantigas de roda, apresentação de filme, atividade para
a continuidade dos estudos e leitura de histórias. Neste espaço e na enfermaria há
também outras atividades, que ocorrem periodicamente nos fins de semana, orientadas
por outros profissionais, como os “Doutores da Alegria ” e Visita de Personagens
5

comemorativos, como Papai Noel e Coelho da Páscoa.
Para os funcionários do Setor Pediátrico do Hospital J, tais atividades lúdicas e de
lazer promovem um desenvolvimento significativo nos aspectos psicomotor, cognitivo,
social e afetivo, e, auxiliam no acréscimo do saber e do ser da criança hospitalizada.
Para estes funcionários é através destas propostas que as crianças têm demonstrado o

4

A Hotelaria Hospitalar ainda é um setor novo dentro do Hospital J, sendo composto por um Setor de
Governança, subdividido em Rouparia, Serviços Gerais/Higiene e Lazer.

5

O projeto “Doutores da Alegria” foi originado em 1991, por uma Organização sem Fins Lucrativos,
sendo sustentada por patrocinadores e sócios mantenedores, sejam empresas ou pessoas físicas e recursos
advindos de eventos e palestras. Esta organização realiza cerca de 50 mil visitas por ano a crianças
hospitalizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. No Rio de Janeiro este projeto se
consolidou a partir de 1995. Caracterizados como palhaços e vestindo jalecos de médicos, estes
profissionais da alegria buscam, não só, levar diversão para as crianças nos hospitais, mas, também,
relacionar-se a assistência proporcionada pela equipe de enfermagem, estimulando a essência saudável
dessas crianças e, consequentemente, tornando-as mais aptas e dispostas aos tratamentos propostos, o que
também promove a melhora da sua condição de saúde, mesmo que estas não estejam especificamente
centradas na cura de sua doença (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2008). Bem como, estabelecer uma relação
com as crianças hospitalizadas, a partir do entendimento sobre seu universo, aspirações, angústias e
atitudes. A este trabalho a organização adotou o nome de “Programa de Palhaços Besteirologistas”.
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que sente e o que imagina em relação ao espaço e a situação que está vivendo no
ambiente hospitalar.
Já os dados levantados no instrumento, aplicado durante o trabalho de campo,
apontam que a atividade considerada mais importante é o teatro de fantoches, e, em
seguida o projeto de leitura, por permitir a inserção da criança em um espaço lúdico e
educacional, possibilitando a continuidade nos estudos. Sobretudo, para as crianças que
ficam muitos meses internadas.
O teatro de fantoches é uma atividade realizada pelos Contadores de História6, que
tem o papel de fomentar a cultura e a educação no ambiente hospitalar através de leitura
e de brincadeiras, atribuindo um caráter terapêutico as atividades vivenciadas pelas
crianças, os clientes de saúde. Observou-se que por meio desta atividade, as crianças
são estimuladas e desenvolvem aptidões e sentidos. Segundo os médicos tais atividades
parecem se constituir como um meio transformador da saúde emocional, um facilitador
da comunicação com outras crianças e com os pais, contribuindo para a humanização
dos serviços hospitalares.
Os Contadores de História, no Hospital J, também se caracterizam de
personagens, as sextas, aos sábados e domingos. Esses profissionais buscam, através de
atividades literárias, despertar o mundo imaginário das crianças, desenvolvendo
atividades diversas, como contos de histórias com fantoches, com a participação das
crianças, no intuito de fazer com que as mesmas mantenham em atividade sua
potencialidade de imaginação e cognição, aspectos estes que auxiliam no
desenvolvimento educacional e escolar da criança.
Estas atividades são desenvolvidas numa sala, cedida pelo hospital, para as
crianças que podem sair de seus leitos e sem nenhuma objeção em se locomover ou em
ter contato com outras crianças. O espaço foi adaptado para receber as crianças com
mínimo de conforto possível, tendo decorações apropriadas para o público e tatames
emborrachados cobrindo todo o chão, evitando, assim, que elas se machuquem ou
ocorram quaisquer outras intervenções no seu tratamento de saúde. Para as crianças
6

A atuação dos Contadores de Histórias em diversos hospitais no Rio de Janeiro se dá através de uma
parceria com Instituições, assim como acontece com os Doutores da Alegria. A instituição parceira do
Hospital J é a “Associação Viva e Deixe Viver”, uma Organização sem Fins Lucrativos, também,
sustentada por parceiros e sócios mantenedores, que capacita os voluntários que se dispõem a realizar o
trabalho de contação de histórias.
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acamadas, até mesmo da UTI, ou com precaução de contato, as atividades são
desenvolvidas dentro da unidade, pois o importante é que nenhuma criança seja
excluída do mundo de fantasias das histórias contadas e que todas possam ter essa
relação com o lúdico-literário. A participação dos familiares e/ou equipe de enfermagem
pareceu ser o diferencial, pois a criança não se sentia sozinha ao brincar de faz-de-conta,
mesmo não podendo estar em contato com outras crianças.
Portanto, quando a equipe do Hospital J leva para dentro dos hospitais este
modelo de brincar compartilha com a ideia de que o lúdico contribui para minimizar
traumas da doença e hospitalização, permitindo o desenvolvimento e crescimento
saudável da criança em todos os aspectos durante o tratamento (FROTA, GURGEL,
PINHEIRO, MARTINS & TAVARES, 2007). E ao utilizar objetos e brinquedos que
assimilam a natureza hospitalar, como termômetros, estetoscópios, seringas, a criança
assemelha a rotina vivida no hospital com as brincadeiras, facilitando o andamento do
tratamento e a sua recuperação de saúde. Ao mesmo tempo, proporciona aos clientes de
saúde um atendimento mais humanizado e adequado as suas condições emocionais.
Estas oportunidades e experiências de lazer dentro do ambiente hospitalar garantem as
crianças o livre exercício da cidadania plena, uma vez que o lazer também é um direito
básico (ISAYAMA; GOMES, 2008), que coopera com a sua inserção em diversos
espaços e com o enriquecimento cultural e social do indivíduo (DUMAZEDIER, 1973).
Na fala dos Contadores de História se confirmava que a criança ao ser
hospitalizada tem o processo de interação social comprometido, por sair do seu
ambiente habitual e entrar em um espaço desconhecido e, muitas vezes, traumático, por
serem considerados ambientes que deixam a criança vulnerável, como aponta Souza e
Martins (2013).
Todo o quadro exposto reforça a necessidade de se manter e ampliar o Setor de
Lazer no Hospital J, pois mesmo diante dos esforços da equipe os projetos deste setor
ainda são embrionários. No entanto, proporciona ás crianças hospitalizadas o
acolhimento, proteção e o direito ao lazer. Indo de encontro com a reflexão de Boeger
(2008), as atividades lúdicas e as práticas de lazer no ambiente hospitalar têm como
finalidade fazer com que a criança resgate seus “direitos à infância, à criatividade, à
sociabilidade”, podendo brincar de forma livre, propiciando uma colaboração
espontânea da criança durante a execução dos procedimentos e exames no decorrer do
tratamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o trabalho de campo, observou-se que o projeto planejado inicialmente,
quando ainda era funcionária do Hospital J, não foi implementado integralmente.
Atualmente o hospital oferece uma proposta embrionária de lazer, com ênfase em
atividades lúdico-literárias, e que ocorrem esporadicamente. Mesmo diante desta
hipotética proposta de Lazer pode-se afirmar que as atividades oferecidas no Hospital se
mostraram pertinentes para um projeto de continuidade, de ampliação e de melhoria em
seu setor de Lazer.
Pois, ao considerar o universo investigado e todos os fatores que compõem a
hospitalidade e o debate teórico sobre o lazer no ambiente hospitalar, ficou evidente a
relevância do Setor de Lazer neste segmento, tendo como base a importância do brincar
no desenvolvimento da criança nos aspectos físico, cognitivo, cultural, social, afetivo e
emocional. A brincadeira e as atividades vivenciadas no contexto social analisado
extrapola a diversão em si, assume o papel do lúdico, do ensino-aprendizagem, da
interação com seus pares, de preparar a criança para realidades vividas no ambiente
hospitalar, e de se configurar como um instrumento capaz de gerar mudanças positivas
66

no quadro clínico da criança.
Constatou-se também que o projeto de implantação do setor de lazer no hospital J
demandou estudo e habilidade, pois se fez e se faz necessário agregar serviços ao
ambiente, oferecendo um conjunto dos mesmos, antes oferecidos apenas na hotelaria,
capaz de mudar o ambiente hospitalar e humanizar o atendimento prestado.
Mas, para que isto ocorra se torna primordial uma sensibilização junto aos
funcionários do Setor de Hotelaria, instruindo-os e treinando-os para que possam
conhecer as atividades e seus objetivos no meio hospitalar, assim como auxiliar na
prática dessas atividades. É importante que todos os colaboradores entendam e
cooperem para o crescimento deste novo setor. Entretanto, isto só será possível se a
gestão do hospital buscar sensibilizar seus colaboradores sobre o crescimento dos
serviços de Hotelaria no hospital, oferecendo diversos serviços e explicando a finalidade
de cada um.
A ausência desta sensibilização somada a um clima organizacional, permeado por
insatisfação, se configuram em aspectos críticos que interferem diretamente nas
atividades de Lazer proporcionadas no hospital. O descontentamento e a insatisfação,
em alguns dos colaboradores, modificaram também as opiniões que tinham em relação
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às práticas de lazer. Alguns, mesmo não acreditando na permanência destas atividades,
confirmaram que são importantes e relevantes para o auxílio no tratamento e na
recuperação da saúde física e emocional das crianças, assim como para tirá-las dos
corredores do hospital, onde passavam maior parte do tempo se distraindo com
brincadeiras que ocasionavam novas lesões e exposição ao perigo.
Este quadro reforça a necessidade da implantação de um setor de lazer mais amplo
que venha atender as necessidades lúdicas destes pacientes de saúde, contribuindo com
a melhoria do diagnóstico clínico dos mesmos e com a elaboração e superação de seus
conflitos e ansiedades vividos durante o período de internação.
A produção deste trabalho tem como motivação a possibilidade de que este não
se finda, mas pode ser complementado e reestudado, a fim de aprofundar os
conhecimentos e relatos sobre este novo setor em ascensão, tanto no mercado como nas
instituições acadêmicas. Pois, acredita-se que a hotelaria hospitalar é um desafio para
quem opta por trabalhar na área ou até mesmo estudar sobre este nicho de mercado, por
se tratar de um assunto novo e pouco explorado pelos profissionais da Hotelaria, com
muitos obstáculos a serem enfrentados.
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TURISMO E LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:
EXPERIÊNCIAS COM O PROJETO DE EXTENSÃO RESILIE-SE NO
IFPA/CAMPUS BELÉM

Neila Waldomira de Sousa Cabral, IFPA/Campus Belém, neilacabral@yahoo.com.br
Maria Lucia da Silva Soares, NAEA/UFPA, malu.ssores@gmail.com
Geisa Costa Coelho, IFPA/Campus Belém, geisaccoelho@gmail.com
RESUMO: A resiliência se relaciona diretamente ao debate da sustentabilidade e da ascensão
social e igualitária, como um mecanismo de mensuração da capacidade de superar as
adversidades e tornar os sistemas sociais e ecológicos mais equilibrados. Assim, esta
produção apresenta os resultados de um projeto de extensão desenvolvido no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA/Campus Belém, que teve
como objetivo a promoção da qualidade de vida dos servidores através da integração e
sociabilidade promovidas a partir de ações especificas do turismo e lazer. Por meio de
métodos qualitativos buscou-se apresentar as percepções. Os principais resultados apontam
que o projeto RESILIE-SE, mesmo em condição piloto, possibilitou enxergar problemas
gerencias, operacionais e pessoais que envolvem os servidores do IFPA/Campus Belém para
uma melhor qualidade de vida e maior produtividade ou produção eficaz, visto que o trabalho,
por ser vital para o ser humano, tem que se tornar mais participativo, utilizando
potencialidades e talentos. Dar condições de trabalho adequadas ao trabalhador resultará no
aumento de sua saúde mental e física.
PALAVRAS CHAVES: Resiliência; Lazer; Servidores; IFPA/Belém

INTRODUÇÃO
Tendo a resiliência como arcabouço teórico por suas características, possuidora de um
mecanismo de mensuração de superação das adversidades; de sua relação direta com o debate
da sustentabilidade e da ascensão social e igualitária; e de tornar os sistemas sociais e
ecológicos mais equilibrados, propõe-se neste artigo demonstrar a relação intrínseca como o
turismo e o lazer. Estes que se constituem em formas diversas no alívio das tensões do dia-adia, na diminuição da fadiga e contribuem, acima de tudo, para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas, oportunizando-as em encontros e ambientes diversos ou não, que promovam
a sociabilidade e o bem-estar.
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Esta proposta é resultado da vivência prática de docentes e discentes na área de
Turismo, Hospitalidade e Lazer do IFPA/Campus Belém, através de um projeto no âmbito do
programa de Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX, que buscou promover o
processo de construção e transferência de conhecimentos para a afirmação e autoestima da
sociedade, especialmente de sua comunidade interna, os servidores.
O projeto desenvolveu-se por meio de atividades específicas do turismo e lazer, como:
caminhadas, city tour, river tour e sarau, objetivando o desenvolvimento de ações de
integração e sociabilidade, para promover o bem-estar e assim, estimular a melhoria da
qualidade de vida da comunidade interna da instituição. Os métodos e técnicas utilizadas na
execução do projeto percorreram o processo de seleção, orientação, treinamento,
planejamento e organização da programação e execução das atividades, que foram realizadas
com base em técnicas específicas à cada proposta prática, com acompanhamento e controle
utilizando as técnicas de registro escrito e fotográfico e, aplicação de formulários de
avaliação.
Os principais resultados do projeto demonstram que por ser o trabalho, vital para o ser
humano, tem que se tornar mais participativo, utilizando potencialidades e talentos. Dar
condições de trabalho adequadas ao trabalhador resultará no aumento de sua saúde mental e
física. Assim, o projeto RESILIE-SE, mesmo em condição piloto, nos possibilitou enxergar
problemas gerencias, operacionais e pessoais que envolvem os servidores do IFPA/Campus
Belém para uma melhor qualidade de vida e maior produtividade ou produção eficaz.

TURISMO E LAZER COMO FONTES DE RESILIÊNCIA
O contexto atual das organizações é permeado por pressões, crises e incertezas,
características da era da globalização, que requer capacidade humana para adaptações. O
enfrentamento constante às situações instáveis necessita, em qualquer nível relacional, do que
se tem nomeado resiliência. Atualmente, o uso deste termo vem se expandindo devido à sua
aplicabilidade no estudo da capacidade humana de resistir à situação de intensa pressão. O
termo resiliência foi desenvolvido a partir de estudos de população em estado de risco e
vulnerabilidade, e atualmente tem pautado algumas discussões no campo organizacional.
A Resiliência é um conceito psicológico emprestado da física, definida como a
capacidade de o indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de
situações adversas – choque, estresse etc. - sem entrar em surto psicológico. No entanto, Job
(2003), que estudou a resiliência em organizações, argumenta que a ela se trata de uma
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tomada de decisão quando alguém depara com um contexto entre a tensão do ambiente e a
vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade.
Diante do exposto Barbosa (2006) propôs que se pode considerar a resiliência como uma
combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar
problemas e adversidades.
No modelo ecológico, Bronfenbrenner (1996, p.5) pressupõe que toda experiência
individual se dá em ambientes "concebidos como uma série de estruturas encaixadas, uma
dentro da outra, como um conjunto de bonecas russas". É salientado que "os aspectos do meio
ambiente mais importante no curso do crescimento psicológico são, de forma esmagadora,
aqueles que têm significado para a pessoa numa dada situação" (Bronfenbrenner, 1996, p.9).
Portanto, diferentes contextos como família, instituição e escola podem ter influências
diversas no desenvolvimento. O modelo bioecológico também enfatiza o ambiente, mas
propõe que o desenvolvimento humano seja estudado por meio da interação deste núcleo com
outros três, de forma inter-relacionada: o processo, a pessoa e o tempo, ampliando o foco do
modelo.
A constatação de que o homem atual tem mais tempo livre, mas tem dificuldades para
sua utilização, nos desperta a atenção pelo fato de que as pessoas ainda vivem em uma
sociedade do trabalho, em que trabalhar é a essência da vida e o lazer é considerado supérfluo.
O Lazer surgiu com a Revolução Industrial, quando as migrações do campo para a
cidade se intensificaram e outros ritmos foram impostos pela sociedade que se impunha.
Nesse novo modelo de produção, marcado pela compra e venda de mão de obra, duas classes
se destacam: a Burguesia e o Proletariado. Para os proletários, o labor era algo cansativo e
rotineiro, marcado por longas jornadas de trabalho que lhes eram impostas e que inibiam suas
práticas de lazer – este, bastante almejado, para compensar a exaustão adquirida. Diante de tal
realidade, os trabalhadores começaram a reivindicar a redução da carga horária, embora os
movimentos sindicais daí decorrentes viessem a ser intensamente reprimidos pelo Estado
(WERNECK, 2000). Com o passar dos anos, certas reivindicações e direitos foram
conquistados, como, por exemplo, um maior tempo livre das atividades laborais - tempo livre
este que só passou a se diferenciar do tempo laboral com o trabalho assalariado, criando,
assim, o ócio e o lazer.
O Lazer é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que
afirma ser este um direito social, tal como a educação e o trabalho, sendo dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
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à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nota-se assim que
o lazer é tão importante na vida dos sujeitos quanto o são a saúde e a alimentação. Apesar de
se tratar de uma questão de cidadania, esta não é algo assente, visto que são muitas as
interpretações existentes a respeito do lazer e os obstáculos que impedem sua total realização.
Assim, entendemos que o lazer é um direito social e uma necessidade humana bem
como o trabalho. A grande questão gira em torno de como diferenciamos estes dois tempos.
Não nos acostumamos ainda a utilizar nosso tempo livre de maneira natural, mas o ritmo de
vida acelerado em que vivemos, fruto de constantes mudanças, nos faz lentamente reavaliar o
sentido das coisas.
O sujeito pós-moderno entende o lazer como parte de sua cultura; no entanto, nem
sempre percebe que o aproveitamento do tempo de lazer para si próprio é algo fundamental ao
seu bem-estar na sociedade. O lazer representa atualmente uma válvula de escape, um meio
para encontrar a liberdade e a criatividade, um recurso para formação pessoal.
“O turismo é um fenômeno histórico sem precedentes, na sua extensão e no seu
sentido, é uma das invenções mais espetaculares do lazer da sociedade moderna”
(DUMAZEDIER, 1994, p. 38). É uma manifestação do lazer contemporâneo, constituindo
não apenas um fenômeno social e cultural, mas também um novo valor criado pelo homem
pós-moderno. A busca incessante por este momento precioso de descontração ou
desligamento, gerada por uma necessidade de fazer algo diferente se tem evidenciado no
mundo atual. Esse tempo de lazer é na verdade um novo valor social da pessoa, um direito de
ela dispor de um tempo para a autossatisfação (TRIGO, 1998).
A opção pelas viagens para ocupação do tempo de lazer é um fator marcante em nossa
sociedade. Conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas e, principalmente, sair por
um determinado tempo da rotina é o início dessa busca por satisfação, relaxamento,
divertimento, ou mesmo fuga da realidade. Desperta o imaginário e o interesse do ser
humano. Sair da rotina em busca do novo parece ser objetivo de muitos, atualmente. “Nos
nossos dias, a necessidade de viajar é, sobretudo criada pela sociedade e marcada pelo
cotidiano. As pessoas viajam porque já não se sentem à vontade onde se encontram, seja nos
locais de trabalho, seja onde moram” (KRIPPENDORF, 2000, p. 14).

METODOLOGIA

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

72

A metodologia deste artigo é descritiva, a partir dos resultados do projeto de extensão
realizado no período de setembro/2014 a março/2015. Para execução do projeto foram
utilizadas as técnicas qualitativas de organização das ações de turismo e lazer para a
realização e, quantitativas na avaliação de aplicabilidade das ações proposta. Por meio do
envolvimento de um número representativo de 128 indivíduos com participação ativa,
composto por docentes, técnicos-administrativos, familiares e amigos.
O lócus de estudo foi o IFPA – Campus Belém, os atores sociais foram servidores
como beneficiadores ou público alvo do projeto e; alunos bolsistas da Coordenação de
Turismo, Hospitalidade e Lazer – CTHL, juntamente com professores orientadores que
planejaram, organizaram e executaram as ações. As técnicas questionário avaliativo, registro
documental e registro fotográfico possibilitaram a coleta de dados para as breves analises,
baseadas na observação direta intensiva, que segundo Marconi (2002), é realizada por meio de
duas técnicas: observação e entrevista.

O TURISMO E LAZER COMO PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA: O CASO DOS
SERVIDORES DO IFPA/CAMPUS BELÉM
O bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos em situação de trabalho pressupõem
o desenvolvimento de práticas que envolvam atividades físicas, sociais, ambientais e de
entretenimento, que se configura, segundo Dumazedier (1994, p.), “[...] lazer é uma de nossas
grandes obsessões e, no entanto, permanece mal conhecido: suas dimensões reais estão
escondidas na representação dominante, estereotipada e mítica de suas relações com o
"trabalho" e os outros compromissos sociais”. A proposta de desenvolvimento de programas
neste segmento vem sendo implantada tanto no setor privado quanto no setor público, e
precisam promover estímulo entre as pessoas para a conquista de participação, integração e
sociabilidade, o que consequentemente resulta em bem-estar e bom desempenho.
O desenvolvimento do projeto no RESILIE-SE no IFPA deu-se através da inter
relação entre atividades na área de Turismo e de Lazer, buscando promover um ambiente
acolhedor, motivacional e de relaxamento, de forma a contribuir para a elevação do bem estar
dos servidores do Campus em sua ambiência. As atividades realizadas durante o projeto
foram river tour, caminhada ecológica, city tour e sarau; e todas foram realizadas a partir de
um planejamento de ações com base em pesquisa de interesse e disponibilidade, o que
provocou um estudo sobre o que oferecer e em que momento, no intuito de proporcionar a
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oferta de atividades com altos índices participativos e de satisfação. A proposta também foi
organizada como projeto modelo e experimental para futuras ações por parte da gestão.
O River Tour é um passeio fluvial realizado em embarcação turística com orientação e
informações de um guia de turismo, a partir de vista panorâmica de pontos turísticos. A
caminhada ecológica é uma atividade educativa e recreativa, que envolve a incorporação de
princípios ecológicos traduzidos na prática de Educação Ambiental. O City Tour é um passeio
terrestre que normalmente é desenvolvido com o auxílio de um veículo automotivo e promove
a visita à pontos turísticos, realizado também com acompanhamento de guia de turismo, onde
esse passa informações sobre os locais observados, podendo ser também realizado de forma
panorâmica, conhecido como sightseeing. O Sarau é um tipo de reunião com o objetivo
promover o intercâmbio de experiências culturais e o convívio social.
O River tour foi realizado pela orla de Belém em 18 de novembro de 2014, com a
participação de 27 pessoas, entre servidores, estudantes e familiares, tendo sido oferecidos
serviços de alimentação e música ao vivo para entretenimento. Para esta atividade houve uso
de fichas de interesse, de inscrição e avaliativas, e também o desenvolvimento de uma
dinâmica social com prática de interação com a sociedade a partir do contato com os
moradores de uma ilha no percurso do passeio, em que foi possível estabelecer interação e
doação de brinquedos a algumas crianças da ilha1.
A Caminhada Ecológica foi realizada no Parque Ambiental do Utinga no dia 28 de
Novembro de 2014, com saída dos servidores do Instituto às 09h00. O percurso foi igual a 3,5
km envolvendo pontos de considerada relevância no trajeto, um deles foi o lago Bolonha e o
Lago Água Preta, que são os mananciais responsáveis por tratar a água oriunda do Rio
Guamá, também permitiu observação de espécies animais frequentes da região. A Caminhada
encerrou-se no Lago Água Preta por volta de 12h00. Participaram da atividade 10 pessoas.
O city tour ocorreu no dia 27 de janeiro de 2015, com a condução de uma guia de
turismo explicando aos participantes cada local incluso no roteiro. O roteiro contemplou o
Forte do presépio, marco histórico da construção da cidade de Belém, construído em 1616; o
museu do encontro, com informações sobre a cultura e histórica dos Tupinambas, Tapajônico
entre outros que habitaram esta região e; por último o museu de arte de Belém (MABE),
apresentando elementos, fatos e documentação da cultura e história da cidade.
1

A proposta de interação e doação de brinquedos é uma prática desenvolvida pela agência operadora do passeio,
durantes suas atividades fluviais de turismo, com o intuito de desenvolver ações de responsabilidade social.
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O Sarau aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2015 com início às 16h no auditório
central do IFPA Campus – Belém. A programação envolveu música, teatro exposição
fotográfica, apresentações de danças “dança de roda, carimbo, forró. Estas atividades foram
realizadas pelos próprios servidores em um processo de entretenimento, descontração e
sociabilidade, apresentando seus talentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a prática de atividades que promovam a qualidade de vida, em qualquer
ambiente, traz diversos benefícios para o bem-estar das pessoas e, no ambiente de trabalho,
para além da saúde física e mental, promovem melhorias na produção, no desenvolvimento e
na eficácia das funções atribuídas. Embora, o projeto RESILIE-SE se trate de um projeto de
extensão e não de pesquisa, baseado em observações sobre a rotina de trabalho dos servidores
e as dificuldades em adotarem os princípios da qualidade de vida como uma filosofia de
trabalho e de vida, a implantação do projeto nos permitiu fazer algumas reflexões.
Os servidores possuem reservas em participar das atividades orientadas, situação que
pode ser justificada por vários motivos, dentre eles: o desconhecimento sobre os benefícios
das atividades para melhora seu trabalho e outros aspectos de sua vida. Acrescenta-se a falta
de sensibilização da gestão para projetos e campanhas voltados ao esclarecimento sobre a
importância da qualidade de vida no trabalho.
Observou-se também, certa, resistência das chefias imediatas quanta a participação dos
servidores.
Quanto aos servidores que aceitaram participar, a avaliação sobre o projeto em vários
aspectos foi considerada positiva, ficando entre bom e excelente, como mostra a figura 1.
Figura 1 – Índice de satisfação das atividades realizadas.
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Fonte: Autores da Pesquisa 2015

Observou-se ainda que em todas as atividades realizadas pelos servidores, a
participação foi intensa (com questionamentos, práticas, sugestões) e gerou várias
repercussões positivas. Não foram raros os comentários, onde a divulgação de uma atividade
para outra passou a ser realizada pelos servidores participantes da atividade anterior.
A maioria dos servidores envolvidos nas atividades estabeleceram laços mais
próximos de relacionamentos, baseados na estima e amizade, foi o que pode verificar ao
longo do projeto.
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Nossa compreensão sobre os principais dados observados reporta-nos a refletir que por
ser o trabalho, vital para o ser humano, tem que se tornar mais participativo, utilizando
potencialidades e talentos. Dar condições de trabalho adequadas ao trabalhador resultará no
aumento de sua saúde mental e física. Assim, o projeto RESILIE-SE, mesmo em condição
piloto, nos possibilitou enxergar problemas gerencias, operacionais e pessoais que envolvem
os servidores do IFPA/Campus Belém para uma melhor qualidade de vida e maior
produtividade ou produção eficaz.
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O LAZER DO BLACK SOUL: SENTIDOS DA PRÁTICA SOCIOCULTURAL
Luiz Carlos Felizardo Junior – UFMG - felizardojr@hotmail.com1
Walter Ude - UFMG - walterudebh@hotmail.com2
RESUMO: Nesse artigo são apresentados resultados parciais de uma pesquisa de
doutorado intitulada “Black Soul, juventude e educação: processo de formação entre
grupos de idade e transgeracional em um baile público no centro da metrópole
belohorizontina”. Nele, enfoca-se o estilo musical Black Soul, numa perspectiva social e
histórica, discutindo aspectos relativos às suas origens e influências em novos e
renovados estilos musicais contemporâneos, por meio de articulação de revisão
bibliográfica ao macro conceito subjetividade referenciada na Epistemologia
Qualitativa. O estudo discute que a apreensão do Black Soul entre os participantes do
baile se dá em um processo no qual o lazer, a diversão, a música e a dança assumem
forma de celebração à vida, produzindo sentidos - objetivos e subjetivos -, num
processo dialógico e complexo que favorece a preservação de elementos da matriz
africana, por meio de sua reelaboração criativa em meio lúdico, em novos e renovados
objetos culturais.
PALAVRAS CHAVE: Black Soul; Lazer; metrópole; matriz africana; negro
INTRODUÇÃO
O estilo musical Black Soul consistiu em um novo produto cultural resultante da
fusão de diferentes expressões originadas na releitura da matriz africana à luz dos
sentimentos gerados pela vivência da escravidão e da inclusão subalternas de negros nos
Estados Unidos. Sua configuração se efetivou por meio da reelaboração criativa em
meio lúdico que articula a vivência negra americana ao rural (blues), a religião (Gospel)
e a urbanidade (Jazz), forjando uma síntese nova e com maior capacidade de expressão
para os afro americanos dos anos de 1960.
Identificado como um produto estadunidense de sucesso, cuja expansão foi
orientada pela emergente indústria do entretenimento e cultura, fomentada pelas rádios e
pela produção e venda de discos, voltados à formação de público consumidor da época
(ALVES, 2010, p.37), esta expressão cultural foi amplamente divulgada pelo mundo
fomentando identidades negras conforme cada contexto dos diferentes países.
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No Brasil, o Black Soul chega no final dos anos de 1960, sendo disseminado no
contexto de prosperidade, crescimento econômico e difusão dos meios de comunicação
de massa iniciado nos anos de 1950, quando da passagem de uma sociedade rural para a
emergente sociedade urbana, como informa Vianna (1988) Palombine (2009), Ribeiro
(2008), Silva (2011), Coimbra (2013).
Decorridos mais de cinquenta anos do surgimento desta expressão cultural e de sua
chegada ao Brasil, bem como a vitalidade com que ele se faz presente direta e
indiretamente em práticas sócioculturais de lazer que, ainda, mobilizam diferentes
gerações, tornou-se também palco de atenção em Belo Horizonte, configurando um
interessante e pertinente tema cuja exploração pode revelar aspectos interessantes no
âmbito do lazer e de sua articulação com as formas de sociabilidade e processos
identitários da população negra.
Estudos produzidos no campo do Lazer que mencionam o Black Soul, tal como
Stoppa e Marcelino (2006), por exemplo, caracterizam-no como um estilo musical do
passado que se perpetua no presente por meio da influência que exerce sobre novos e
renovados estilos contemporâneos, com destaque para o Funk e o Rap. Embora
avancem na identificação de sua presença em práticas sócioculturais de lazer do
presente, tais estudos pouco contribuem para a compreensão do continuum histórico que
a instaura, fato que se deve a diferentes fatores, dentre os quais sobressai a pouca
atenção dada aos modos como esta permanência se opera, tornando possível sua
tradução, reelaboração e apreensão pelos sujeitos implicados neste processo.
Trata-se, da reverberação de uma característica importante dos estudos no campo
do lazer, qual, seja, a pouca atenção dada à dimensão da pertença socio-racial e étnico
cultural, conforme salientado por Santos Damico e Freitas (2006, p. 30), na afirmação
de que “(...) no debate sobre a educação física, o tema racial, no que diz respeito à
negritude, ainda não foi capaz de seduzir pesquisadores!”, e que “(...) em se tratando de
lazer, parece que esta aproximação é ainda mais marginal”.
A lacuna decorrente da invisibilidade desta dimensão da realidade no campo é
corroborada por Moura (2012, p. 12) que constatou, ao fim de uma ampla revisão
bibliográfica, haver, de um lado, o “aumento de pesquisas sobre o tema racial em
diferentes áreas” e de outro, “a escassez de pesquisas da interface entre as categorias
raça e lazer” no campo do lazer propriamente dito.
Entende-se que esta lacuna não significa inexistência do afrobrasileiro ou da
chamada “questão étnica” no campo do lazer, sobretudo quando se considera sua
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ausência a partir da acepção crítica de Boaventura Souza Santos (2000, p.100-101),
como o que, por não ser considerado “está construído como inexistente”, e, portanto,
“fora da razão que identifica e valoriza como real”
Neste sentido, a invisibilidade assume a forma do silêncio sobre “parte de uma
totalidade, que tem vida para além das totalidades (SANTOS, 2000, p. 101)”, dando
margem para que se problematize a razão universalista, generalizante e totalizadora –
sociocêntrica – pela qual o lazer dos negros (não) está considerado no campo.
Tal entendimento é corroborado pelos argumentos de Walter Ude (2012, p. 5),
na avaliação de que esta ausência da dimensão étnico-racial nas abordagens dos estudos
do lazer é resultado de “leituras simplificadas e apressadas da realidade” em pesquisas
“mais descritivas que analíticas”, que desconsideram as formas singulares (dialógicas e
complexas) da relação do sujeito com a multidimensionalidade fenomênica do lazer.
Na tentativa de escapar a esta tendência, e partindo do entendimento de que o
continuum histórico no qual o Black Soul inscreve, configurando práticas sócioculturais
de lazer nos dias atuais, se constitui na e pela ação de sujeitos concretos, optou-se, nos
limites deste trabalho, por valorizar as experiências e vivências do sujeito históricocultural partícipe deste evento, reconhecendo na idade, no gênero, na biografia e na
identidade étnico-cultural as bases de um conjunto de relações étnico-culturais por meio
das quais o continuum se opera.
A constatação da multidimensionalidade fenomênica do Baile Soul levou ao
exame da produção de outras áreas de conhecimento como música, antropologia,
sociologia, geografia, história, música, administração, além de livros jornais revistas e
sites de internet sobre o Black Soul e biografia de ícones desse gênero musical, o que
revelou a importância da consideração de aspectos históricos e sociais do estilo Black
Soul para a compreensão, por um lado, de sua inscrição no campo do lazer e, por outro
lado, para a afirmação do negro – enquanto sujeito histórico-cultural – como
protagonista tanto à época de seu surgimento, quanto na contemporaneidade, quando
este estilo influencia de modo determinante na produção dos novos e renovados estilos
que frequentam âmbitos do lazer.
Em termos teórico-metodológicos esse movimento epistêmico aporta-se na
Epistemologia Qualitativa, proposta por Fernando Rey Gonzalez (2005), tanto pela
importância que essa proposição tem para o reconhecimento e compreensão dos
vínculos que configuram a realidade – que amplia o potencial descritivo, interpretativo e
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analítico da pesquisa antropossocial – quanto, pelo potencial que o modelo proposto
enseja em relação aos objetivos de pesquisa no campo.
Neste modelo, o reconhecimento da subjetividade mostra-se “útil, para explicar
sistemas complexos que expressam através do sentido subjetivo a diversidade de
aspectos objetivos da vida social que concorrem em sua formação”, tratando-se,
portanto, de “(...) uma via para a construção de modelos teóricos de inteligibilidade no
estudo (...)” (GONZÁLEZ REY, 2005, p.29).
Todavia, é importante ressaltar que, considerar a subjetividade como macro
conceito, implica em reconhecer uma complexidade fenomênica que integra desordem,
contradição, pluralismo, singularidade e diversidade na configuração da realidade,
incluindo-se aí a subjetividade do pesquisador, que segundo González Rey (2005), está
articulada à subjetividade dos pesquisados, produzindo uma zona de sentido
intersubjetivo – estratégica para o trabalho científico.
Diante dessas breves considerações, no texto que segue apresentamos parte dos
resultados do trabalho investigativo realizado a partir desta perspectiva.

O

BLACK

SOUL:

SENTIDOS

DE

UM

PRODUTO

CULTURAL

INTERNACIONALIZADO NO BRASIL
Conforme sugerido pela literatura consultada, a chegada e vivência do Soul no
Brasil ensejou toda uma forma de sociabilidade própria (mas não exclusiva) das
populações negras e pobres, a qual fez emergir uma identidade urbana específica. Os
Black’s, como chamados em São Paulo e Rio de Janeiro, ou os Braus de Salvador e
Belo Horizonte representavam a encarnação, nos sujeitos, de uma cultura jovem,
majoritariamente compartilhada e experimentada por moradores de periferias das
cidades, na qual o dançar, cantar, se libertar e celebrar a vida, ao som da Soul Music,
consistia em uma prática sociocultural de lazer orientada e orientadora de uma
determinada forma de ser-e-estar-com-e-como-outros, entre-os-outros.
Nesse sentido, segundo Vianna (1988), Ribeiro (2008) a estética do Soul
Brothers demarcava um estilo no qual se valorizava os cabelos crespos ouriçados, altos
e arredondados; sapatos conhecidos como “pisantes” com solas altas e multicoloridas,
acompanhando calças de boca larga, ou traje “esporte fino”. Na expressão corporal,
buscava-se a máxima aproximação com os passos de dança de James Brow, articuladas
às gírias que compunham um dialeto próprio ao estilo (VIANNA, 1988, p. 58-60).
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Nos Bailes, espaços de sociabilidade, esses sujeitos instauram novos
comportamentos, moda e linguagem sustentadas numa corporeidade negra, que
informavam valores de uma dada posição política, expressa na cultura, questionadora da
realidade vivida.
Assim, os Black’s estavam identificados, no Brasil, ao contexto histórico dos
negros na diáspora – luta por direitos civis, pan-africanismo, negritude, consciência
negra etc – portanto, de forma reativa, ao integralismo que, pautado pelo mito da
democracia racial de Gilberto Freire, caracterizava o pensamento adotado pelo regime
vigente. Este movimento, segundo informa Nacked (2012), insinua um contraponto
cultural à forma como predominantemente os negros vivenciavam e compartilhavam
uma forma própria de ser e estar, para além do samba, da religião e do futebol.
Muitos desses aspectos foram evidenciados nas páginas da grande imprensa pela
jornalista Lena Frias (1976), que considerava como “o fenômeno sociológico mais
instigante registrado no Brasil” tendo sido a primeira a publicizar o poder mobilizador
dos bailes Black Soul como informa Vianna (1988) e Palombine (2009).
Uma cidade de cultura própria (...) dentro do Rio. (...) assume
características muito específicas. Cidade que o Rio, de modo geral,
desconhece ou ignora. Ou porque o Rio só sabe reconhecer os
uniformes e os clichês, as gírias e os modismos da Zona Sul; ou
porque [...] considera mais prudente ignorá-la na sua inquietante
realidade [...]. Uma população cujos olhos e cujos interesses voltamse para modelos nada brasileiros. [...]. Uma cidade cujos habitantes se
intitulam a si mesmos de blacks ou de browns; cujo hino é uma
canção de James Brown ou uma música dos Black birds; cujo bíblia é
Wattstax, a contrapartida negra de Woodstock; cuja linguagem
incorporou palavras como brother e White; cuja bandeira traz
estampada a figura de James Brown ou de Ruffus Thomas, de Marva
Whitney ou Lin Collins; cujo lema é I am somebody; cujo modelo é o
negro americano, cujos gestos copiam, embora sobre a cópia já se
criem originalidades. Uma população que não bebe nem usa drogas,
que evita cuidadosamente conflitos e que se reúne nos finais de
semana em bailes por todo o Rio. É o soul power, fenômeno
sociológico dos mais instigantes já registrados no país (FRIAS, 1976.
p.4-5).

A jornalista apresenta o baile Soul como um movimento emergente, cujos bailes
– públicos, que registravam a participação de mais de mil e quinhentas pessoas – eram
realizados e frequentados por uma população que não usava drogas, não bebia, evitava
conflitos e se reunia nos finais de semana para dançar, denunciando a invisibilidade das
camadas populares na cidade do Rio de Janeiro.
Segundo a autora, estes eventos apontavam que os negros daqui, ao
incorporarem uma manifestação cultural estrangeira, por meio da absorção da música,
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dança, vestimenta e mesmo introdução, no vocabulário próprio, de expressões do inglês,
tais como Brother e Brown, o faziam ressignificando seu sentido original, de modo a
imprimir-lhes um sentido próprio, digamos tupiniquim.
Apesar da positividade sugerida por Frias ao fenômeno, diferentes órgãos de
imprensa destacaram o estilo e seus participantes, promovendo uma campanha de
desqualificação, aqui exemplificada no artigo do sociólogo de Gilberto Freyre “Atenção
brasileiros” publicado em 15 de maio de 1977, no Diário de Pernambuco.
Será que estou enxergando mal? Ou terei realmente lido que os
Estados Unidos vão chegar ao Brasil (...) norte-americanos de cor (...)
para convencer os brasileiros também de cor de que seus bailes e suas
canções afro-brasileiras teriam de ser de “melancolia” e de “revolta”?
E não, como acontece hoje (...), os sambas, que são quase todos
alegres e fraternos. Se o que li é verdade, trata-se mais uma vez, de
uma tentativa de introduzir, num Brasil que cresce plena e
fraternalmente moreno – que parece provocar ciúme nas nações que
também são birraciais ou trirraciais – o mito da negritude, não do tipo
do Segnhor, da justa valorização dos valores negros ou africanos, mas
do tipo que às vezes traz a “luta de classes” como instrumento de
guerra civil, não do Marx sociólogo, mas do outro, do inspirador de
um marxismo militante que é provocador de ódios (...).(...)o Brasil
precisa estar preparado para o trabalho que é feito contra ele, não
apenas pelo imperialismo soviético (...) mas também pelo dos Estados
Unidos (FREYRE 1977. p 3).

Nele, Freyre identifica a chegada do Black Soul ao Brasil como uma invasão
imperialista, questionando sobre a validade de se viver a melancolia e revolta como
característica do estilo em detrimento da alegria e fraternidade do samba, integrado à
cultura nacional, forjando uma comparação entre o modo estadunidense de se lidar
socialmente com tensões raciais e o modelo de integração “pacífica” dos povos
brasileiros tal como desenhado no mito da democracia racial.
O reconhecimento do potencial contestador do Black Soul –, que vinha operando
mudanças significativas relativas à alteridade no plano internacional, questionando as
desigualdades raciais e propondo as formas de enfretamento ao racismo por negros nos
Estados Unidos e em países da África –, parece ter provocado o temor de Freyre em
relação a uma possível desorganização do nosso padrão relacional racial, levando-o a
alertar todos em relação ao que considerava expressão do imperialismo estadunidense,
tão temerário, é bom que se diga, quanto seu oposto, o imperialismo soviético.
Decorre deste tipo de entendimento a perseguição movida, no Brasil, pela
ditadura militar, nos anos de 1960 e 1970, ao estilo Black Soul, aos bailes Black’s e aos
sujeitos neles implicados. Músicas como Black is Beautiful e Tributo a Martin Luther
King foram censuradas, como indica Palombine (2009); artistas como Toni Tornado e
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Gerson King Combo conheceram a prisão, como informa Vianna (1988) e Ribeiro
(2010); e os Black’s de modo geral experimentaram a violência policial nos bailes,
constrangidos por revistas vexatórias, prisão arbitrária e agressões morais e físicas,
como indicaram Magnani (2003), Ribeiro (2008, 2010) e Cardoso (2002).

MATRIZ AFRICANA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS E SIGNIFICADOS
PELOS BRAUS NO LAZER
A expressão Black Soul – música da alma na tradução literal e simbólica –
refere-se tanto ao estilo musical Black Soul, quanto a uma dimensão estéticoexpressiva. Neste contexto, o estilo configura-se num sentido subjetivo, objetivado
pelos sujeitos no groove, na forma percussiva do estilo, e no corpo que dança. Trata-se,
pois, da objetivação de subjetividades – incorporação do som ao corpo –, evidenciando
o sentimento e os valores encarnados da pertença a um ethos da cultura negra,
reconhecidos pelo grupo no “anima”, “energia”, “força vital”, “alma” que expressa, ou,
nos termos de Sodré (1998, 2002), Axé3:
Eu não entendia nada do que ele (James Brown) cantava. Mas eu
entendia como ele se comportava e todo mundo entendia, porque a
dança, a forma de dançar se arrastando, sabe, parecia drible, parecia
um drible social mesmo nas coisas, indo no chão, usando o corpo
como um movimento (...). Na Liberdade, você chegava na Liberdade
o cara falava: “Risque aí!” Aí fazia a roda. Então se você dançasse
legal, apresentasse um passe novidade, tudo bem. Se não, nego te
mijava e a zorra. “Você não é brau, não! (PINHO, 2005, p.132).

Deste trecho do depoimento de Carlinhos Brown, em referência a vivências do
Soul na época de sua juventude, no bairro da Liberdade em Salvador, se depreende que
pouco importava ser as palavras do inglês, “todo mundo entendia” o que comunicava
aquele corpo que dançava e driblava a sociedade. Ele e os partícipes da “roda”
expressava no dançar sentidos objetivos e subjetivos comuns e reconhecidos.
Para além da expressão de um conjunto de valores, saberes e fazeres
compartilhados naquele grupo, o excerto do depoimento dá margem para a apreensão de
que ali se configurava, igualmente, um processo iniciático típico de manifestações
culturais de matriz africana. Tratava-se, conforme nos ensina Muniz Sodré (2002, p.66),
de um processo transgeracional de inserção de um indivíduo na participação do jogo de
trocas simbólicas internas a um grupo, por meio do qual se opera a “entrada num espaço
de ordem do sagrado que define a plena socialização do indivíduo aos olhos do grupo”.
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Nesta perspectiva, o conhecimento iniciático, que passa pelos músculos do
corpo, depende do contato com o concreto dos indivíduos, por intermédio do Axé,
“força vital” (SODRÉ, 2002, p. 196). Naquela roda, como se pode depreender da leitura
do excerto, havia uma política de reconhecimento, que muito embora não estivesse
situada no universo do sagrado, tal como neste último, demarca a passagem do
simbólico pelo corpo além do cognitivo, devendo, o iniciante, mostrar capacidade de
ser-e-estar-com-e-como-os-outros – o que vale dizer, provar ser portador da energia do
Black Soul “encarnada”, entre pares. Conforme lido, no riscado do risque ai!, a alma
soul do iniciante deveria ser explicitada e reconhecida por meio do “dançar legal” e
“mostrar passo novidade”; caso contrário, Você não é brau, não!
A “zoação” – Nego te mija na zorra! – da qual o iniciado “reprovado” é vítima,
demarcava o fim de sua performance naquele jogo. Assim, divertida, agressiva e
ambiguamente, a zoação – constitutiva das formas de sociabilidade do grupo –
configurava a ação política de expressão do exercício do poder legítimo e legitimado
por meio do qual, num ato de violência simbólica, o grupo situava o limite
coletivamente regulado, por um código normativo de base axiológica que possibilitava
julgar e avaliar o anima, a força vital ou o Axé do iniciado.

BREVES CONSIDERAÇÕES
A incursão nos estudos do lazer e, posteriormente, em estudos de áreas
correlatas em busca de elementos que contribuíssem para a compreensão do continuum
histórico que possibilita a presença, nos dias atuais, do Black Soul –, tanto como prática
sociocultural de lazer, quanto como estilo influenciador de outras expressões mais
contemporâneos – revelou aspectos muito interessantes do processo de apropriação,
entre nós, brasileiros, desta manifestação cultural.
Destaca-se, neste contexto, o potencial do Black Soul como expressão identitária
que, se não se fazia pela vocalização, dado o pouco domínio do idioma original, se
evidenciava pelas formas de uso e movimentação do corpo, dando vida a uma dimensão
estético-expressiva própria daqueles que compartilhavam a alma soul.
Diferentemente, de representar a assimilação direta, acrítica e mimética de um
produto estrangeiro, ou, ainda, a abertura do país para a invasão imperialista, a
identificação, apropriação e reelaboração do Soul no Brasil dos anos de 1960 e 1970
sinalizam para a identificação, neste estilo, de uma via de expressão de um modo de ser-
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e-estar-com-e-como-os-outros dos negros brasileiros, entre-os-outros, num movimento
de afirmação de si revitalizador, por si só, das origens deste segmento populacional.
Foi neste lazer e, portanto, com diversão, dança e alegria em celebração à vida,
que se conformou uma ação política, social, cultural e transformadora do quadro das
relações raciais do país – por meio de reelaboração criativa em meio lúdico – num
processo dialógico e complexo, no qual os sujeitos produziram sentidos (objetivos e
subjetivos) que permitiram não só preservação de valores e etnicidades da matriz
africana, quanto ensejaram a configuração de novos significados sociais e culturais
subversivos em relação à hegemonia nacional.
Os resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento revelam haver, no
interior desta prática de lazer valores e etnicidades da matriz africana presentes na roda,
símbolo, ritos, estética, ethos, hierarquia, dança, corpo, ludicidade, identidade,
iniciação, alegria, prazer, em um movimento que denota, na busca da liberdade de
movimentação do corpo ao som de um estilo específico, movida por um segmento
populacional ao qual este verdadeiro bem social fora e segue sendo negado.
O macro conceito subjetividade, no estudo, possibilitou vincular o sujeito
histórico-cultural a um determinado estilo musical, a práticas socioculturais de lazer e a
um determinado grupo de estilo, lançando luz sobre outras dimensões da vida, numa
perspectiva policêntrica e articuladora.
Certamente ainda resta muito para investigar e analisar, para atingir-se a
compreensão do modo como se opera o continuum histórico que, como dito no início
desta discussão, torna possível a vitalidade atual do Black Soul em Belo Horizonte.
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O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO LAZER NA ESCOLA:
A VISÃO DO ADOLESCENTE1
Vagner Miranda da Conceição2, UFMG, eefvagner@hotmail.com
Luciana Karine de Souza3, UFMG, lucianak@fafich.ufmg.br
RESUMO: O Lazer é um campo de estudos que merece atenção e deve ser situado de
acordo com o contexto e com o grupo social. Entender como os sujeitos o percebem é
um dos passos para a oferta de um lazer de qualidade e promotor do desenvolvimento
humano. O objetivo deste estudo foi saber, na percepção de 18 adolescentes de uma
escola pública de Ribeirão das Neves, quem é o responsável pelo desenvolvimento do
lazer na escola. A fundamentação teórica teve como base a Ciência Interdisciplinar do
Desenvolvimento Humano e os Estudos do Lazer. A coleta de dados envolveu
entrevista semiestruturada individual e, posteriormente, grupo focal. As respostas foram
analisadas e geraram categorias temáticas semelhantes em sentido. Para os escolares, o
responsável pelo desenvolvimento do conteúdo Lazer na escola, devido às
circunstâncias vivenciadas e permitidas em aula, é o Professor de Educação Física. Essa
associação se dá por 3 fatores: a) contato com os colegas; b) conteúdos desenvolvidos
em aula; e c) espaço da aula diferenciado. Cabe ao Professor de Educação Física,
entender suas possibilidades de atuação e trazer novos sentidos e valores para a vida do
escolar adolescente, estimulando esses sujeitos a hábitos saudáveis para toda a vida do
escolar.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; adolescência; escola; educação física escolar; ensino.

INTRODUÇÃO
O Lazer é um campo de estudos que vem ganhando espaço e se firmando cada
vez mais como área do conhecimento. Tal fato advém da importância do lazer,
reconhecida na Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e também da produção
acadêmica nos Estudos do Lazer, que reflete e dialoga direta e indiretamente com a
1
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relação entre essa dimensão da vida (GOMES, 2011) e a sociedade, com seus diferentes
contextos e grupos sociais.
As pesquisas no campo dos Estudos do Lazer têm despendido esforços no
sentido do desenvolvimento pessoal e social (MARCELLINO, 2010; CALDWELL;
WITT, 2011), um dos seus pilares básicos (ISAYAMA, 2009), superando, sem
desmerecer, o lazer descanso e entretenimento. Pensar o lazer como tempo e espaço
potenciais de autoconhecimento e autonomia é essencial e, o intuito, para além, é
alcançar a criticidade e a fruição consciente e não alienada (MELO; ALVES JUNIOR,
2003; MARCELLINO, 2010).
É necessário refletir acerca do lazer, conhecendo as suas possibilidades de ação e
formação, via relações que são estabelecidas com outras instâncias sociais, como por
exemplo, a escola. O escolar do ensino médio, adolescente, está passando por uma fase
de transição com transformações físicas e sociais (BELSKY, 2010). Essas mudanças
vão refletir em alterações físico-comportamentais que vão influenciar na forma que esse
adolescente irá se relacionar com o outro e com o meio à sua volta. Ressalta-se nesse
processo os fatores de risco e de proteção (BELSKY, 2010) que podem influenciar na
maneira como o adolescente se percebe, assimila e reage ao meio. Cabe uma atenção
diferenciada ao momento de lazer do adolescente, pois este é um tempo e espaço de
multipossibilidades (BONATO; SARRIERA; WAGNER, 2012).
Outro ponto que merece destaque ao pensar no adolescente do Ensino Médio é a
inserção do sujeito à vida adulta. Esse estudante está finalizando a Educação Básica,
com vistas ao Ensino Superior e/ou ao mercado de trabalho. Pensar na organização da
vida, sua inserção e atuação nas atividades laborais, é importante, mas, tanto quanto, é
instrumentalizar esse sujeito para o usufruto qualitativo do tempo disponível das
atividades obrigatórias.
Diante do exposto, via ambiente escolar, quem e/ou que disciplina seriam os
responsáveis pelo trato dessa dimensão da vida? Um saber de amplo alcance como o
lazer, que reverbera em várias instâncias sociais, deveria ser objeto de discussão de
somente uma disciplina no contexto escolar? Dentre as questões que norteiam esse
trabalho há de se ressaltar o olhar do adolescente, sujeito desse estudo, e, a partir desse
ponto, o objetivo desse trabalho é saber, na visão do escolar adolescente, quem, no
contexto escolar, é o responsável pelo trato do conteúdo lazer.
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MÉTODO
A amostra deste estudo foi composta por 18 escolares adolescentes (9 moças
e 9 rapazes), na faixa etária de 16 a 18 anos. A escola pública foi selecionada por
critério de conveniência e por ser o local da prerrogativa motivadora deste trabalho. Os
estudantes, individualmente, responderam a uma entrevista semiestruturada e,
posteriormente, foram convidados 10 alunos para participar de um grupo focal. Duas
questões nortearam o presente trabalho: a) “Na escola, já conversaram com você sobre o
lazer?”; e b) “Em sua opinião, aqui na escola, quem deveria ser o responsável por
conversar com você sobre o lazer?”.
A análise das transcrições das respostas às entrevistas e ao grupo focal foi feita
por dois avaliadores treinados, consultando um terceiro avaliador para esclarecer
dúvidas. Foram construídas categorias de respostas com base em unidades temáticas
semelhantes em sentido, baseadas nos princípios da análise de conteúdo qualitativa de
Bardin (2011).

RESULTADOS
Na questão “Na escola, já conversaram com você sobre o lazer”, 17
adolescentes afirmaram que este tema nunca foi abordado dentro da escola. Somente um
adolescente disse que, apesar de não se lembrar do “conteúdo total”, na escola já
conversaram com ele sobre o lazer.
A análise das respostas para a pergunta “Em sua opinião, aqui na escola,
quem deveria ser o responsável por conversar com você sobre o lazer” gerou quatro
categorias. Na categoria “Administração escolar” três adolescentes declararam ser de
responsabilidade da direção da escola ou das supervisoras/pedagogas o trato do lazer
com os alunos. A categoria “Professores em geral”, com três respostas, diz respeito a
qualquer professor da escola ter a possibilidade de falar sobre o lazer com os alunos.
A categoria “Outros professores” foi formada por respostas que
referenciavam professores de disciplinas escolares, para além da Educação Física, como
sendo os responsáveis pela abordagem, desenvolvimento e discussão do lazer na escola,
sendo a “Sociologia” apontada como 1ª. opção por um dos respondentes (E6), o mesmo
que colocou em 2ª. opção a Educação Física. Outros dois adolescentes também
apresentaram 1as. e 2as. opções: E6 apontou “Professores em geral” e “Professor de
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Educação Física”, respectivamente, e E17, “Professor de Educação Física” e “Professor
de Ensino Religioso”, como 1ª. e 2ª. opção, para o trato do Lazer na escola.
Quanto às diferenças de sexo nas frequências de respostas, as mulheres
citaram mais o “Professor de “Professor de Educação Física” como o responsável pelo
lazer na escola. As categorias “Outros professores” e “Administração escolar” foram,
respectivamente, quase e exclusivamente, formadas por respostas masculinas. A
categoria “Professor de Educação Física” foi que obteve o maior número de respostas,
14, seguida por “Outros Professores”, 4. “Professores em geral” e “Administração
escolar” obtiveram o mesmo número de respostas, 3.

DISCUSSÃO
A categoria “Professor de Educação Física” foi a mais expressiva em frequência
de respostas, mostrando que na visão desses adolescentes o Professor de Educação
Física é o responsável pelo desenvolvimento do Lazer na escola. Para esses
adolescentes a aula de Educação Física é um momento de lazer na escola, pois:
promove a comunhão; proporciona prazer e satisfação pessoal; é uma disciplina
diferente das demais, em conteúdos e espaços; rompe com a rotina; e oferta práticas que
não separam os alunos por sexo (CONCEIÇÃO; SOUZA, 2015). Presume-se que, o
entendimento de que o Professor de Educação Física seja o responsável pelo Lazer na
escola ocorre por três fatores inter-relacionados: a) relações sociais; b) conteúdos
desenvolvidos; e c) espaço utilizado.
A aula de Educação Física promove um encontro diferenciado entre os
escolares, é um espaço de convivência, permitindo novos contatos entres os estudantes.
Logo, o Professor de Educação Física, tem o potencial de promover e direcionar o
encontro entre os alunos, proporcionando uma aula que não se caracteriza como
obrigatória e traz em si aspectos relacionados ao bem-estar, ao prazer, à satisfação.
A prática do Professor de Educação Física é baseada nos conteúdos da cultura
corporal do movimento. Muitos desses se aproximam dos conteúdos apresentados por
esses alunos como preferências para vivência nos momentos de lazer (CONCEIÇÃO,
2013). Cabe ao profissional de Educação Física entender e aproveitar as possibilidades
favoráveis ao desenvolvimento da sua prática, assim como, iniciar e estimular os
escolares para a vivência do lazer em outros momentos.
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Pensando nos adolescentes e nos fatores de risco e proteção ao desenvolvimento
desses sujeitos (BELSKY, 2010), é importante estimula-los a um hobby especial e
proporcionar momentos de sucesso em atividades escolares. Esse estímulo pode se
originar a partir das aulas de Educação Física fazendo com que os escolares se sintam
motivados para buscar tais práticas na vivência de um tempo de lazer saudável e
protetivo à vida, em especial, fora do ambiente escolar.
É importante, também, pensar acerca do espaço que o Professor de Educação
Física desenvolve seu trabalho, geralmente a quadra, saindo da sala de aula
convencional e quebrando a rotina. Outra característica referenciada pelos alunos ao
lazer é a diversão, que na sua origem etimológica diz respeito à mudança de foco, da
transferência do olhar para uma nova tarefa, que não a de responsabilidade primeira.
Logo, o professor de Educação Física é visto como o responsável pelo trato do conteúdo
Lazer na escola, porque muda a rotina estudantil, em especial pelo desenvolvimento da
sua aula num espaço capaz de proporcionar o bem-estar, o prazer, a liberdade e a quebra
da rotina e dos limites espaciais, cotidianamente proporcionados pelo contexto escolar.
Cabe ao Professor de Educação Física, entender suas possibilidades de atuação,
podendo, via processo educativo, trazer novos sentidos e valores para a vida do escolar
adolescente, estimulando esses sujeitos a hábitos saudáveis para toda a vida do escolar.
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RESUMO: O presente artigo trata da relação entre Juventude Campesina e Tempo Livre (como
tempo e espaço de transformação da sociedade e da humanidade) a partir do diálogo com os
documentos construídos e aprovados em dois eventos (m nacional e outro internacional) pontuais,
a saber: a 1ª Jornada de Lutas da Juventude Brasileira (São Paulo, 2013) e IV Assembleia
Continental da Juventude da CLOC-Via Campesina (Argentina, 2015). Tratou-se de uma
pesquisa de caráter documental e, no processo de análise das formulações construídas em ambos
documentos, tendo como pano de fundo as questões afetas o conflito entre consumo e direito e
seu particular diálogo com as demandas da juventude campesina, focamos, para tanto, o debate
do Direito ao Lazer, à Cultura e ao Esporte (como expressões do Tempo Livre) e os
enfrentamentos na formação, na mobilização e articulação da juventude no Brasil, na América
Latina/Caribe e mundialmente e os enfrentamentos das relações entre Capital e Trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Juventude Campesina; Tempo Livre; Documentos, Direitos.

INTRODUÇÃO
A relação entre Juventude Campesina e Tempo Livre está pouco presente na
literatura acadêmica, bem como nos documentos e orientações de diferentes movimentos
sociais do campo e da cidade. Na primeira, é quase hegemônica que as questões afetas ao
Tempo Livre articulem-se à mera “ocupação de tempo ocioso” ou como parte das
questões afetas ao Mercado de Trabalho.
Por outro lado, quando dialogamos com os documentos construídos em fóruns da
Classe Trabalhadora ou especificamente da Juventude Campesina, não há neste tema uma
clara superação de seu entendimento, muitas vezes compreendido de forma desatrelada à
Lutas por Educação, Trabalho, Soberania Alimentar, Reforma Agrária etc.
Entendendo o Tempo Livre como tempo/espaço também de transformação da
sociedade e da humanidade, procuramos estabelecer as relações que este fenômeno tem
com a Juventude Campesina. Dialogamos, problematizamos e apresentamos algumas
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proposições acerca de dois documentos construídos em fóruns amplos e democráticos da
juventude: 1ª Jornada de Lutas da Juventude Brasileira (2013) e IV Assembleia
Continental da Juventude da CLOC-Via Campesina (2015). Nestes, focamos no debate
do Direito ao Lazer, à Cultura e ao Esporte (como expressões também de Tempo Livre)
e os enfrentamentos na formação, na mobilização e articulação da juventude no Brasil, na
América Latina/Caribe e mundialmente e os enfrentamentos das relações entre Capital e
Trabalho.

JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER
Os debates ante as questões de direitos e deveres no segmento da juventude ganham,
atualmente, nuances mais complexas. Exemplo disso é o tema da redução da maioridade
penal, questão importante, haja vista que em todo país, as condições concretas de garantia
de opções à juventude de políticas públicas voltadas à cultura, ao esporte e ao lazer e,
portanto, de Tempo Livre ainda são limitadas, eventuais e que praticamente acompanham
um calendário de datas comemorativas, muitas vezes sem sentido.
Compreender o particular lugar do Tempo Livre no debate sobre Juventude do
Campo e em uma expressão de par dialético com a Formação em nível superior nos leva
a apontar o “lugar” deste debate. Em Ferreira et.al (2013), afirmávamos que era preciso
“entender o campo do esporte e lazer como parte das determinações sociais construídas
no bojo da luta por terra e condições concretas de qualidade de vida na realidade
camponesa brasileira”. (p. 3).
É no diálogo com Coletivo de Autores (1992) que entendemos o esporte e o lazer
como categorias da cultura corporal e, nesta, das relações de produção cultural e, portanto,
fenômenos concretos e historicamente construídos e determinados pelas relações de
capital e trabalho e, também, pela ação consciente do homem (humanidade).
São muitas e diversas as demandas e temáticas envoltas à questão do Tempo Livre
da Juventude, do campo e da cidade: do sucateamento à ausência de espaços e
equipamentos para diversas práticas corporais (além das esportivas); a falta de
instrumentos de auto-organização e autodeterminação voltada à animação cultural e
esportiva; a inexistência de uma mínima e orgânica participação popular na organização
dos tempos e espaços de lazer, a centralização e urbanização (inclusive no Campo) de
espaços ou práticas de esporte e lazer; a ausência de condições concretas para que

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

86

manifestações voltadas ao Esporte, à Cultura, ao Teatro, à Música etc., atuem com a
juventude. E isso implica, na contramão, a perda da história de regiões e da nação em
suas expressões laborais e culturais.
Ao considerarmos a particularidade da juventude campesina e o diálogo com as
suas relações de Tempo Livre, Nascimento (2013) destacava que as mesmas retomem os
conceitos e as práticas voltadas ao lazer e respaldem “esse tempo enquanto construção
coletiva de práticas corporais coerentes com a realidade dos sujeitos em questão – um
espaço constituído a partir da conquista da terra, caracterizado por suas expressões de luta
e de organização social” (p. 7).
Evidentemente, constatar e apontar novas e concretas possibilidades de
reorganização do Tempo Livre da Juventude Campesina torna-se um exercício e um
desafio significativo ao investigarmos, também, a conjuntura do campo brasileiro, em
seus mais diversos aspectos e história. Desde as lutas pela terra contra o latifúndio (agora
denominado agronegócio) até as questões afetas às políticas públicas amplas em torno da
Reforma Agrária estão neste bojo. Da Escola/Educação à organização produtiva, do
combate aos agrotóxicos e o fortalecimento da agroecologia e ao escoamento da
produção, o combate da pobreza no campo, são inúmeros os desafios que colocam o
direito ao Esporte e ao Lazer como “coisa menor” ante aos desafios de permanência e
qualidade de vida do segmento campesino.
Taffarel e Santos Júnior (2011) traziam dados do INEP (2004) em que destacavam
o estado da arte desta conjuntura. Os cidadãos brasileiros que vivem do campo estão em
uma significativa desvantagem social em relação aos cidadãos localizados nos centros
urbanos, o que significa dizer que o acesso deste segmento às políticas de financiamento,
educação, cultura, infraestrutura, produção etc. estão distantes do caráter de pleno direito
social.
Quando pensamos na Educação do Campo, bandeira histórica do Movimento
Campesino, ainda que a mesma tenha avançado significativamente no campo,
constatamos uma manifesta hegemonia do que Paulo Freire denominaria de “Educação
Bancária” e que denominamos de Educação Burguesa. Em síntese, e no singular de nossas
reflexões, trata-se do avanço de uma educação do sujeito consumidor, em detrimento da
construção da cidadania do sujeito coletivo e da soberania da nação deste sujeito. No
limiar desta questão, a construção da Classe Trabalhadora livre das opressões do capital.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

87

É o mesmo modelo, portanto, do que aqui já nos referíamos quando debatemos as
questões afetas à formação superior de nossa juventude: uma formação sectária,
individualista, tecnicista (o que é diferente do domínio do método da técnica) e de
formação para o Mercado de Trabalho. Assim entendido, é novamente em Nascimento
(2013) que estabelecemos nossa ponte com as problemáticas afetas ao Tempo Livre:
Se a educação caminha para a construção de um Ser ‘consumidor’, e
não para a construção de um Ser ‘cidadão’, é possível aferir que o seu
“Tempo Livre” é profundamente determinado, mas não pelas
subjetividades e pela liberdade, e, sim, pelas questões de consumo que
envolve (...). Contudo, vale ressaltar o fato de que somos sujeitos
socialmente determinados e historicamente construídos. Logo, as
questões que envolvem o fetiche, estão intimamente ligadas as questões
da sociedade capitalista em que vivemos, em que a mídia e o
bombardeio de informações diárias nos dizem o que fazer, como fazer
e porquê fazer, e por vezes não paramos para refletir reais demandas de
nossa sociedade, nos tornando assim fantoches nas mãos das grandes
corporações. (p. 6)

Nos declinamos ao diálogo com Waichman (2002) sobre as questões advindas
do que se trata ao Tempo Livre, em particular quando o autor o entende como sendo um
conjunto de ações e atividades direcionadas para a confirmação e auto-afirmação da
personalidade individual e social, caracterizadas pelo mesmo por um perfil teleológico do
Tempo Livre. Esses elementos constituem o Tempo Livre enquanto fenômeno, que
segundo Munné (apud WAICHMAN, 2002. p. 112) é definido como “Modo de
manifestar-se o tempo pessoal, que é sentido como livre quando dedicado a atividades
autocondicionadas de descanso, recreação e criação para compensar-se, e, por último,
afirmar-se a pessoa individual e socialmente.”.
Assim, e mantendo o diálogo com Waichman (2002), entendemos o Tempo
Livre como um tempo de liberdade para a liberdade, como transformação do homem, da
criança/aluno e da juventude. E para transformá-los, claro, é necessário conhecê-los.
JUVENTUDE E TEMPO LIVRE: O QUE NOS DIZEM OS MOVIMENTOS
SOCIAIS CAMPESINOS?
A fim de refletirmos acerca das proposições para o par dialético Juventude
Campesina e Tempo Livre, partimos de uma posição histórica e política que não é menos
importante: vivemos uma sociedade de classes antagônicas e que tem na apropriação
privada dos meios de produção (e, portanto, da vida) pela burguesia seu combate central.
Transformar as relações privadas de produção em relações comuns de produção, ou seja,
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a transformação radical da sociedade capitalista em sua antagônica sociedade comunista
(MARX, 2013) é condição histórica para que a relação temática aqui proposta possa se
dar amplamente. Reconhecemos que os instrumentos de luta por mais direitos à classe
trabalhadora (no seu geral modo de apreensão da realidade e da história), ao campesinato
(no seu particular) e à juventude campesina (no seu singular) são importantes e devem
ser mantidos e fortalecidos, não como conquistas pontuais finais e satisfatórias, mas como
processuais e necessários à transformação da sociedade.
Tomando como referência o documento final da 1ª Jornada de Lutas de Juventude
Brasileira ("Manifesto da jornada de lutas da juventude brasileira", 2013) e a Declaração
da IV Assembleia Continental da Juventude da CLOC-VC (2015), trazemos à luz de
nossas reflexões os elementos centrais para o debate em torno da Juventude Campesina e
o Tempo Livre. As demandas trazidas e apontadas pelos eventos e seus documentos finais
são profundas, amplas e históricas, mas nos desafiamos a entender e localizar o direito ao
Lazer, à Cultura e ao Esporte como essenciais às lutas da juventude por melhores
condições de vida.

89

O documento1 referente à Jornada de Lutas da Juventude Brasileira destaca a
necessidade de se “avançar nas mudanças e conquistar mais direitos para juventude”,
numa clara alusão ao entendimento de que os últimos anos foram de conquistas sociais a
este segmento como um todo. Ao momento em que denuncia a violência e extermínio da
juventude negra e das periferias, à trabalhadora jovem, às dificuldades das periferias e
dos centros urbanos, destaca em relação à juventude campesina:
O mesmo abandono se dá no campo, que alimenta a cidade e segue
órfão da Reforma Agrária e dos investimentos necessários à
permanência da juventude no campo, de onde é expulsa devido à
concentração de terras, à ausência de políticas de convívio com o
semiárido. (sem página)

Em meio à defesa da construção do socialismo, a luta contra o que denominam
patriarcado e a defesa de direitos amplos ao segmento (caracterizando-o a partir dos
movimentos sociais e sindicais, partidários, religiosos, LGBT, de cultura, do campo e das
periferias das cidades) e destacando o Estatuto da Juventude2 como marco orientador,
1

Manifesto da jornada de lutas da juventude brasileira. Assinado por 32 entidades, dentre elas o MST e a
Via Campesina e tinha como denominação/título “Se o presente é de luta, o futuro nos pertence”. Disponível
em: www.brasildefato.com.br/node/12560 acessado em 01/07/2015.
2
O Estatuto da Juventude foi aprovado em 2013, após a realização da Jornada e, em sua Seção VIII faz
referência acerca “Do Direito ao Desporto e ao Lazer”.
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apresenta um rol de cinco temáticas centrais: Educação, que trata de elementos acerca de
financiamento da Educação Pública e Ciência e Tecnologia a partir do PIB e dos Royalties
do Petróleo, do acesso e permanência no Ensino Superior e da “expansão e a qualidade
da educação do campo”, entre outros; Trabalho, que versa sobre condições e jornada de
trabalho, conciliação entre jornada de trabalho e de estudos/trabalho doméstico,
organização sindical, combate à terceirização e as questões de gênero; Reforma Política,
Reforma Agrária e Auditoria da Dívida Pública; Direitos Sociais e Humanos, contra a
violência e extermínio da juventude negra, contra a redução da maioridade penal, tráfico
e violência contra a mulher, moradia, mobilidade urbana entre outros e; Democratização
da Comunicação de Massas.
É na questão dos Direitos Humanos que o Esporte e o Lazer se manifestam no
documento, quando destaca a defesa do “direito ao lazer, à cultura e ao esporte, inclusive
com a promoção de esportes radicais”.
Já o documento final da IV Assembleia Continental da Juventude da CLOC-VC
recebe o nome de “Juventude do Campo e da Cidade, Lutando pela soberania popular” e
destaca a aglutinação de “400 jovens de todos os países da América Latina e Caribe para
intercambiar as diversas experiências da luta da juventude camponesa, indígenas,
afrodescendente e urbana de cada um de nossos países, que nos permitiram construir
propostas e acordos concretos para o fortalecimento da articulação juvenil a nível
continental (s/p)”
Damos destaque à compreensão conjuntural sobre as relações entre Capital e
Trabalho e as consequências ao meio ambiente, a luta dos Movimentos Sociais, a
decomposição cultural dos segmentos nele representados, nas ações do agronegócio,
hidronegócio e extração em massa de minerais e vegetais e o papel da comunicação de
massas privada: “[...] o imperialismo, a fase atual do capitalismo com suas empresas
transnacionais e o capital financeiro, é nosso principal inimigo, que cada dia arremete
com toda sua violência econômica, política, cultural e social contra a juventude.” (s/p).
Entre seus chamados e compromissos, destaca a necessidade de fortalecer a
aliança de lutas da juventude do campo e da cidade, a construção de um processo de
internacionalismo da juventude e o avanço das inúmeras formas de organização e luta
contra o Capital. Trata-se, enfim, de um documento demarcatório e de fortalecimento da
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articulação a juventude campesina Latino-americana e do Caribe em bandeiras mais
amplas de luta contra o Capital.
Ambos os documentos, desde os elementos pontuais (Jornada da Juventude
Brasileira) até elementos gerais (IV Assembleia), destacam a importância de fortalecer as
questões do Tempo Livre enquanto direito e o enfretamento das formas de
hegemonização e homogeneização das práticas vinculadas ao Tempo Livre.
Pontualmente, ao ter como referência o Estatuto da Juventude (que trata do
“Desporto e do Lazer” na Seção VIII), entendemos que a Jornada defende o direito à
prática esportiva como condição ao desenvolvimento da juventude e a necessidade de
espaços e equipamentos, nas escolas ou fora delas (praças, parques etc.). Destacamos, em
particular, a necessidade de articulação deste Direito, ao que se inclina a tratar da Cultura
(Seção VI do Estatuto), que trata desde a criação até ao acesso a serviços e políticas
culturais (o que não está tão expresso quando trata do esporte e do lazer).
Em que pese o documento do Estatuto da Juventude tratar Esporte e Lazer em
seção específica e diferenciada da Cultura, a Jornada coloca estas três frentes (expressões
do Tempo Livre) em uma única frente de Direito no documento final. Isso, em princípio,
implica compreendermos que a Jornada tratou essa dinâmica em sua amplitude e
aglutinação.
E preciso destacar que nossa leitura e compreensão do documento final da Jornada
possivelmente trata o Direito ao Lazer, à Cultura e ao Esporte não apenas na perspectiva
do acesso às suas práticas sociais, mas também (como está fortemente caracterizado no
Estatuto da Juventude) às suas formas de organização, produção, elaboração de políticas
públicas. E este é um dado desafio. Ampliar a defesa do processo de formulação de
políticas públicas da cultura também ao esporte e ao lazer e, neste, conseguir construir
uma proposta DO (e no) Campo, para a Juventude Campesina é outro desafio que
entendemos ser necessário enfrentar.
E é neste sentido que o diálogo com o documento da IV Assembleia Continental
dá contribuições significativas para nossas reflexões. Por tratar-se de uma carta de
compromissos, mais do que de reivindicações, estabelece a ponte justa e necessária para
a relação entre Juventude Campesina e Tempo Livre, ainda que circunscritas a
interpretações. O documento destaca três comprometimentos os quais nos debruçamos
mais atentamente:
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Fortalecer e se apropriar dos espaços de formação ideológica, política
e técnica, assim como buscar e consensuar linhas comuns de
formação a nível latino-americano que se complementem nas formas
e nos métodos, levando em conta a pluralidade do continente para
multiplicar e formar nossos próprios técnicos e formadores. Gerar
e fortalecer mecanismos de comunicação dentro e fora de nossas
organizações que nos permitam gerar canais de comunicação mais
objetivos, democráticos e participativos com o fim de elaborar uma
agenda de ação comum. Impulsionar uma campanha contra a
violência do capital contra a juventude que inclui a militarização, a
opressão contra a diversidade de gênero, o extermínio da juventude,
entre outras violências. (s/p)

Nesta passagem, destacamos três compromissos que tratados comumente e
articulados ao que refletimos sobre a questão do Direito ao Tempo Livre, estabelecem o
pano de fundo conjuntural para as demandas da juventude campesina neste campo.
Debater o direito a qualquer forma de Política Pública, de sobrevivência, de existência
concreta e material sem inverter por completo a lógica do Capital sobre os direitos dos
Trabalhadores do Campo e da Cidade não se configurará em substancial mudança ou
transformação da realidade destes.
Esses três pontos (ou compromissos) são tratados na perspectiva de que nos parece
impossível (ou, no mínimo, obstacularizado) a defesa do Direito à Cultura, ao Lazer e ao
Esporte e, portanto, às práticas sociais de Tempo Livre, sem: 1) A construção de processos
de formação político-ideológica que nos permita compreender que Lazer, que Cultura,
que Esporte – e portanto, que Tempo Livre – serve à classe trabalhadora no geral e a
Juventude Campesina no singular (uma formação que permita à juventude não apenas
reconhecer os antagônicos destas expressões e suas práticas sociais, mas construir novas
práticas de Tempo Livre); 2) A construção destes processos de formação políticoideológica não estão desatrelados do processo de formação técnica e não se trata de
estabelecer um acervo de “técnicas que se reproduzam em diferentes espaços, com
diferentes pessoas, em diferentes lugares”, mas de domino do método, ou seja, dos
instrumentos teórico-metodológicos que permitam construir novas práticas sociais em
cima de práticas sociais de Tempo Livre já estabelecidas, mas não eternas (neste ponto, a
contribuição do Método Didático fundado na Pedagogia Histórico-Crítica – SAVIANI,
2005 – nos parece bem coerente); 3) A formação de formadores como tarefa histórica e
imprescindível à transformação das práticas sociais de Tempo Livre para a Juventude
Campesina – Lenin (1902) já afirmava que “Sem teoria revolucionária não pode haver
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movimento revolucionário”, o que significava que qualquer ação sem sua organização
teórica que a sistematize, acaba se transformando em ativismo e, assim, além da
apropriação do conhecimento historicamente construído e acumulado pela humanidade,
é necessário que se transforme em conhecimento para a transformação social e, portanto,
não mais para reproduzir as formas individualistas, competitivistas e meritocráticas das
práticas sociais de Tempo Livre, mas de transformação da humanidade; 4) A construção
de agenda comum e a articulação de diferentes experiências de práticas sociais de Tempo
Livre (na música, no teatro, no esporte, nos jogos populares, na dança, no cinema, na
poesia) a partir da juventude campesina e com a juventude da cidade é imprescindível
para a construção de uma nova juventude, no campo e na cidade; 5) Tudo isso precisa
estar atrelado à nossa compreensão sobre quais são as mais diversas formas de violência
que o capital impõe à juventude. Percebermos que não se trata apenas da violência
explícita, bélica, militarizada. Esta, aos olhos do Capital, é a violência eficiente e rápida.
Mas a violência se estabelece na homogeneização das manifestações culturais, esportivas
e de lazer, o encarecimento ao acesso de eventos culturais e esportivos, nas cercas ou no
sucateamento das praças e parques urbanos e na padronização de espaços de lazer no
Campo. A Mídia privada também atua de maneira avassaladora neste processo,
estabelecendo padrões, costumes, programas, horários e seus ídolos para com a ocupação
do Tempo Livre.
Enfim, a articulação ampla e internacional de dois Documentos que demarcam o
fortalecimento das lutas da juventude, do campo e da cidade, nos dá os elementos
significativos e apenas iniciais do que nos é possível construir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos, neste momento, que ao construir uma reflexão em torno do Tempo
Livre e a sua relação como Direito da Juventude Campesina, ante a tantos enfrentamentos
de ordem econômica, estrutural, política que no Brasil, na América Latina e Caribe e
globalmente que este segmento enfrenta, nos arriscamos a pensar e propor ações táticas
menores. Porém, entendemos que as lutas por condições de trabalho, educação e de vida,
entre outros, implicam na necessidade de se garantir proposições transformadoras de
Tempo Livre. A aparente perda (ou mero afrouxamento) dos grilhões e das correntes do
Capital a partir de conquistas de Políticas Públicas pontuais ou melhores condições de
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trabalho, mobilidade, educação – perigosas e ideologicamente organizadas à favor da
manutenção das relações de Capital e Trabalho – implicam, neste limite, que o Capital
também saberá (e sabe) ocupar o Tempo Livre da Classe Trabalhadora e, no nosso
particular, da Juventude Campesina. Os eventos esportivos, os espetáculos musicais, os
espaços e seus horários de funcionamento e toda gama de produtos advindos destes são
prova inconteste desse quadro.
Construir novas formas de organização do Tempo Livre da Juventude Campesina
exige-nos, portanto, compromisso com a construção de um novo homem, de uma nova
sociedade e de um novo mundo. E, assim, construir um novo Projeto Histórico de
Sociedade.
À guisa da conclusão, parece-nos que o preceito de Lenin “Do domínio da história,
passamos aqui para o domínio do tempo presente e, em parte, para o do futuro” é bastante
convidativo à continuidade destas reflexões e de novas a mais propositivas construções.
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RESUMO: O Bairro da Terra Firme localizado na periferia de Belém do Pará, foi o
locus deste trabalho. Este bairro teve sua ocupação a partir da evolução urbana da
cidade de Belém principalmente nas décadas de 1960 a 1970, e 1980. Como muitos
bairros periféricos a Terra firme apresenta carência de serviços públicos diversos, de
infraestrutura, e de equipamentos de lazer. Este trabalho tem como objetivo destacar
elementos da paisagem urbana do bairro, desprovido de equipamentos de lazer e
impactado principalmente pela ação humana, por meio de um percurso interativo pelas
ruas principais, visitando alguns de seus espaços públicos. O intuito do roteiro é
proporcionar ao morador uma melhor percepção sobre o seu patrimônio local
evidenciando a memória social e o pertencimento ao lugar por meio de “outro olhar”
sobre principais pontos de referência do cotidiano do bairro. O percurso foi elaborado
de forma participativa e colaborativa com o Ponto de Memória do Bairro da Terra
Firme, por meio de encontro com diversos grupos de moradores que contribuíram com
seus conhecimentos e relatos sobre o bairro. A realização do percurso interativo é uma
tática para proporcionar uma alternativa de lazer para os diversos grupos sociais que
vivem no Bairro.
PALAVRAS CHAVES: Lazer; cotidiano; sociabilidade; grupos sociais; Terra Firme.
INTRODUÇÃO
Os bairros, ruas, praças, igrejas, mercados, feiras, enfim, espaços de
sociabilidades de uma cidade, tecidos por complexidades e singularidades, expressam
na memória das pessoas que deles se apropriam a ressignificação do vivido. O cotidiano
dos moradores dos bairros, sobretudo os periféricos, se apresenta bastante propício para
a construção de laços de amizade e reciprocidade.
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O Bairro (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 1996) é referência para estudo da
sociabilidade, isto por que nele se encontram condições que favorecem as relações
cotidianas; o sentimento de pertencimento ao lugar, as relações de vizinhança, relações
comerciais etc. As atividades de trabalho e lazer dinamizam nos espaços do bairro
(RODRIGUES, 2008) criando nestes espaços situações nas quais sentimentos e
memórias ficam marcados em função do tempo.
O tempo é mercada pelas atividades, mas principalmente pelas ausências e limitações
do próprio bairro: a limitação da oferta de alternativas de lazer e espaços de encontro no
caso do bairro da Terra Firme é evidente e muitas vezes estas alternativas são os bares,
arenas de futebol, festas em residências e em sedes particulares. Algo bastante evidenciado
no bairro mas invisibilisado para os demais fora são os movimentos culturais presentes no
local através de coletivos que promovem eventos culturais e que acabam tornando-se
alternativas de lazer para alguns moradores e até de bairros vizinhos.

Nos Bairros periféricos mais populares, evidencia-se a conquista dos lugares de
lazer. As conquistas se dão muitas vezes de forma dramática, mas sempre
coletivamente, e são expressões da identidade irredutível dos espaços empobrecidos, da
ação solidária de homens, mulheres e crianças - as ruas fechadas para prática de
esportes, os bares clandestinos e os campos de futebol nos conjuntos habitacionais
programados sem opinião dos moradores e as praças conquistadas (DAMIANI, 2002).
Este trabalho relaciona duas pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Altos
Estudos Amazônicos no Bairro Terra Firme, uma de Doutorado1 e outra de iniciação
cientifica,2 que analisam o bairro discutindo as seguintes categorias: memória
coletiva/social, pertencimento, Patrimônio Cultural e sociabilidades. Para isso foi
elaborado um percurso/roteiro pelo bairro para os moradores.
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e se utilizou da observação direta,
participante e não participante (RICHARDSON, 2011); das conversas com moradores e
conselheiros do Ponto de Memória da Terra Firme; e de pesquisa bibliográfica para

1

Pesquisa de Doutorado Memória, Sociabilidade e Pertencimento: estudo das interações e práticas
sociais de feirantes e moradores do bairro da terra firme em Belém–PA, desenvolvido no Programa de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, linha de Pesquisa sociedade,
urbanização e estudos populacionais, sob a orientação do Prof. Dr. Sílvio Lima Figueiredo.
2
Plano de Trabalho: Campo de relações sociais através do programa ponto de Memória: experiências e
possibilidades de turismo cultural no bairro da Terra Firme parte do Projeto de Pesquisa: Turismo
Cultural e Patrimonialização: Campo de relações, referências culturais e gestão para visitação orientado
pelo Prof. Dr. Silvio Lima Figueiredo do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/UFPA.
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compreender o significado e as características de viver no bairro. O percurso foi
elaborado de forma participativa/colaborativa, pois buscou-se o conhecimento e a
colaboração dos moradores para a sua concepção.
A intenção da criação deste percurso interativo/perceptivo é agregar a ação de
caminhar observando as ruas e lugares do bairro como um flaneur ou seja, propõem
com ele experimentar o bairro de forma diferente fazendo um passeio por espaços
públicos destacados pela memória de seus moradores. Neste experimentar se busca um
outro olhar sobre o cotidiano do bairro, sobre as interações do trabalho e lazer das
pessoas do local.

O BAIRRO DA TERRA FIRME COTIDIANO, SOCIABILIDADE, TRABALHO
E LAZER.
O bairro faz parte da bacia do Tucunduba (Fig.1) e teve sua ocupação a partir da
expansão urbana em direção as áreas de baixadas, que se intensificou em Belém
principalmente a partir da década de 1940, quando a ocupação urbana da cidade estava
mais concentrada no Centro. Nas décadas de 60/70 e 80, a periferia de Belém começa a
sofrer um intenso processo de ocupação impulsionado por vários fatores entre eles o
intenso êxodo rural, pela crise econômica e pela valorização do centro que acabava
expulsando a população de baixa renda para as áreas da cidade sem estrutura urbana
(SANCHES & COUTO, 2010, p. 3).

Figura 1 - Mapa de Localização do Bairro da Terra Firme
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Fonte: LAENA/NAEA/UFPA, 2014

Ao mesmo tempo em que concentra boa parte da população de baixa renda da
capital, o bairro da Terra Firme sofre com a carência de serviços básicos (saneamento,
em especial), mas concentra várias instituições de pesquisa e ensino, seus “vizinhos
intelectuais”, dentre as quais destacamos: a Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA); a EMBRAPA; o Museu Emilio Goeldi, a Universidade Federal do Pará, a
Eletronorte, entre outras3.
Este é um fato que está presente na memória do grupo como se pode perceber
em relatos de seus moradores que mostram orgulho de morar ali. Apesar da imagem
negativa do bairro, eles afirmam que o local é bom de morar, pois apesar das
dificuldades tem de tudo, inclusive as Universidades. Estas impressões são declaradas
nos depoimentos dos moradores para o Inventário da Memória do Bairro realizado pelo
Ponto de Memória do Bairro da Terra Firme4.
O bairro da Terra Firme tem um forte estigma de bairro violento, que é bastante
disseminado pela mídia local. No entanto, este bairro tem uma relevante história de luta,
resistência e fortes movimentos sociais e culturais atuantes bem como o importante
movimento comunitário, que foi relevante para as reivindicações de melhorias na
infraestrutura e direito de moradia. Tais fatores motivaram o Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM) a selecionar e incluir a Terra Firme no programa Pontos de Memória
lançado pelo instituto em 2009. O Ponto de Memória atua como elemento articulador da
memória no bairro da Terra Firme, a partir de várias ações projetos e eventos sobre o
patrimônio histórico, social e cultural da Terra Firme como forma de apresentar suas
memórias e sua realidade política e social junto ao público.
O Ponto de Memória do bairro da Terra Firme tem como um dos anseios,
exposto no inventário, a elaboração de um Museu Comunitário, com a finalidade de
“assegurar o direito à memória das classes populares enquanto direito à cidadania e ao
poder da comunidade de auto reconhecer como sujeitos sociais que produzem história”.
(INVENTÁRIO, 2012). Dentre essas práticas de musealização do bairro, projeta-se um
3

Estas Instituições se concentram ao longo da Avenida Tancredo Neves que é chamada Avenida
Perimetral da Ciência.
4
Em 2010 o Bairro da Terra Firme foi inserido no Programa Ponto de memória, coordenado Pelo
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) que contemplou localidades consideradas como lugares de alta
vulnerabilidade social, e que desenvolviam ações afirmativas de memória social. Estes bairros receberam
recursos para viabilizarem seus projetos e estimularem as ações de valorização da memória. No caso da
Terra Firme estas ações são desenvolvidas em parceria com O Museu Paraense Emilio Goeldi (cf:
www.museus.gov.br; www.museu-goeldi.br)
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roteiro de percurso pelas principais ruas do bairro. Tal prática vem sendo realizada em
outros pontos de memória como o Lomba do Pinheiro, no Rio Grande do Sul e na favela
da Maré, Rio de Janeiro. Caracterizando uma prática de turismo e lazer que vem
crescendo em bairros periféricos e vem contribuindo para a sociabilidade nessas áreas,
empoderando os moradores, valorizando o bairro e proporcionando novas alternativas
econômicas.
A inserção do turismo e a diversificação do lazer em bairros periféricos e em
áreas com estigmas de violência vem sendo executada e estudada em periferias de
diversas localidades do mundo e em favelas cariocas no Brasil, visto que o turismo
alternativo nestas áreas surge devido a busca pelo novo, por viver uma realidade
estigmatizada. O turismo e o lazer colaboram no (re)conhecimento e (re)afirmação de
identidades, construindo laços sociais através da memória social e pertencimento, a
partir da necessidade de se buscar e valorizar os patrimônios materiais e culturais
presentes nestas localidades como forma alternativa de renda e principalmente como
forma de desmitificação de locais violentos e sem propriedades culturais evidentes.
Estudos em experiências de roteiros alternativos aplicados em bairros periféricos e em
favelas são relatados por Freire-Medeiros (2009) que cita a crescente consumação de
práticas turísticas em periferias indianas e africanas e na favela da Rocinha/RJ.
As visitas guiadas já eram realizadas no bairro e a comunidade sentiu
necessidade de afirmar sua identidade e valorizar o patrimônio a partir de roteiros mais
elaborados e que proporcionassem retorno financeiro para auxiliar nas ações do ponto e
Memória do bairro da Terra Firme. O roteiro expressa os patrimônios como
materialização da memória do bairro. Durante o roteiro piloto foram escolhidas algumas
edificações e espaços de memória de luta e reivindicações do bairro como escolas,
postos de saúde, espaços verdes, praça, mercado, entre outros. Caracterizando a
importância que esses locais representam para aquela comunidade, que são locais que
geram o sentimento de pertencimento e consequentemente são patrimônios daquele
bairro.
Atualmente a paisagem do bairro é caracterizada por uma grande quantidade de
casas, de ocupação irregular, e desta forma as ruas do bairro são precárias, sem asfalto e
calçadas. Em período de grandes chuvas as ruas do bairro enchem e se tornam quase rio.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

100

Os espaços de lazer no bairro são quase nulos, mas segundo relatos de moradores as
crianças utilizam a rua e o igarapé Tucunduba como espaços propícios ao lazer.

PERCURSO INTERATIVO PERCEPTIVO NO BAIRRO DA TERRA FIRME
A metodologia para a elaboração deste percurso deu-se em três etapas.
Primeiramente ocorreram reuniões com os moradores para se definir os espaços. Estes
espaços foram escolhidos a partir dos relatos orais nas reuniões com conselheiros do
Ponto de Memória da Terra Firme, em oficinas ministradas em escolas que visavam o
resgaste da memória do bairro e a partir da vivencia dos jovens (Fig. 2). Em algumas
dinâmicas utilizou-se da memória dos pais e avós e pessoas mais velhas do bairro, como
mostra a imagem. Observou-se que os locais tidos como de representatividade do
histórico do bairro eram aqueles conquistados através de lutas e reivindicações para
melhoria de vida; como praças, escolas, espaços verdes (Fig. 3), mercado, entre outros.
A segunda etapa foi o levantamento do histórico desses locais a partir de pesquisas
bibliográficas, documental e relatos dos próprios moradores. A terceira etapa será
realizada a partir do percurso piloto, com a avaliação dos participantes.
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Fonte: Santos (2016)
Fig.2:Oficina na Escola Brigadeiro Fontenelle

Fonte: Acervo Ponto de Memória (2016)
Fig. 3: Jardim Comunitário: Espaço verde

O percurso inicia-se no campus de pesquisa do Museu Emilio Goeldi, que desde
a década de 80 possui projetos com o bairro da Terra Firme e é um dos parceiros do
Ponto de Memória do bairro. O campus de pesquisa do Museu é referência para os
comunitários devido a historicidade e parceria com o programa a partir do projeto
“Museu Goeldi leva a Educação e Ciência à Comunidade”, lançado em 1985, que
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ampliou os objetivos comunitários ao participar de diversas ações de educação e
ciências (DA SILVA BRITO, 2014). Além de ser local para reuniões e eventos
promovidos pelo ponto de memória. O campus de Pesquisa do Museu Goeldi é uma
das instituições de pesquisa situadas no Bairro, na Av. Perimetral.
Nesta mesma avenida está o segundo ponto do percurso, um jardim comunitário
localizado bem em frente ao Campus do Museu Goeldi, que é uma das atividades
apoiada pelo Ponto de Memória, e realizada por um grupo de mulheres moradoras do
bairro em prol do saneamento, falta de coleta do lixo, etc. Este grupo de moradoras
propõe a criação de jardins e espaços verdes no bairro e em locais em que há
concentração de lixo e entulhos despejados pelos próprios moradores da Terra Firme e
bairros vizinhos, como forma de sensibilizar estas pessoas para preservar aquela área
com o cultivo de plantas ornamentais e medicinais, frutas e hortaliças. Inicialmente o
programa Ponto de Memória realizou eventos nas escolas do bairro para a sensibilização
quanto à questão do tratamento de resíduos sólidos através da realização de cineclubes
sobre temas ambientais, utilizando o Espaço do Museu Goeldi.
Saindo da Av. Perimetral entrando na Rua São Domingos, temos o terceiro
ponto a ser apresentado no percurso, a escola estadual Brigadeiro Fontenelle, que está
no bairro há mais de quarenta anos, que é uma das representações de luta pela educação
no bairro e referência em mobilização comunitária. A escola oferece uma programação
à comunidade com atividades culturais de cinema, dança e teatro.
Seguindo o trajeto, no final da rua São Domingos, encontra-se a Igreja de São
Domingos Gusmão, em frente a ela existe uma das únicas praças do bairro, a praça
Olavo Bilac, que foi cenário para diversas manifestações, lutas e reivindicações. Este
espaço público é referência para os moradores, pois além das diversas manifestações
culturais que aconteceram e acontecem no bairro, pela parte da manhã funciona o
chamado “shop chão”, onde são vendidas diversas mercadorias e serviços que são
expostos no chão, por cima de lonas e materiais improvisados, de onde provêm o
sustento desses vendedores. Neste local percebe-se uma confluência de pessoas que
trabalham, batem papo, passeiam, ou seja, é um dos principais espaços de sociabilidade
e lazer do bairro, ponto de referência para quem não é do local. Segundo relato de
antigo morador, a praça era um local totalmente diferente há alguns anos atrás, pois era
aberta e possuía bancos onde as pessoas sentavam para conversar: “uma pequena
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piscina” onde as crianças tomavam banho e a venda no local ocorria livremente, com
pessoas de fora do bairro, geralmente estudantes universitários, em busca de recursos
para viagens ou formatura. Hoje a praça é gradeada, não existem mais bancos e para a
venda no shop chão paga-se uma taxa simbólica de R$ 1,00 (um real) para a Paróquia
de São Domingos Gusmão.

Foto: Silva,2016

Fig.4 Pça Olavo Bilac – Shop Chão

O quarto ponto de parada, é a feira, que fica na rua Celso Malcher e é outro local
de muita representatividade no Bairro. A Feira da Terra Firme faz parte da identidade
cultural do bairro. Assim como em outras feiras, ela é local de sociabilidade entre os
moradores. Este é um espaço de intenso fluxo de pessoas. A maioria dos feirantes
moram no bairro e herdaram o ofício e saberes de seus pais, avós e familiares. Nesta
feira existe uma grande diversidade de produtos e segundo os moradores funciona
inclusive a noite com venda de pescado.

Foto:Ana Silva, 2012
Figura 3 - Imagem interna do Horto mercado Municipal
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Para o próximo ponto de parada foi escolhida o Igarapé do Tucunduba, que era
utilizado como espaço de lazer, onde as crianças brincavam e tomavam banho. Porém,
devido a expansão do bairro, as margens do Igarapé foram ocupadas e adotou-se uma
nova dinâmica. Hoje em dia existe nas margens do Tucunduba uma das feiras do bairro,
e nela é possível comprar produtos diretamente com os ribeirinhos que vem das ilhas
próximas de Belém. O trajeto do percurso tem certa de 6,3 km, como apresentado no
mapa (Fig. 4).

104
Fonte: Google Maps
Fig 4. Trajeto do Percurso Interativo no Bairro da Terra Firme, Belém/PA:

O percurso experimental ocorreu na primeira semana de junho. Em cada parada
foram os próprios moradores que apresentaram o local, seu histórico, a
representatividade e principalmente relataram sua relação e memórias com aquele
ponto. O percurso tem a pretensão de ser interativo para que não haja apenas uma
exposição sobre a sociabilidade e dinâmica do bairro, e sim que possa haver a interação
entre participantes e moradores.
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RESUMO: O objetivo geral deste texto é compreender as representações das mulheres em
dois filmes latino-americanos: O Clube e Mulheres no poder, verificando se essas narrativas
cinematográficas abrem possibilidades de empoderamento feminino. A metodologia desta
investigação qualitativa envolveu três estratégias: pesquisa bibliográfica, entrevistas e
análise fílmica. Os resultados evidenciaram que as mulheres foram representadas nos dois
filmes como poderosas, assumindo os papeis que lhes cabia cumprir – reproduzindo, no
entanto, o modelo patriarcal.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Mulher; Cinema; América Latina.
INTRODUÇÃO
Este texto é parte de uma pesquisa mais ampla, realizada com o objetivo de discutir
as representações das mulheres no cinema latino-americano contemporâneo, os valores e
identidades que constituem as personagens femininas, bem como as possibilidades de
empoderamento desveladas para elas em cada filme.
Empoderar, na perspectiva aqui almejada, é o processo pelo qual as mulheres vão em
busca dos recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, influência, capacidade de ação e
de decisão diante das situações de exclusão decorrentes da hegemonia/dominação masculina
(HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007). O empoderamento aqui delineado está ligado à
superação dessa desigualdade e opressão, ou pelo menos, à criação de condições
comprometidas com a promoção dos direitos das mulheres numa perspectiva emancipatória.

1

Este trabalho contou com apoio financeiro da FAPEMIG, por meio da modalidade "Participação Coletiva em
Eventos de Caráter Científico e Tecnológico" Fapemig / LUCE – Grupo de Pesquisa Ludicidade, Cultura e
Educação. UFMG – BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL.
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Segundo Arruda (2002 p.138), representação é um conceito em expansão e o mais
usado por pesquisadores da temática foi elaborado por Denise Jodelet, que consiste no
seguinte: “As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado
e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma
realidade comum a um conjunto social.”
Cada pessoa é marcada por várias identidades e elas são construídas nos encontros
com a diferença: de gênero, raça, etnia, profissão ou religião, entre outras. Como esclarece
Guareschi et al (2007), as identidades estão inscritas em contextos culturais e é somente no
interior desses processos que elas fazem sentido, produzindo efeitos sobre os modos de vida
e sobre as formas de cada pessoa se reconhecer e se posicionar.
METODOLOGIA
A metodologia desta investigação qualitativa envolveu três estratégias: pesquisa
bibliográfica, entrevistas e análise fílmica. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida por
meio do estudo de livros, artigos publicados em periódicos e também de outros textos, tais
como dissertações e teses (LAVILLE; DIONNE, 1999), tendo em vista qualificar a
produção de conhecimentos sobre as temáticas lazer, mulher e cinema.
As entrevistas foram feitas com espectadoras e espectadores de filmes latinoamericanos. Para isso, definiu-se como lócus de investigação um cinema que atendeu os
seguintes critérios: (a) está localizado em Belo Horizonte, (b) tem programação que
contempla filmes latino-americanos com certa regularidade, (c) possui bilheteria para vender
ingressos dos filmes e (d) concordou em conceder, formalmente, anuência institucional para
a realização da investigação.
Para ser selecionado na pesquisa, o filme deveria ser produzido em um país latinoamericano (mesmo que fosse em parceria com outro país), ser longa-metragem de ficção e
mencionar uma personagem feminina na sinopse divulgada pelo próprio cinema.
Considerando a programação semanal no período de setembro de 2015 a junho de 2016, 15
filmes latino-americanos atenderam os critérios da pesquisa, sendo um do Chile, três da
Argentina e onze do Brasil. Este trabalho apresenta a análise de dois desses filmes, como
será tratado posteriormente.
Para participar da pesquisa, todas as pessoas entrevistadas deveriam assinar um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UFMG. A entrevista seguiu um roteiro semiestruturado, que procurou
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contemplar, entre outros, os seguintes aspectos: interesse sobre filmes latino-americanos,
personagem feminina que mais chamou a atenção e sua relação com os homens do filme,
cena em que a participação das mulheres se destaca mais e o papel assumido por elas na
sociedade retratada no filme. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas
integralmente. O anonimato de cada pessoa foi preservado, sendo seu depoimento citado por
meio da abreviatura do nome e do último sobrenome, seguidas da idade e indicação da letra
“M” para mulher, ou “H” para homem.
A análise fílmica buscou fundamentos em França (2002) e Vanoye e Goliot-Lété
(1994) e foi sistematizada em três momentos, que demandaram: (a) assistir ao filme no
cinema, para tomar conhecimento de seu conteúdo. (b) assistir ao filme pela segunda vez,
procurando articulá-lo com o problema investigado e sistematizar conhecimentos sobre as
representações da mulher no cinema latino-americano contemporâneo. (c) aprofundar a
análise fílmica, identificando e analisando as cenas consideradas mais relevantes para a
pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na pesquisa, os filmes latino-americanos selecionados tratam de temáticas 108
diversificadas, têm estilos contrastantes e são distintos em vários sentidos. A maioria opta
por uma narrativa dramática, mas, seria arriscado conferir-lhes alguma unidade, a não ser o
fato de serem considerados “mais próximos” da nossa realidade ao focalizar o cotidiano
vivido pelas personagens. Muitos foram exibidos em festivais realizados no Brasil e em
outros países, e alguns deles agraciados com reconhecimento e premiação. Por isso, cabe
salientar que a pesquisa não pretendeu avaliar o mérito desses filmes enquanto produções
cinematográficas: intencionou discutir de que maneira as mulheres são representadas neles.
Os filmes foram organizados em três grupos, considerando seus aportes para a
compreensão do problema que mobilizou a presente pesquisa. Este texto prioriza os dois
filmes que foram agrupados porque apresentam personagens femininas em posição de
domínio: O Clube (Chile, lançado em 2015, direção de Pablo Larraín) e Mulheres no poder
(Brasil, lançado em 2016, direção de Gustavo Acioli). Será que as ações das mulheres desses
filmes constituem possibilidades de empoderamento?
O Clube se desenvolve como uma contundente crítica à hipocrisia religiosa e,
sobretudo, ao ocultamento de delitos por parte da Igreja Católica. O contexto que acolhe a
trama se passa em uma pequena cidade litorânea do Chile, onde vivem alguns padres
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confinados em uma casa que tem a madre Monica como uma espécie de governanta. Não se
sabe se ela é remunerada ou não para cumprir esse papel. Ela organiza as atividades do
grupo dentro e fora da casa, exercendo a lógica da classificação social (SANTOS, 2002) na
medida em que se responsabiliza pelas tarefas domésticas – seguramente, por ser a única
mulher do grupo.
É relevante lembrar que uma enorme quantidade de trabalho doméstico é realizada
gratuitamente pelas mulheres em benefício de outras pessoas e isso é invisibilizado “em
nome da natureza, do amor e do dever maternal” (KERGOAT, 2009, p.68). O labor
doméstico traduz a divisão sexual do trabalho e é uma forma de opressão específica sobre as
mulheres. A propensão a realizar os trabalhos domésticos, frequentemente, é vista como
sendo de “natureza” feminina, e não como um efeito histórico da opressão gerada pela
hegemonia masculina. É como se o fato de ser colocado como uma atribuição das mulheres,
e exclusiva delas, fosse automática. É como se isso não fosse visto, nem reconhecido.
No filme, um padre declara ser homossexual e outros vivem conflitos relacionados a
esse campo, o que parece ser “uma coisa às vezes assexuada velada, por que não se fala
disso, mas são todos reprimidos, todos têm problemas nessa área” (J.S.67M). Quando um
padre se suicida após uma situação de exposição e constrangimento, um sacerdote
investigador é enviado ao local para averiguar as circunstâncias da morte, gerando tensões
em todo o grupo.
Os padres estão reclusos na casa por “mau comportamento”, devendo se arrepender
dos “pecados” cometidos, tais como pedofilia, prática de delitos na ditadura militar chilena e
tráfico de bebês. Esses crimes são encobertos pela própria Igreja, que dá chance aos
criminosos de viverem recolhidos em um suposto retiro espiritual, ao invés de serem
entregues à justiça. O filme é bem desenvolvido e explora com propriedade a parte estética,
potencializando o conteúdo trabalhado de modo frio, sombrio e nebuloso.
Todos na casa apreciam corridas de cachorros, e treinam um cão para competir. Eles
fazem suas apostas, demonstrando ganância e ânsia por lucro material. Mas Monica é a
única que tem liberdade de ir e vir e, por isso, é quem conduz tudo o que acontece ali. Ela
transmite uma falsa imagem santificada e é representada como uma mulher fria, calculista,
cruel e ambígua, que transita entre a beatitude e a monstruosidade. “Ela parece ser uma
pessoa boa, ela parece uma pessoa do bem. Não sei se também falsa nisso daí” (J.S.67M).
Para outro entrevistado, ela condiz com “a mulher moderna que toma para si a direção de
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sua vida (…). Se existem barreiras, ela é capaz de romper essas barreiras com as armas que
tiver na mão.” (C.G.67H)
Essa personagem feminina é acusada pelo investigador de espancar sua própria filha
adotiva. Ela argumenta que, naquela época, a menina sofreu preconceito por parte de seus
familiares por ser de origem africana. Em seguida, Monica ameaça o investigador e diz que
vai divulgar na mídia tudo o que ela sabe, caso ele insista em fechar a casa, o que a
impediria de continuar vivendo ali.
Um entrevistado na pesquisa ponderou que essa personagem feminina “vivia no meio
dos homens e tinha a mesma característica de personalidade dos personagens masculinos.
(…) Ela praticava os mesmos atos e comportamentos, que são imorais, dos masculinos, dos
personagens masculinos”. (C.F.30H)
Outra entrevistada considera que Monica tem uma posição destacada naquele
ambiente predominantemente masculino. “Ela comanda, ela tem poder, ela tem liderança na
casa. Teve um momento em que o padre pediu para retirar o outro da sala, ela pegou e levou
ele para o quarto. Então acho que ela teve um poder dentro da casa” (R.R.42M). Foi também
comentado que Monica
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é uma personagem muito importante no filme por que ela é uma
catalizadora. Ela que toma conta deles, a posição da mulher ali não é
uma subalterna, a mulher ali está numa outra posição. Ela é
catalizadora, ela é coordenadora, e quando chega na hora em que os
padres entram na questão primitiva, ela é que executa parte dessas
questões. Ela não delega, ela não deixa que apenas os homens
executem. Ela também executa, e ela assume no final uma posição
de mãe. (C.G.67H)
O vínculo de Monica com os homens do filme tem relação com as tarefas domésticas
e é sustentado pela liberdade que apenas ela detém de ingressar no contexto externo,
inclusive para levar o cachorro da casa para as corridas. Quando confrontada, manifestou
sua autoridade com base na hipocrisia, falsidade, chantagem e crueldade. Desse modo, o
suposto poder exercido por Monica é respaldado, por um lado, pelo cumprimento do papel
social tradicionalmente relegado às mulheres recatadas e “do lar”, e por outro, pelos seus
interesses escusos e questionáveis. Mesmo que a personagem Monica seja central na trama,
ela personifica e reforça uma condição feminina subalterna em relação aos homens. Sua
participação no filme não constitui, portanto, uma possibilidade de empoderamento
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emancipatório por não estar comprometida com a superação das relações de hegemonia e
dominação masculina.
Duas outras personagens femininas aparecem rapidamente e têm participação
dispensável no enredo: uma surfista e uma prostituta. Certamente, a busca por uma prostituta
expressou a tentativa frustrada do personagem em suprimir seu desejo pelo padre praticando
sexo heterossexual. Mas é interessante observar que, num contexto moral de repressão
sexual fortemente relacionada à homossexualidade masculina, a prostituição abordada no
filme seja feminina: outra evidência da posição de subalternidade das personagens
femininas, sendo a prostituição uma forma de opressão que afeta majoritariamente mulheres,
que são cerca de 75% das pessoas prostituídas mundialmente.2 Além disso, “quase todas as
fantasias [dos homens que buscam prostitutas] obedecem ao modelo domínio-submissão,
com a mulher ocupando a segunda posição”. (KAPLAN, 1995, p.48)
Legardinier (2009) explica que durante muito tempo a prostituição foi vista como
uma “fatalidade” para as mulheres, reforçando a crença de que o corpo feminino deve estar
disponível de modo permanente para o prazer do outro, que elas são naturalmente inferiores
e submissas devido ao seu sexo. São, assim, condenadas ao serviço (e ao desprezo) dos
homens, aos quais se encarregam de satisfazer as necessidades. O autor esclarece que a
prostituição tem causas sociais, econômicas, políticas e culturais profundas e elas precisam
ser mais bem compreendidas. Em todos os casos, essa prática traduz hábitos machistas,
abusos e maus-tratos sexuais.
Além de não ser verdade que essa “é a mais velha profissão do
mundo” – poderíamos citar os pastores ou as parteiras –, esse clichê
serve para defender o fatalismo e evitar qualquer questionamento
sobre um assunto que provoca mal-estar. Na realidade, ligada à
urbanização massiva e à aparição da sociedade de mercado, a
prostituição sempre desconcertou os Estados, divididos entre sua
proibição ou regulamentação, e termina fazendo que o peso do
“pecado” recaia sobre as prostitutas, enclausuradas, estigmatizadas,
desprezadas. (LEGARDINIER, 2009, p.198-199)
Na pesquisa, mais um filme colocou as mulheres em evidência, e elas ocupam
posição de total domínio sobre os homens. O título dessa comédia brasileira – Mulheres no
poder – sugere, por si só, uma possibilidade de empoderamento feminino, mas, isso não
acontece. Nesse filme, são as mulheres que ocupam cargos políticos de alto escalão em um
2
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contexto tradicionalmente dominado pelos homens, mas isso é abordado de forma
caricaturizada e destituída de problematizações. Essa situação é paradoxal, pois, na vida
cotidiana a representação política por parte das mulheres é ínfima, inclusive no Brasil, onde
elas são mais da metade da população (51,3%, segundo o IPEA at al, 2011).
A comédia é protagonizada por Pilar, uma senadora sexy e descolada que utiliza
todas as artimanhas para garantir que uma empresa seja vencedora de uma licitação pública
visando receber, em troca, benefícios financeiros. Tudo se complica porque Pilar não é a
única personagem feminina que almeja esse objetivo. Assim, todas as mulheres do filme são
estrategistas que mergulham num jogo de intrigas, conchavos e traições. As personagens
femininas da trama não têm escrúpulos: todas são desonestas, corruptas, dissimuladas,
desleais, gananciosas e tiranas. Desprezam e manipulam os homens conforme seus
interesses.
Se o filme pretende criticar a corrupção sistêmica que impera na política brasileira,
faz isso prestando um desserviço às mulheres ao colocá-las de forma tão desprezível,
justamente em um lugar historicamente marcado pela ausência feminina. Desse modo, os
desdobramentos da mensagem explicitada no filme por meio da inversão de papeis podem
ter resultados nocivos para as mulheres. Por isso, como salienta Kaplan (1995, p.48), é
essencial compreender “como se produz o significado nos filmes, em detrimento do
‘conteúdo’.”
O filme Mulheres no poder pode ser associado com um curta-metragem produzido
no início do século XX (mais precisamente, em 1906, na França) por Alice Guy Blaché,
considerada a primeira cineasta mulher. Ela ficou reconhecida pelo pioneirismo de sua
“simultânea percepção de todas as possibilidades artísticas e políticas do cinema, para além
do seu carácter de entretenimento”. (PEREIRA, 2015, p.201)
Sua obra tem aproximadamente 6 minutos e foi intitulada “As consequências do
feminismo” (Les résultats du féminisme). Nela, Blaché desenvolve uma sátira em tom
caricatural dos supostos perigos decorrentes da conscientização feminista por parte das
mulheres. Nesse pequeno filme, homens e mulheres desempenham papeis opostos àqueles
que são histórica, social e culturalmente atribuídos pela diferenciação dos gêneros. Os
homens costuram, cuidam dos filhos e expressam delicadeza de gestos com um tom
afeminado. Em contrapartida, as mulheres fumam, bebem e têm um comportamento
sexualizado. No final, a rebelião dos homens restabelece a ordem.
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Pereira (2015) pondera: como esse desfecho deve ser interpretado? Que os papeis
“feminino” e “masculino” devem ser mantidos para preservar o equilíbrio social? Ou que,
apesar das rebeldias e das tentativas esporádicas de alterar os dispositivos de poder
instituído, a sociedade patriarcal será sempre dominante?
Essas indagações também são válidas para o filme Mulheres no poder, assim como
as diferentes interpretações que podem ser suscitadas pelo curta-metragem de Blaché, como
sublinha Pereira (2015):
a) uma acusação aos movimentos feministas, como se estes pretendessem preservar a
supremacia de um dos gêneros, colocando o feminismo como oposto do machismo nos
mesmos moldes opressores.
b) uma representação grotesca dos temores masculinos em face da substituição da
sociedade patriarcal por uma outra, matriarcal.
c) uma visão feminista que encara a diferenciação de gêneros como supérflua.
De acordo com Auad (2003), o feminismo ainda é mal compreendido em nossa
sociedade, por isso é fundamental esclarecer que esse movimento pretende é questionar as
relações de poder, a opressão e a exploração de grupos de pessoas sobre os outros.
No que diz respeito à condição das mulheres, no Brasil e em vários países ela vem
sendo marcada por diferentes formas de exploração. A exploração pode ser laboral, relativa
ao trabalho produtivo realizado por mulheres com remuneração inferior em comparação com
os homens em condição equivalente, realidade que se agrava ainda mais quando essas
mulheres são negras (IPEA, 2011). Pode ser reprodutiva, quando está relacionada com as
atividades de cuidado que possibilitam a reprodução/manutenção da vida (SOF, 2014). Tais
atividades são realizadas predominantemente por mulheres de forma não remunerada ou
sub-remunerada, como acontece com as empregadas domésticas (CASTILHO, MELO,
2009). A exploração também pode ser sexual, através de todos os tipos de prostituição,
incluindo a pornografia e o tráfico de mulheres (MILLET, 1970; JEFFREYS, 2009). É
emocional quando diz respeito ao trabalho de gerenciamento das emoções e sentimentos que
se fazem presentes tanto no trabalho produtivo, quanto no reprodutivo (HOCHSCHILD,
2003).
Por isso, o feminismo propõe o fim das relações entre mulheres e homens conforme
estabelecido, historicamente, pelo patriarcado, ampliando as possibilidades de transformação
social, econômica, política e ideológica da sociedade. Autoras e autores feministas
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contemporâneos se comprometem, cada vez mais, com o desafio de empreender discussões
que contemplem problemáticas raciais, étnicas, etárias, de classe, orientação sexual e
nacionalidade, entre outras que constituem nossas identidades.
No caso do filme Mulheres no poder, fica subentendido que mulheres com poder
político podem ser muito piores do que os homens ao repetir e agravar os mesmos erros
cometidos por eles nos âmbitos do legislativo e do executivo. Tal preocupação também foi
colocada por uma entrevistada:
O que mais me chamou a atenção nesse filme é que apesar de ser um
governo de mulheres, e o poder estar na mão das mulheres, a gente
reparou ainda a existência da corrupção, tal como acontece no
governo masculino (…). É como se virasse do outro lado. Machista.
Hoje o nosso mundo ainda é machista, o poder ainda está muito na
mão dos homens. E colocar na mão das mulheres e apenas adotar um
comportamento machista, agora com mulheres, é uma coisa ruim.
(R.P.47M)
A discussão aqui desenvolvida é finalizada com as pertinentes indagações colocadas
por Kaplan (1995, p.51): “Quando a mulher está na posição dominante, ela assume uma
posição masculina? Será que podemos imaginar a mulher numa posição dominante que seja 114
qualitativamente diferente da forma masculina de domínio?”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mulheres foram representadas nos dois filmes analisados como poderosas,
assumindo os papeis que lhes cabia cumprir. Entretanto, seus comportamentos reproduziram
modelos masculinos conhecidos e em nada contribuíram com uma perspectiva de
empoderamento, ou seja, de superação das relações desiguais de gênero que constituem
nossa sociedade. Enquanto no filme Mulheres no Poder há uma inversão, e não uma
superação desse modelo, no filme O Clube observa-se um reforço desses papeis. Ainda que
a personagem Monica seja constituída como uma mulher forte, os papeis sexuais que ela
desempenha são exatamente os mesmos que são tradicionalmente esperados das mulheres, e
o filme não possibilita uma crítica deste modelo.
Os marcadores identitários que constituem a personagem Monica no filme O Clube
são gênero, retratado de forma fria e sombria, e religião, revelando práticas conflitantes com
os preceitos da Igreja Católica. Por sua vez, os marcadores identitários que constituem Pilar
e as outras personagens femininas do filme Mulheres no poder são gênero e, principalmente,
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profissão. A narrativa explora o trabalho político por elas exercido de forma distorcida e
estereotipada. Muitos clichês são utilizados e a narrativa é simplista, “com símbolos
evidentes e de acesso imediato” (PEREIRA, 2015, p.201).
Percebe-se, nos dois filmes aqui analisados, que a narrativa fílmica é constituída a
partir do olhar patriarcal. Portanto, esses filmes não abrem possibilidades de empoderamento
emancipatório para as mulheres que estão, em ambos os casos e à sua maneira, reféns dos
modelos masculinos.
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RESUMEN: El problema, en este ensayo, se refiere a las situaciones sociales de acceso
a un ocio libre e intenta explicar las causas por las cuales no existen iguales condiciones
para acceder a los beneficios de la recreación. Se designan a estas condiciones desiguales con el término handicap sociocultural. En nuestro campo de interés -esto es, la recreación en un tiempo que llamaremos libre- interpretaremos dicha expresión como una
situación donde se igualan las probabilidades, o no, de tener ventajas u obstáculos de
diferente índole, para acceder o llegar a una situación social que permita disponer de un
ocio liberado y libre. Este ensayo se remite a aquellas circunstancias -sociales, económicas y culturales- en el acceso al libre tiempo y a la recreación, como bienes de uso y
de cambio -esto es, ocio y recreación conquistado o comprado- y al complejo de situaciones que obstaculizan el acceso a dichos bienes. Finalmente, se especula sobre cuáles
serán las condiciones para estos handicaps en nuestro futuro inmediato.
PALABRAS CLAVE: Ocio; Tiempo libre; Recreación; Acceso; Handicaps socioculturales.
INTRODUCCIÓN: LOS HANDICAPS SOCIOCULTURALES
Cuando nos preguntamos cotidianamente, sobre cosas ordinarias, es de lo más
común que la mente organice una posible respuesta. Pero cuando un investigador se
hace una pregunta, es porque está ante un problema, ante una situación que no tiene una
solución o, mejor, tiene muchas. Las preguntas, en este ensayo, se refieren a las situaciones sociales de acceso a un ocio libre: ¿Cómo incide la cultura y el nivel socio económico? ¿cuáles son las ventajas, desventajas entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos? Este trabajo intenta explicar las causas por las cuales no existen iguales condiciones
para acceder a los beneficios de la recreación. Designaré a estas ventajas, desventajas o
condiciones desiguales con el término handicap sociocultural.
La palabra handicap1 se refiere a la limitación de las oportunidades para la interacción de una persona con su entorno, lo que lleva al estrés y a dificultades, intelectuales, sociales y/o físicas. El término ha adquirido, además de la médi-
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ca, dimensión social y se refiere a las limitaciones de las personas con un handicap negativo en contra de un determinado ambiente, en términos de accesibilidad, expresión,
comprensión o aprensión. El nivel de handicap, es decir, el grado de actividad, participación y limitaciones, es variable en función del contexto (social, humano, técnico, legal, etcétera).
La expresión handicap social se introdujo en el campo de la educación especial
para

referirse a

las

desventajas

-ocasionadas

por

deficiencias

y

hétero-

condicionamientos- por las cuales las personas se ven en una circunstancia desigual en
el juego social.
En nuestro campo de interés -esto es, la recreación en un tiempo que llamaremos
libre- interpretaremos dicha expresión como una situación donde se igualan las probabilidades, o no, de tener ventajas u obstáculos de diferente índole, para acceder o llegar a
una situación social que permita disponer de un ocio liberado y libre. En este ensayo me
remito a dichas circunstancias -sociales, económicas y culturales- en el acceso al libre
tiempo y a la recreación, como bienes de uso y de cambio: esto es, ocio y recreación
conquistado o comprado. En tal sentido, existe un complejo de situaciones que obstaculizan el acceso a dichos bienes, cuyo eje gira alrededor de cuatro fenómenos socioantropológicos, vinculado a cuatro esferas diferentes: “infosfera”, “sociosfera”, “tecnosfera” y “energosfera”. Estas nociones fueron utilizadas por Alvin Toffler (1985, p.2021) para describir un modelo sistemático de civilización industrial y las relaciones, de
distinta índole, de los seres humanos con ella y en ella.2
Aquellos fenómenos -que denominamos handicaps socioculturales- se pueden
estudiar según criterios basados en la cultura que se comparte, los condicionantes de
género y las diferencias generacionales y económicas; con la finalidad de describir y
explicar el problema del acceso al ocio, ya sea de tiempo libre y/o recreación.
Sin pretender agotar el tema, seguidamente, haré el intento de desarrollar algunos de los
mencionados handicaps.
CUATRO HÁNDICAPS DE ACCESO A LA RECREACIÓN EN EL TIEMPO
LIBRE3
o

Los Hándicaps Interculturales
Sabemos, por sentido común, que elegir el modo y estilo de vivir es un derecho

incuestionable de los pueblos; esta hermosa palabra, pueblo, reúne el cotidiano de gen-
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tes que, día a día, construyen su identidad, su historia, sus conocimientos y sus artes. La
honra de llevar un nombre, la facultad de recordar, el conocimiento de las causas y el
don de hacer lo hermoso, constituyen una cuadrupedia de la cultura. El saber los porqué de las cosas, elegir cuáles conservar para los que vendrán, tener nombre -que es
tener un origen, distinción y diferencia- y, al fin, expresarse en forma, modo y manera
que creamos bella, a través de la palabra, el cuerpo o las cosas creadas y recreadas, es
cultura. La llevamos en los huesos. Es lo que nuestros abuelos nos enseñaron; es la decencia, la manera de sentarte a la mesa, el saludo, tus vestidos. Es la forma de festejar el
fútbol, lo que cocinan en casa, tus expresiones e insultos, tu manera de seducir a tu mujer y de qué y por qué te ríes a veces.
Luego, una cultura compartida con otra y otras nos hace cultura de pueblo. Cultura, entonces, no es sólo una forma de prácticas, es también suma de prácticas: una en
particular y también compartida con otros. Por tanto, la cultura no se adquiere, se tiene
sí o sí.
Si se realizara un registro de todos los productos de transculturación o del vaciamiento por aculturación, conoceríamos un nuevo tipo de pobreza. La pobreza de raíces arrancadas, de dignidades perdidas, pobreza de valores ultrajados, de desnudez por
las ropas ajenas; pobrezas que dan vergüenzas. No hay mayor dignidad que la de tener
tu cultura.
Inevitablemente, la convivencia de culturas nos lleva a la aparición de los
handicaps interculturales. Estos se reproducen merced a la móvil estructura de estratos
socio económicos y culturales que determina la posición que se ocupa en ella, configuración que Ezequiel Ander-Egg denominara “foso cultural” (1987, p.75-77), fenómeno
que condiciona, en el consumo de productos de la industria cultural4, quién puede adquirir o no diversión enlatada en un mercadeo donde el cliente compra su placer, lo que
acarrea que la recreación se valore por su rentabilidad económica y no por la satisfacción. Se verifica aquí la existencia de una diversión de masas -el panis et circenses de la
antigua Roma- para aliviar el descontento de la población menos favorecida por el sistema.
Otro condicionante, no menos importante en este hándicap, lo constituye la concepción que de cultura tienen los miembros de una sociedad. Asimismo, las distintas
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concepciones implican formas distintas de acceder al ocio y la recreación como bienes
culturales5.
Recuerdo cuando mis padres se preparaban si tenían la oportunidad de ir a un
concierto o a un “evento cultural”, como le llamaban: traje y corbata para él y vestido
largo para ella, como si participar en ese acontecimiento los zambullera en un mundo,
digamos, más refinado. Esta generación de los cincuenta y sesenta concebía la cultura
como algo ajeno, algo que podía y debía alcanzarse, si querías ser alguien. La cultura y
el arte estaba en los museos -los templos culturales- y en los espectáculos, solo para
algunos.
De alguna manera, la elección de la manifestación cultural para ser consumida te separaba de otros y te convertía en alguien culto, integrante de una elite cultural,
que adquiría gusto por determinadas formas de arte. En los siguientes veinte años, la
preocupación por conseguir que la cultura esté al alcance de todos originó una nueva
manera de pensar respecto de ésta. La cultura se convirtió en un patrimonio universal y
en un derecho, algo que debía cultivarse, pero siguió siendo ajena, objeto de difusión;
en esta época dio inicio un abrumador movimiento de trasvasamiento cultural y un incremento del mercado cultural. Los últimos años se han caracterizado por un giro en la
concepción de los actores culturales, afirmada en un protagonismo transformador.
“Cultura por todos” -que cada cual viva y realice su cultura- en contradicción con la
“Cultura para todos” -que la cultura este al alcance de todos- de los ochenta. De una
difusión de la cultura culta y cultivada a una promoción de la cultura cultural y creativa,
que compite hoy con un fenómeno de transculturación sin precedentes en la historia6.
De esta manera, la forma de concebir la cultura determinó también entonces y
condiciona hoy la participación o el protagonismo cultural en el tiempo de ocio.
o

Hándicaps Intergénero

Alvin Toffler, explica en sus estudios sobre las distintas olas o épocas de la civilización,
que la actual división entre productores y consumidores tiene su origen en una “gigantesca cuña” que separó el trabajo en dos clases7. Esta misma separación ejerció un
enorme impacto sobre la vida familiar, sobre los papeles sexuales y sobre nuestras vidas
interiores en cuanto personas sociales. “Uno de los estereotipos sexuales más comunes
de la sociedad industrial define a los hombres como ‘objetivos’ en orientación, y a las
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mujeres, como ‘subjetivas’” (Toffler, 1985, p.56). Esto no se debe a una disposición
psicobiológica, sino a los efectos psicosociales de la cuña a la que aludimos; esto es,
que se nos entrena desde niños para responder o acomodarnos a dicho estereotipo.
En las sociedades anteriores a la Revolución industrial -Toffler las denomina
“de la primera ola” (1985, p.17-22)- la mayor parte de las faenas se realizaban en los
campos o en el hogar, oficio de agricultores y artesanos, con el esfuerzo conjunto o colectivo de quienes lo enseñaban y de quienes lo aprendían. La familia, a manera de unidad económica, producía, estando destinada la mayor parte de la producción al consumo
dentro del poblado o de la hacienda, para ser trocado por otros productos que otros grupos traían. La vida entre labores y hogar estaban ligadas por una mutua dependencia. Y
como cada poblado era en gran medida autosuficiente, campesinos y artesanos de un
lugar no dependían de lo que ocurriese en otro. La división preindustrial de oficios era
muy primitiva, por lo cual, el trabajo en las sociedades de la primera ola se caracterizaba por bajos niveles de interdependencia.
Toffler se refiere a la Revolución Industrial como la “segunda ola” (1985,
p.17-22), que, al extenderse por Europa, desplazó las tareas del campo y el hogar a las
grandes factorías y reclamó un nivel mucho mayor de interdependencia. El éxito del
quehacer fabril dependía del comportamiento cooperativo, celosamente planeado, de
miles de personas separadas y hasta desconocidas entre sí; en consecuencia, en el choque entre estos dos sistemas de trabajo parecieron triunfar las formas del nuevo8. El
campo, con su forma de economía autosuficiente, se vio despoblado de trabajadores particularmente hombres- y millones de individuos se convirtieron en mano de obra de
las grandes factorías, líneas de montaje y oficinas. Sobre este fenómeno, Toffler comenta:
“Pero esta victoria de la interdependencia sobre autosuficiencia nunca se consumó
por completo. Hubo un lugar en que la antigua forma de trabajo se mantuvo obstinadamente. Ese lugar era el hogar. Cada hogar subsistió como una unidad descentralizada dedicada a la reproducción biológica, la educación de los hijos y la transmisión
cultural. [...] El ama de casa continuaba, como siempre, realizando una serie de cruciales funciones económicas. “Producía”, pero producía para el sector A -para su propia familia-, no para el mercado. Mientras el marido, por regla general, salía a realizar
el trabajo económico directo, la esposa se quedaba de ordinario para realizar el trabajo económico indirecto. El hombre asumía la responsabilidad de la forma históricamente más avanzada de trabajo; la mujer quedaba atrás para ocuparse de la forma
más antigua y atrasada de trabajo. Él entraba, como si dijéramos, en el futuro; ella
permanecía en el pasado.” (Toffler, 1985, p.57)

Esta gran cuña generó una división y diferenciación en la personalidad de la
vida familiar y en la sociedad toda. La naturaleza pública o colectiva de la fábrica y la
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oficina, la necesidad de coordinación o integración trajeron consigo un énfasis en el
análisis objetivo y las relaciones objetivas. Los hombres, preparados desde la niñez para
su papel en el taller, donde se desenvolverían en un mundo de interdependencias, eran
incitados a tornarse objetivos. Las mujeres, preparadas desde el nacimiento para las tareas de reproducción, cuidado de los hijos y labores domésticas, realizadas en considerable medida en completo aislamiento social, eran aleccionadas para ser subjetivas... y
se las consideraba frecuentemente incapaces de la clase de pensamiento racional y analítico que, supuestamente, acompañaba a la objetividad. De ahí el generalizado mito de
que la mujer es más sensible o más emocional, lo cual se debe más a una disposición
adquirida por matrices de aprendizaje que a una matriz genética, cosa asumida como
verdad evangélica tanto por unos como por otras.
Por otra parte, a las mujeres que abandonaban el relativo aislamiento del hogar para dedicarse al mundo del trabajo, a menudo, se las acusaba de haberse desfeminizado, de haberse vuelto frías, duras y... objetivas. Además, las diferencias sexuales y los
estereotipos de función sexual se vieron agudizados por la engañosa identificación de
los hombres con la producción y de las mujeres con el consumo, aunque también los
hombres consumían y las mujeres producían9.
En definitiva, si bien las mujeres se hallaban oprimidas mucho antes de que la
Revolución Industrial cambiara la faz del mundo occidental, se podría encontrar el origen de la moderna batalla de los sexos en el conflicto surgido entre estos dos estilos de
trabajo y en la dicotomía entre producción y consumo.
De esta manera, la división aludida determinó también, aún con más fuerza,
la diferenciación entre personas de distinto sexo -que no es lo mismo que distincióngenerando una suerte de handicap negativo10 que también condicionó los roles de cada
género, aún hoy vigentes, caracterizado por la desigualdad de prerrogativas que tiene
una mujer, respecto del varón, para el uso en cantidad y calidad de los beneficios que
traen las actividades de recreación en el tiempo libre, como bien sociocultural.
Sobre la base de estas premisas, aún hoy puede verse llegar a ambos de sus
labores, -varón y mujer a su tiempo de ocio- al refugio de su hogar; a ambos entrar a
este y, a cada uno, en obediencia a los mandatos familiares y sociales a tomar el control,
una de las tareas de la casa; el otro del televisor. Y si bien en muchos hogares las tareas
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domésticas se comparten, es corriente y natural que el varón pregunte “¿te ayudo?”,
asumiendo que la que sabe cómo llevar la casa adelante es la mujer.
Se podrán cuestionar estos hándicaps argumentando que en esta época la mujer ha conquistado un lugar más equitativo en el contexto socioeconómico, pero las estadísticas del mercado laboral son poco alentadoras respecto de tal igualdad.
Finalmente, ya no en el mundo del trabajo, sino en el del ocio -o el tiempo
desocupado de obligaciones de las personas- cada mujer valora mucho más ese tiempo
que el común de los varones, porque llega a él con mucho más esfuerzo. Para el hombre, su ocio es la natural retribución del tiempo constreñido a las tareas laborales, en
cambio, para la mujer, es una conquista que no tiene precio.
o

Hándicaps Intergeneracionales
Hay un hombre sentado en el sillón de la planta baja de mi casa, tiene noventa

años y está luchando con el control de su televisor. Y si bien le he explicado a este viejo
-mi padre dicho sea de paso- incontables veces cómo utilizar eficientemente este aparato
-al igual que su teléfono celular y otros artilugios que, suponemos, le harían la vida más
fácil- el resultado se divide entre volver a preguntarme o hacer otra cosa. Probablemente, el problema de fondo sea que estos tecno-aparatos fueron diseñados para hacer la
vida más cómoda, cuando, en realidad hacen más cómodo vivir más rápido. Y esta rapidez se percibe en cambios de todo tipo que nos obliga a mayor velocidad para adaptarnos, tomar decisiones y transcurrir con mayor frecuencia procesando datos, entablando
y rompiendo nexos y hábitos y examinando nuevas situaciones. Estas manifestaciones
sociales son producto del “desfase entre el rápido desarrollo de ciencia y la tecnología, y
la lenta transformación de las instituciones, creencias y actitudes” (Ander Egg, 1973,
p.82) sociales, y que pueden resumirse en tres fuerzas que se han convertido en signo de
los tiempos: aceleración, novedad y diversidad11. Estas fuerzas de cambio son principales causantes de los hándicaps entre generaciones. Provocan un impacto emocional,
“resultado de la aparición brutal e inesperada de un elemento en la vida del individuo,
que modifica de manera importante su existencia, y al cual no logra, momentáneamente,
adaptarse” (Toffler en Ander Egg, 1973, p.83). Las personas de distintas generaciones
asumen, de distinta manera, esta dinámica de la provisoriedad.
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En el caso de los ancianos, uno de los cambios más determinantes en las sociedades occidentales se ha producido en la pirámide demográfica, la cual ha variado en
la base y en su punta mostrando una aumentada población de adultos mayores, personas, aparentemente, con más ocio. En esta franja poblacional las ofertas de recreación
aumentaron, aunque resultan insuficientes y no necesariamente apropiadas o apropiables.
En esta coyuntura, el anciano ha adscrito a un rol que ha mutado del patriarca sabio y respetado al de un individuo pasivo y discapacitado de acceder a las nuevas
generaciones de beneficios y atractivos de la industria del ocio, pergeñadas para un
mercado de consumo activo, esto es, gente joven.
Los cambios permanentes producen, entonces, el paulatino desplazamiento de
las personas de varias generaciones a un desinterés por los adelantos tecnológicos y
culturales que condicionan el acceso a distintas actividades recreativas y a su disfrute.
o

Hándicaps Intereconómicos
La manera más conocida de concebir ventajas u obstáculos de acceso al tiem-

po libre se relaciona, habitualmente, con el mayor o menor ingreso de dinero de las personas. Si bien esto es determinante en el caso de aquellos bienes ofrecidos en un mercado del tiempo libre, existen otros condicionamientos de orden psico-económico que
constituyen verdaderos handicaps -positivos y negativos- para el ejercicio de una libertad en el tiempo. Estos condicionamientos no responden a una lógica cuantitativa o, si
se quiere, contable; se sustentan, frecuentemente, en un complejo de valores construido
particularmente por cada persona y que va orientando sus decisiones. Esto es que, a la
hora de decidir de cuánto recurso disponer para una actividad de recreación, cada uno
emplea su escala de valores para ello.
Esta misma adhesión a valores podría explicar por qué algunas personas saben cuánto
dinero llevan en su bolsillo con exactitud, mientras otros no tienen idea clara. Explicaría
también que, entre gentes de la misma condición social y económica, haya tantas diferencias respecto de esas decisiones; por ejemplo, puede parecer contradictorio -y para
alguno hasta inmoral- que personas con recursos limitados tiren la casa por la ventana
en una fiesta de cumpleaños y que personas a las que los bienes les sobran sean incapaces de destinar recursos para divertirse.
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En tal sentido, estas actitudes han sido estudiadas por la Economía del Comportamiento o Psicoeconomía, producto de la asociación entre la Economía y la Psicología, parte de los experimentos y descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar el modo en que los consumidores toman sus decisiones. En la concepción de Tetaz
(2014):
“La psicoeconomía es fundamental para los emprendedores y en general para cualquier persona que quiera influir en las decisiones de otra, o de un grupo. Se parte de
la idea de que las decisiones se toman a partir de sopesar los costos y beneficios de
cada opción, pero no en el sentido normativo que sugiere la economía tradicional,
sino a partir de las representaciones mentales que cada decisor se forma de esos costos y beneficios”

Solamente hay que tener en cuenta esto e indagar sobre cuáles son las disposiciones -o motivaciones de índole axiológica- que tienen diferentes personas, de distinta extracción socioeconómica, para argumentar prioridades a la hora de asignar sus recursos para actividades recreativas relacionadas con el ocio.
CONSIDERACIONES FINALES: EL OCIO, LA RECREACIÓN Y LA VENTANA AL FUTURO
“- Faltan tres cosas... La primera, como he dicho, es calidad de información. La segunda, ocio para asimilarla. Y la tercera: el derecho a emprender acciones basadas en
lo que aprendemos por la interacción o por la acción conjunta de las otras dos.” Ray
Bradbury “Fahrenheit 451”

En 1953, Ray Bradbury publicó su libro "Fahrenheit 451", una novela distópica
de la que también se hizo una película (1966). El argumento de la narración mostraba
una sociedad futurista imaginaria, donde las personas habían dejado de leer y su medio
más frecuente de relacionarse con la realidad era la imagen, merced a la disponibilidad
de televisores de enormes pantallas, que ocupaban habitaciones enteras.
La novela describe un modo de vivir marcado por mucho ocio disponible y una
actitud apática de la gente. Bradbury, escritor, ensayista y futurólogo, recientemente
desaparecido, criticaba una posible sociedad que no cuestionaba -ni se cuestionaba- debido a la ausencia de los libros; concebidos estos no como depositarios de un saber, sino
como dispositivos de reflexión y discusión. El ocio, según su narración, era empleado
como un pasatiempo hastiante o, simplemente, para aturdirse. Bradbury, entonces, nos
mostró un mundo de ficción que hoy, medio siglo después, resulta sorprendentemente
similar.
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Me ha parecido oportuno traer aquí este comentario, a raíz de los declaraciones
de Miranda y Camerino sobre el futuro de la Recreación: “No vamos a especular sobre
el futuro… ¡Estamos en él!” (1996, p.301). La tecnología aporta hoy increíbles
tecnoaparatos y nuevos modos de aprendizaje informático vivenciado y creativo. Nos
está introduciendo en un modo de encarar el tiempo y lo laboral, con el advenimiento
del trabajo informático desde el hogar. Incluso las idas a centros comerciales variarán al
ser, en parte, sustituidas por la telecompra. Las vacaciones y el concepto de fin de semana se verán sutilmente alterados. Es tiempo de cambios sustanciales, de mutaciones
colosales.
Si la necesidad de alimento generó la aparición del fuego y la fabricación del
microondas y la satisfacción de la sed condujo a la aparición de embalses, bombas eléctricas y entramados de tuberías; la necesidad de moverse, de jugar, de sentirse libre, de
traspasar los límites y de saber, ha gestado la aparición de los múltiples enseres tecnolúdicos que las nuevas actividades para el ocio han puesto a nuestro alcance para nuestro
deleite12. Complejos y a la vez sencillos artefactos que nos permiten vivir lo recreativo
de otra manera. Es una época de una realidad real, que puede aprehenderse como virtual. Mientras, las ventanas están abiertas a lo por venir: ¿Energías alternativas? ¿Implantes? ¿Conexión permanente? ¿Ampliación de la conciencia?13. No obstante, la tecnología, digo, puede ser una ventana al mundo del futuro, un gran ventanal… pero sin
tela mosquitera. La tecnología con sus manuales de usuario, pero sin instrucciones para
discernir sobre un uso ético de ella o para evitar sus posibles efectos alienantes. Cuando
todo eso llegue, ¿quién estará ahí para ayudarnos a reconocer, a elegir, para acompañarnos en una recreación tecnológica? ¿Quién hará de filtro para la ventana al futuro, recreadores como los de hoy?... Debemos repensar cuáles recreadores necesitamos.
Aquí es donde adquiere sentido mi cita de Bradbury, que me atrevo a interpretar
para nuestros tiempos: Sí faltarán tres cosas… La primera, una oferta menos consumista, menos dependiente de insumos de diversión y de igual acceso para todos. La segunda, un ocio verdadero, limpio, un ocio de tiempos en verdad libres. Y la tercera, que
pienso no necesita modificación, porque la creo intrínsecamente relacionada a la libertad: “…el derecho a emprender acciones basadas en lo que aprendemos por la interacción o por la acción conjunta de las otras dos.” (1982, p.101) Para este último empeño
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es que necesitamos los recreadores que debemos pensar. Recreadores que garanticen el
acceso a un ocio libre para una Recreación que sea ejercicio de libertades.
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Esta voz inglesa fue admitida por la RAE en 2005. En sus orígenes el vocablo estaba ligado al ámbito deportivo.
Toffler, Doctor en Ciencia y reconocido por sus discusiones acerca de la revolución tecnológica, expone la forma en
que cada una de las esferas mencionadas está experimentando revolucionarios cambios en el mundo actual. Intenta
mostrar las relaciones de estas esferas entre sí, así como con la “biosfera” y la “psicosfera”, esa estructura de relaciones psicológicas por medio de las cuales los cambios operados en el mundo exterior afectan nuestras vidas
3 Cfr. con Ahualli, R. L. (2011). La Recreación como Práctica de la Libertad, Parte 3 - Cap.2
4 El concepto de Industria Cultural fue acuñado por Adorno y Horkheimer para reemplazar al de Cultura de Masas.
Con la expresión se designa el tratamiento a gran escala -con criterios industriales y comerciales- de bienes, productos y servicios culturales transformados en bienes de consumo social masivo, gracias al desarrollo de los mass media.
5 Señalo, al menos, cuatro formas de concebirla, a saber: cultura universal, de elite, de patrimonio y cultura popular.
6 Cfr. con Ander-Egg, op. cit.
7 Cfr. con Toffler, op. cit.
8 Cfr. con Toffler, op. cit.
9 Cfr. con Toffler, op. cit.
10 Cfr. con Ahualli op. cit.
11 Cfr. con Toffler en Ander Egg (1973). El mundo en que vivimos, Pág. 83
12 Cfr. con Miranda y Camerino, op. cit.
13 Cfr. con Ahualli op. cit.
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PRÁTICAS CORPORAIS COMO FORMA DE LAZER ENTRE OS ÍNDIOS
POTIGUARA DA PARAÍBA

Patrícia de Jesus Costa dos Santos, UPE patriciajcs@gmail.com
Priscilla Pinto Costa da Silva, UPE, laprisci@gmail.com
Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas, UPE, clarasilvestre@uol.com.br
RESUMO: A etnia Potiguara habita o litoral norte do estado da Paraíba e possui uma
população estimada em 14.213 índios distribuídos em 32 aldeias. Suas práticas
corporais envolvem um universo de significados. O objetivo da presente pesquisa
consiste em descrever os significados das práticas corporais como forma de lazer para a
etnia Potiguara. A pesquisa qualitativa de natureza etnográfica foi realizada nos
municípios de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, no estado da Paraíba. Como
instrumentos para coleta de dados, foram utilizados um roteiro de entrevista
semiestruturada, bem como um diário de campo, um gravador de voz e uma câmera
fotográfica para coletar os dados visuais. Foram entrevistados 35 participantes. As
entrevistas foram transcritas com o auxílio do software Format Factory 3.6.0 e
associado ao Express Scribe v 5.70 para auxiliar na transcrição. As entrevistas foram
apreciadas em conjunto com as observações realizadas e através destas informações,
pudemos identificar que no dia a dia, as práticas corporais realizadas constituem
momentos de integração, de incentivo a prática esportiva, de relaxamento e de
celebração entre a comunidade Potiguara.
PALAVRAS CHAVE: Indígenas; Potiguara; Lazer; Práticas corporais; Jogos.

INTRODUÇÃO
As práticas corporais em comunidades indígenas envolvem um universo de
significados, apresentando diferentes significados para a etnia Potiguara, no qual as
manifestações apresentadas se encontram entrelaçadas entre o tradicional e o
contemporâneo consistindo na ressignificação de uma determinada cultura (ALMEIDA;
SUASSUNA, 2010).
Estas características estão presentes nos Jogo Indígenas da Paraíba (JIP) e
contribuem para a valorização das práticas corporais da etnia Potiguara durante o tempo
de lazer. Desta forma, os significados presentes nos jogos expressam elementos da
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cultura corporal, que vão além das danças, dos esportes, dos jogos e das lutas,
ultrapassando as dimensões do campo de conhecimento da Educação Física, abrangendo
os significados sociais e culturais para os povos indígenas. Logo, o significado pode ser
compreendido como um fenômeno sociolinguístico, construído a partir da perspectiva
social, coletiva e interativa, nas relações cotidianas (SPINK, 2010).
Atualmente os índios da etnia Potiguara vivem em casas de alvenaria ou taipa,
usam celular, facebook, WhatsApp. Sobrevivem principalmente da pesca, da
agricultura, da fruticultura, do assalariamento, de aposentadoria e do funcionalismo
público (MOONEN, 2008; PALITOT, 2005), sendo comum encontrar entre agricultores
e pescadores, estudantes de graduação e pós-graduação, professores, fotógrafos,
advogados e políticos. Vivendo no litoral norte da Paraíba, local de onde jamais saíram,
e somavam mais de cem mil pessoas no período da invasão portuguesa (Moonen, 2008).
Atualmente, de acordo com dados populacionais de 2013 do Sistema de Informação da
Atenção à Saúde Indígena (SIASI), no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)
Potiguara, a etnia possui um cadastrado de 14.213 índios. No entanto, de acordo com as
lideranças indígenas, este número pode chegar a 20 mil, contando com os índios
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urbanizados.
No tocante ao lazer, o povo Potiguara é adepto às práticas esportivas, sendo o
futebol, o esporte mais popular. Em seu estudo, Vinha (2000) destaca que o esporte em
comunidades indígenas está constituído por significados distintos que se caracterizam a
partir do modo como os povos se relacionam. O autor ainda aponta que há várias
referências acerca da relação índio e futebol, no entanto ainda são estudos discretos,
apesar de ser um fenômeno popular entre as etnias brasileiras. A popularidade do
esporte é percebida na medida em que se penetra nas terras indígenas, onde os campos
de futebol são facilmente encontrados nas aldeias.
O povo Potiguara usufrui o seu tempo livre das mais diversas formas e ao
observar estes apontamentos, percebeu-se a importância de mergulhar nas práticas
corporais da etnia que são utilizadas como forma de lazer. Neste sentido, o presente
estudo tem por objetivo descrever os significados das práticas corporais como forma de
lazer para a etnia Potiguara.

METODOLOGIA
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O estudo é um recorte do projeto de pesquisa intitulado “Jogos indígenas
Potiguara da Paraíba: Significados do corpo e do rito”. Com abordagem qualitativa é de
natureza etnográfica pelo fato de descrever os costumes de sociedades distintas
(ANGROSINO, 2009; FLICK, 2009), contribuindo assim para o conhecimento das
práticas de lazer realizadas pelo povo Potiguara. De acordo com Geertz (2001), é
através da etnografia que o pesquisador consegue perceber de maneira mais sucinta o
cotidiano de uma comunidade e através do seu olhar, faz com que o leitor seja
transportado ao mesmo ambiente e sentindo as mesmas sensações vivenciadas pelo
autor.
Cardoso de Oliveira (2000) enfatiza que, ao se realizar um estudo etnográfico é
necessário estar atento a três fases estratégicas para a elaboração de pesquisas sobre
fenômenos sociais: o olhar, onde o etnólogo encontrará significados distintos sobre
determinado grupo social e assimila o que viu com seus conhecimentos já adquiridos; o
ouvir, uma vez que nem sempre é possível obter as informações necessárias apenas por
meio de observações; e o escrever, no qual é tratada a contextualização dos fenômenos
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socioculturais.
A pesquisa de campo ocorreu nas Aldeias São Francisco, Galego e Forte, em
Baía da Traição; Tramataia, Camurupim e Carneira, em Marcação e Jaraguá, no
município de Rio Tinto, todas localizadas no litoral norte do estado da Paraíba.
Inicialmente foi observado o cotidiano da população das aldeias supracitadas, onde as
vivências entre pesquisador e comunidade se tornaram uma constante. Após esta etapa,
foi realizada uma intepretação acerca dos fatos ocorridos, utilizando-se das seguintes
técnicas: observação participante, pelo fato do pesquisador conseguir penetrar na cultura
do outro sendo aceito pela sociedade (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000); entrevista
semiestruturada e registros fotográficos, além de um diário de campo.
Foram entrevistados dez lideranças, além da comunidade local da etnia. Na
pesquisa foram utilizados nomes populares entre os Potiguara de forma fictícia de modo
que pudesse preservar a identidade dos entrevistados.
As entrevistas coletadas foram transcritas com o auxílio de dois softwares: o
FormatFactory 3.6.0, utilizado para converter os arquivos gravado em MP3 e em
seguida, houve a transcrição por meio do software Express Scribe v.5.70. Um programa

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

que auxilia na transcrição de áudios por meio do controle de velocidade da reprodução e
teclas de funcionamento rápido, facilitando o trabalho do pesquisador.
As informações coletadas foram examinadas através de uma análise
interpretativa, partindo da proposta de Cardoso de Oliveira (2000), que aponta um
conjunto de relações que fundamentam a pesquisa antropológica: o olhar, o ouvir e o
escrever. Com isso, foi possível desenvolver uma interpretação em relação aos
significados das práticas de lazer na etnia Potiguara.
A pesquisa seguiu todos os protocolos legais e teve a autorização do Cacique
Geral Potiguara, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), do Comitê de Ética em
Pesquisa com seres humanos da Universidade de Pernambuco (CEP-UPE) e do Comitê
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após analisar os dados observados e transcritos no diário de campo em conjunto
com as entrevistas, foram elaboradas duas categorias de estudo para melhor
entendimento: a primeira discorre acerca das práticas corporais, onde se buscou
observar quais atividades são realizadas pela etnia; e a segunda categoria, versa sobre as
emoções vividas em relação a estas práticas para a etnia Potiguara.

Significados das Práticas Corporais
Os momentos de lazer vivenciados pela etnia Potiguara muda de acordo com a
aldeia que no total somam 32, distribuídas em três municípios. Porém, é perceptível a
valorização dada ao futebol ao adentrar em território indígena no estado. Durante os
finais de semana é comum encontrar torneios no qual é possível perceber um
deslumbramento por parte dos competidores e a euforia da comunidade que assiste às
partidas.
Através das observações relacionadas as práticas esportivas realizadas aos finais
de semana juntamente com as indagações junto a comunidade relacionado aos jogos
tradicionais da etnia, os entrevistados apontaram as práticas mais comuns entre a
comunidade.
A prática do surf também é comum entre os Potiguara, tendo como grandes
incentivadores o cacique da aldeia Galego e índios que se destacam no circuito do surf
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como Diana Cristina (Tininha) e Elivelton Santos (Vice-campeão do Mundial Júnior de
Surf). Pudemos observar que apesar de o povo Potiguara não ter em sua cultura as lutas
corporais ou práticas como a corrida de tora ou o zikunariti, eles jogam futebol e
surfam. Os estudos de Corry (2014) explica que esse fenômeno é conhecimento como
pertencimento múltiplo, onde estas particularidades são comparadas a uma cebola, onde
cada camada significa uma particularidade. Cada modalidade esportiva praticada tem
uma origem que necessariamente não pertence à etnia Potiguara, mas faz parte de outras
culturas e vem sendo incorporada de tal forma que acaba por ser adotado por um
determinado grupo tornando-se assim tradicional para aquela comunidade.
O futebol é uma prática muito popular, onde é possível encontrar partidas semanalmente
nos campos das maiorias das aldeias. Os torneios são frequentes, atraindo um público
considerável. De acordo com alguns líderes, estes torneios foram estratégias que eles
encontraram para afastar crianças e jovens do álcool e das drogas ilícitas. Sobre os
torneios, Tauã relata: “Rapaz, é a diversão que a gente tem. Se divertir é o único prazer
que a gente tem, é jogar mesmo. Tem outra diversão, não”.
Ao ser questionado sobre as modalidades tradicionais, William explica que:
“apesar de tudo essa pergunta é sobre futebol porque eu sou fã de futebol. Amo, amo
muito o futebol.” Assim como William, vários entrevistados responderam da mesma
maneira, sendo possível constatar por meio das observações, especialmente entre as
mulheres que jogam com a mesma garra que as equipes masculinas. Antônio confessa:
“eu sou um viciado! Mesmo depois de um acidente que eu sofri, eu voltei. Não querem
que eu jogue, mas eu disse que se der um ataque, que dê um ataque comigo dentro do
campo.” Estes relatos nos remete ao estudo de Moura et al (2015) que mostra a
importância do trabalho em equipe, superando a dor física em prol do desempenho e das
emoções do grupo.
Adriano também frisa que as aldeias são próximas aos rios, às praias, à maré
onde “muita gente que gosta de tá nadando”. Ao caminhar próximo a estes locais é
possível ver constantemente crianças, jovens e adultos se divertindo nas águas, seja
jogando bola na maré, catando caranguejo, brincando com peixe boi, pulando das
árvores no rio, surfando ou nadando. Às práticas aquáticas são comuns entre os
Potiguara.
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Práticas Corporais e Emoções
As práticas corporais realizadas pelos Potiguara em dias de jogos envolvem
sentimentos e emoções, que podem ser classificados em direções distintas, podendo ser
direcionado as emoções positivas como o prazer, a alegria e a satisfação, bem como as
emoções negativas, como a tristeza e a derrota quando se perde uma partida. Estas
emoções podem ser percebidas tanto pelos participantes quanto pelas torcidas.
As emoções vividas nos jogos praticados incide na hiperrealidade, devido ao
envolvimento de uma série de sentimentos que são caracterizados a partir de uma
realidade que constitui um desejo imaginário (BAUDRILLARD, 1991). Essas emoções
são caracterizadas pela paixão presente no jogo que possibilita vivenciar novas emoções
(LIPOVETSKY, 2005).
De acordo com Le Breton (2009), a hiperrealidade consiste na ilusão contrária à
realidade, mas que firma sua identidade como “ser no mundo”. A fala de Itagí recai nos
sentimentos e emoções positivos:
Ah! O nado pra nós, principalmente pra mim já que já sou uma pessoa
que já tem uma certa idade [...] é um tipo de leveza [...] sei lá, até
aquela música da sofrência, mas eu acho que não é a sofrência, não, é
a levência, né? (risos). De tá sempre nadando alí, em contato com a
natureza [...], com aquele mar. Eu acho que pra mim é muito gostoso a
gente tá nadando ali, só olhando aquele céu, olhando aquela água.

Os gestos e signos também elementos que constituem o jogo. Elias e Dunning
(1992) frisam que as sensações oportunizam o sujeito a se sentir como agente principal
nesses momentos de lazer, onde ele pode gritar e representar sua indignação durante
uma partida. Assim, Itagi enfatiza que durante o futebol: “[...] da vontade de entrar e
jogar, ou puxar alguém e dizer “É alí, ó! Bota alí, joga alí!”.
Elias e Dunning (1992) ressaltam que vivenciar essas emoções, desperta um
sentimento positivo de ordem existencial. Quando a comunidade se reúne para jogar
seja em partidas de finais de semana ou jogos valendo premiação, Pedro explica que
esses encontros “É a forma de se enturmar com a galera, porque, ali [...] é uma forma de
a gente conhecer novas pessoas, uma forma de a gente se enturmar com o povo
Potiguara, que a gente é muito afastado um do outro e a gente vai conhecendo”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com esta pesquisa pudemos perceber que as práticas corporais vivenciadas tanto
de forma individual ou coletiva, em finais de semana ou em forma de jogos, consiste em
manifestações que não são necessariamente identificadas como jogos tradicionais de
uma etnia. O povo Potiguara foi um dos primeiros a ter contato direto com a
comunidade não índia, portanto, agregou em suas vivências, os costumes de outros
povos. Para os Potiguara, o futebol e o surf são práticas tradicionais, além no nado, dos
jogos e brincadeiras na maré e nos rios de forma individual ou coletiva. Estas atividades
significam momentos de lazer, de descontração, além de ser uma maneira de reencontrar
os amigos e conhecer novas pessoas.
Portanto, foi percebido através de observações, diálogos e vivências que estas
práticas estão incorporadas na cultura do povo Potiguara e fazem parte do cotidiano da
comunidade, proporcionando momentos de lazer e de integração entre a comunidade.
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LAZER E TRABALHO NA LIQUIDEZ DAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS1
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RESUMO: Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o lazer e o trabalho
nas redes sociais virtuais considerando a realidade de profissionais bibliotecários da
UFMG. O objetivo foi compreender em que medida esses profissionais utilizam as redes
sociais virtuais para fins de trabalho e como opção de lazer e quais são as formas de
apropriação. A metodologia integrou as abordagens qualitativa e quantitativa, com a
aplicação de um questionário eletrônico aos 129 profissionais. Foi evidenciado que as
RSVs são utilizadas para fins de lazer e trabalho e mais valorizadas para seu uso
profissional, principalmente no ambiente de trabalho.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Trabalho; Redes sociais virtuais.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, em vários contextos do mundo, as redes sociais virtuais (RSVs)
constituem o principal meio utilizado para a comunicação entre os indivíduos. A rapidez
com que tudo acontece, a falta de tempo e a distância geográfica entre as pessoas instigam
a busca por interação nas RSVs. Desse modo, “a ‘sociedade’ é cada vez mais [...]
percebida e encarada como uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um
volume essencialmente infinito de permutações possíveis”. (BAUMAN, 2007, p.9).
Essa nova realidade tem impactos em nossas formas de vivenciar o lazer e o
trabalho. Barbosa (2012) enfatiza que já não é mais possível deixar a vida profissional
separada da vida pessoal, o que motiva a busca por alternativas para lidar com a nova
situação. A vinculação entre trabalho e lazer é observada desde o final do século XIX e
início do século XX e, na produção teórica sobre a temática, há clara oposição entre
ambos. Atualmente, no entanto:

1
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A oposição trabalho e lazer é cada vez mais paradoxal, pois, a flexibilização
laboral (e, com ela, a precarização do trabalho), somada à gradativa divisão
internacional do trabalho [...] e ao avanço tecnológico, que expandiu as
fronteiras espaciais/temporais, já deixaram claro que os supostos limites entre
ambos são cada vez mais tênues e difusos na vida social cotidiana. Esses são
alguns dos exemplos que, inevitavelmente, indicam que algumas das
categorias comumente utilizadas para conceituar o lazer precisam ser revisadas
e problematizadas (GOMES, 2014, p.7)

Investigar os interesses que perpassam o ambiente virtual significa abrir espaço
para empreender reflexões acerca do lazer e das novas tecnologias em uma sociedade
cada vez mais conectada. Afinal, “cada corpo individual torna-se parte integrante de um
imenso hipercorpo híbrido e mundializado”. (LÉVY, 2007, p.31).
Segundo Castells (2002), as comunidades online estão se desenvolvendo não
como um mundo virtual, mas como uma “virtualidade real” cuja integração se rende a
outras formas de interação cotidiana. “A realidade virtual que domina nossa experiência
cancelou a noção de tempo, pois vivemos no mundo sempre presente dos nossos avatares”
(p. XXIX).
A globalização, o desenvolvimento econômico e as mudanças nos ambientes
sociais têm colocado as relações entre trabalho, lazer, estrutura social e qualidade de vida
no centro dos debates. Profundas transformações na natureza e na organização do trabalho
estão ocorrendo, com amplas consequências sociais e econômicas. Simultaneamente, o
ambiente de lazer está mudando radicalmente, através do aumento da comercialização e
profissionalização de serviços de lazer e a influência da internet. (HAWORTH; VEAL,
2004).
Santos Júnior e Garcia (2013) compartilham a ideia de que a utilização das redes
sociais, nos mais diversos segmentos da sociedade, é irreversível na atualidade. Para
Giraldi (2012, p.4), a vida cotidiana do século XXI passa por diversas transformações e,
dentro dessas, “não só o trabalho mudou, mas os lazeres também, e todas as redes sociais
estabelecidas foram revisadas, isso porque nossa percepção temporal modificou-se. A
simultaneidade tornou-se presente”.
Esses fundamentos vão ao encontro da compreensão de lazer adotada neste texto,
que considera o lazer como uma necessidade humana e uma dimensão da cultura
caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social.
Nesse sentido, o lazer não é necessariamente contraposto ao trabalho produtivo, uma vez
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que na sociedade líquido-moderna ambos podem acontecer em “todos os tempos, lugares
e contextos” (GOMES, 2014, p.9).
Tendo em vista essas considerações iniciais, foi realizada uma pesquisa de
mestrado que tem, como objetivo, compreender em que medida os profissionais
bibliotecários da UFMG utilizam as redes sociais virtuais para fins de trabalho e como
opção de lazer, identificando quais são as formas de apropriação.

METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa quali-quantitativa e as técnicas utilizadas para compor a
metodologia foram: levantamento bibliográfico, aplicação de questionário eletrônico com
perguntas abertas e fechadas e utilização do software Nvivo112 para dar suporte às
análises de conteúdo.
Para auxiliar a construção do marco teórico, esta pesquisa buscou identificar,
consultar e analisar fontes diversificadas que constituem a base do assunto abordado nesta
pesquisa: “redes sociais virtuais”, “lazer e trabalho”, “modernidade líquida”, “sociedade
em rede.” A investigação, em sua maior parte, foi realizada no acervo das bibliotecas da
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, nas bases de dados online (Portal de
periódicos CAPES), e sites especializados como o do Centro de Estudos sobre as
Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br).
O instrumento utilizado para a coleta de informações foi o questionário eletrônico
e a ferramenta utilizada foi o formulário do Google Docs. A escolha pelo questionário
eletrônico se deu por ser “considerado uma técnica de observação direta pelo fato de
estabelecer um contato efetivo com as pessoas implicadas no problema investigado”.
(GOMES, 2005, p.77). O grupo profissional escolhido para a investigação é constituído
por todos os bibliotecários que trabalham no Sistema de Bibliotecas da UFMG (129 no
total, excetuando-se a mestranda que também pertence a esse grupo). A proposta da
pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da UFMG.

2

NVivo é um software que suporta métodos qualitativos e variados de pesquisa. Ele é projetado para ajudar
a organizar, analisar e encontrar informações em dados não estruturados ou qualitativos como: entrevistas,
respostas abertas de pesquisa, artigos, mídia social e conteúdo web. Facilita a descoberta de conexões nos
dados e a descoberta de novas informações. Ele também fornece ferramentas que permitem que as consultas
aos dados sejam mais eficientes. Disponível em: http://www.qsrinternational.com/nvivo-portuguese.
Acesso em 3 jun. 2016.
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O perfil dos voluntários da pesquisa se resume, de forma geral da seguinte
maneira: participaram mais mulheres (41 voluntárias) do que homens (10 voluntários),
mas representando uma proporção bastante aproximada, com faixa de idade mediana (de
36 a 50 anos). A educação continuada se acentua mais na pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) do que na pós-graduação lato sensu (especialização), fato que se
explica devido à maioria dos profissionais (74%) já possuírem um título de especialista.
Possuem de 6 a 10 anos de serviços prestados à UFMG, seguido dos que têm mais de 20
anos de trabalho. Possuem uma ou várias funções dentro da biblioteca, sendo que a mais
exercida é a de bibliotecário de referência, função esta considerada uma das mais
fundamentais do trabalho bibliotecário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão apresentados, neste tópico, os resultados que dizem respeito à usabilidade
das redes sociais virtuais para o trabalho e o lazer pelos bibliotecários participantes da
pesquisa. Foi constatado que os cinco principais usos da internet no trabalho são os
seguintes: e-mails, pesquisa, compartilhamento de informações, download de
139

documentos, e redes sociais.
A utilização do e-mail como principal uso da internet no trabalho corrobora com
os resultados da pesquisa de Souza e Souza (2015) mostrando que esse meio de
comunicação é o mais difundido na interação com profissionais e usuários. A pesquisa e
o compartilhamento de informações são a essência do trabalho do bibliotecário, pois, a
informação é sua atividade fim. O trabalho do bibliotecário tende a se virtualizar a cada
dia. Até serviços que antes eram considerados necessários serem fornecidos pessoalmente
(como a entrevista de referência, por exemplo) agora estão sendo feitos via internet. Às
vezes o serviço de referência online nem perde o caráter pessoal, pois é realizado via
webcam em alguns casos.
Partindo-se da ideia de que em outras épocas predominava um entendimento,
quase generalizado, de que os profissionais bibliotecários eram apenas os
guardiões do conhecimento oficial e tradicional, verificou-se uma mudança
considerável quando, no momento atual, eles são associados à disseminação
da informação por meios virtuais. (NINA, 2006, p. 14).

Os cinco principais usos da internet fora do ambiente de trabalho são: e-mails,
redes sociais, compras, pesquisa e leitura (ebooks, PDF, etc.). O que menos se faz fora do
ambiente de trabalho é divulgação de eventos profissionais e jogos. Isso pode ser
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explicado pelo fato de vários profissionais estarem se qualificando nos cursos de pósgraduação, bem como a leitura ser considerada uma prática de lazer. O uso do e-mail é
unânime, tanto no trabalho quanto fora dele e aparece em primeiro lugar em ambos os
casos.
As três redes sociais virtuais mais utilizadas são Facebook, Youtube e Google+.
As redes sociais virtuais de maior destaque no sistema de bibliotecas da UFMG, segundo
Souza e Souza (2015) são o facebook (metade das bibliotecas do sistema possui uma
página nessa rede social) e o twitter. Também no levantamento feito pela Globalwebindex
(2014) apud Faria (2015) o facebook aparece em primeiro lugar nas redes mais usadas
pelos brasileiros. Pesquisa feita em 2013 pela Hitwise, ferramenta de inteligência em
marketing digital da Serasa Experian, mostra que o facebook mantém a liderança das
redes sociais virtuais no Brasil (SANTOS, 2013). Ou seja, a unanimidade das pesquisas
feitas e conhecidas confirmam o resultado deste estudo: o facebook é a rede social
preferida. Vários bibliotecários mencionaram o facebook em suas respostas quando
falavam das redes sociais, mesmo sem serem questionados qual rede usavam. Na questão
onde se questionava se o profissional tinha alguma sugestão de como as RSVs poderiam
melhorar o trabalho no sistema de bibliotecas, essa rede foi mencionada:
Cada unidade (biblioteca) poderia ter e divulgar sua própria página (Facebook)
como estratégia de marketing de seus produtos & serviços, divulgar suas
normas e também para poder fornecer um serviço de atendimento ao usuário
mais diferenciado via Educação a Distância (EAD). (BIB 1).

A maioria dos bibliotecários acessa as RSVs do computador de casa, seguido do
computador do trabalho e do celular, por ordem de maior acesso. 60,8% dos bibliotecários
acessam as RSVs dos três dispositivos (Celular, Computador de Casa e Computador do
Trabalho) resultado já esperado devido à simultaneidade dos eventos cotidianos. 13,7%
acessam de casa e do trabalho e apenas 2% acessam somente do computador do trabalho.
Os resultados da pesquisa surpreenderam em relação ao acesso feito via celulares.
Como é um dispositivo que aparentemente é uma continuação do corpo humano, segundo
a profecia de McLuhan (1971), ficar atrás da preferência de lugar de acesso de “casa e
trabalho” e de “casa” foi um resultado que talvez possa ser explicado pelo fato das pessoas
já estarem conectadas via desktops.
Na era digital globalizada existem muitas formas de comunicação e acesso à
informação. Todo esse conteúdo está disponível em diversos dispositivos como o celular,
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o computador, os smartphones, os tablets, a TV digital, dentre outros. Através dessas
plataformas, os indivíduos vivem experiências e as compartilham com seus pares,
formando conexões de comunicação através de RSVs cada vez mais presentes na vida
contemporânea tais como blogs, Twitter, Facebook, Instagram, etc. (MASTROCOLA;
CASTRO, 2014).
Desde que o celular entrou na vida das pessoas, as fronteiras entre espaço e tempo
ficaram comprometidas. Cotidianamente vemos pessoas andarem com seus celulares nas
mãos, mesmo não estando em uso. Os aparelhos celulares vão junto com as pessoas a um
outro setor no trabalho, ao banheiro, à lanchonete, ao restaurante, enfim, a praticamente
todos os lugares.
[...] a entrada da telefonia móvel na vida social eliminou, para todos os fins
práticos, a linha divisória entre tempo público e tempo privado; entre espaço
público e espaço privado; casa e local de trabalho; tempo de trabalho e tempo
de lazer; “aqui” e “lá”. O proprietário de um telefone celular está sempre e em
toda parte ao alcance dos outros, está sempre “aqui”, sempre ao alcance da
mão. A telefonia móvel no mínimo estraçalhou todas as linhas divisórias da
capacidade de parar e deter, tornando fácil e plausível a eliminação ou violação
dessas fronteiras – pelo menos do ponto de vista técnico. “Estar ausente” não
é, não pode e não deve mais ser equivalente a “estar fora do alcance”.
(BAUMAN, 2001, p.44-45).

Essa sempre e inteira disponibilidade das pessoas pelos dispositivos de telefonia
móvel gera incômodo e essa sensação é premente tanto na literatura quanto nas respostas
dos bibliotecários justificando, assim, o aparecimento do celular, sozinho, em penúltimo
lugar como preferência de acesso.
Em minha vida pessoal, uso as redes sociais de segunda à sexta. Sábado e
domingo, meu celular pode até ficar com o wifi ligado, mas não me dedico às
redes sociais. Pelo contrário, só respondo mensagens urgentes, não fico em
bate papo e em minha mente a atitudes fico desconectada. Penso ser imbecil
dedicar todo o tempo que tenho fora do trabalho para ficar em redes sociais.
(BIB 50).

O local onde menos se acessa as RSVs é no trabalho (somente no trabalho), com
uma representação de 9,8%. Quem acessa as redes somente do trabalho são os
bibliotecários que gerenciam apenas a página pessoal da biblioteca em que trabalham (não
possuindo perfis pessoais) ou aqueles que passam a maior parte do tempo no trabalho.
Também no grupo de bibliotecários que utilizam as RSVs mais no ambiente de trabalho
estão aqueles que não gostam de usar o computador nos finais de semana.
43% dos participantes da pesquisa responderam que utilizam as RSVs mais em
casa (apenas em casa) e os principais motivos alegados foram maior privacidade, maior
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tempo disponível ou porque possuem apenas perfil pessoal voltado única e
exclusivamente para o lazer. Alguns alegaram que o conteúdo acessado nas RSVs não é
compatível para acesso no ambiente de trabalho. O estigma em relação às redes sociais
virtuais para usufruto do lazer no ambiente de trabalho é muito forte, o que pode ser
notado em diversas falas:
Casa. Não sou adepto de redes sociais, acesso raras vezes em casa para
verificar se algum amigo ou familiar entrou em contato etc. (BIB 5).
Em casa, no trabalho eu não tenho muito tempo para distrações. (BIB 16).
Em casa, por ter mais liberdade. No ambiente de trabalho o acesso torna-se
mais restrito, porque não é um espaço específico para trocar informações, se
for, questões do trabalho não tem problemas. Mas, quando a questão pe lazer
individual o espaço utilizado é o de casa. (BIB 17).
Em casa. Pois uso mais como forma de lazer. (BIB 24).
Em casa, momento em que estou menos atarefada. (BIB 27).
Em casa e à noite, ou muito cedo nos fins de semana. (BIB 51).

É uma fatia considerável as pessoas que têm preconceito com o uso das redes para
o lazer em ambientes fora de casa, principalmente o ambiente de trabalho (43%) e esse
resultado não condiz com a realidade apresentada na literatura e no cotidiano das pessoas.
Mas a maior parte das pessoas (47%) acessa as redes de ambos os lugares (casa e
trabalho). As justificativas foram variadas: porque acessam perfis institucionais no
trabalho e perfis pessoais em casa, porque o tempo é tão corrido que acessam as redes
quando sentem necessidade (independente do lugar) e porque estão conectados o tempo
inteiro.
Examinando as respostas, observa-se que as pessoas que efetivamente utilizam as
redes de ambos os lugares (casa e trabalho) e se aproximam da hipótese de que a vida
profissional e a pessoal se misturam no tempo e espaço da era digital, são poucas (29,1%
dos 47% que utilizam de ambos os locais). Essas pessoas se encaixam no perfil de
internautas hiperconectados, onde as fronteiras entre trabalho e lazer já não existem mais,
ou são muito tênues.
As discussões empreendidas neste tópico são finalizadas com a citação a seguir:
Para um contingente cada vez maior de pessoas, o mundo digital atual é um
lugar onde lazer e trabalho estão interligados, uma arena onde estão
disponíveis amizades, notícias, negócios, compras, pesquisas, política, jogos,
finanças e muitas outras atividades. O desafio é, a partir daí, enfrentar questões
de identidade, privacidade, comunicação, atenção e o equilíbrio entre a vida
online e off-line (CARVALHO, 2014, p.54)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A usabilidade das RSVs pelos bibliotecários participantes da pesquisa pode ser
resumida da seguinte forma: os cinco principais usos da internet no trabalho são e-mails,
pesquisa, compartilhamento de informações, download de documentos e redes sociais. O
uso do e-mail é unânime, tanto no trabalho quanto fora dele e aparece em primeiro lugar
em ambos os casos.
Por ser a essência do trabalho do bibliotecário, a pesquisa e o compartilhamento
de informações apareceram nos resultados dentro dos principais usos da internet e a
divulgação de eventos ficou bem posicionada nos usos da internet no trabalho, o que
demonstra o poder de divulgação que as redes sociais virtuais proporcionam. Os
principais usos da internet fora do ambiente de trabalho são: e-mails, redes sociais,
compras, pesquisa e leitura (ebooks, PDF, etc.). As três redes sociais virtuais mais
utilizadas são Facebook (rede social preferida), Youtube e Google+.
Em relação ao acesso, a maioria dos bibliotecários acessa as RSVs do computador
de casa, seguido do computador do trabalho e do celular. A maior parte das pessoas (47%)
acessa as redes de ambos os lugares (casa e trabalho) mas observa-se que as pessoas que
efetivamente se aproximam da hipótese de que a vida profissional e a pessoal se misturam
no tempo e espaço da era digital, abarcam apenas 29,1% do total. Estas pessoas se
encaixam no perfil de internautas hiperconectados, onde as fronteiras entre trabalho e
lazer já não existem mais, ou são muito tênues.
Quase 61% dos bibliotecários acessam as RSVs dos três dispositivos (Celular,
Computador de Casa e Computador do Trabalho). Um fator surpresa nos resultados foi o
acesso via celulares ficar atrás da preferência de lugar de acesso de “casa e trabalho” e de
“casa”, resultado este que não estava nas expectativas devido ao constante crescimento
do consumo de smartphones por parte da população. Acontece, porém, que embora haja
acesso via WiFi, muitos celulares precisam de configuração. Além do mais, o custo de
pacotes de serviços também precisa ser observado.
Concluindo, ficou evidenciado que os profissionais se apropriam das redes sociais
virtuais mais em prol do trabalho do que para usufruto do lazer. Há uma tendência de
crescimento na virtualização dos serviços oferecidos pelas bibliotecas e dessa forma, os
profissionais buscam maneiras de melhor atender a comunidade de usuários. Os
bibliotecários têm que se preparar e se posicionar para novas formas de trabalhar pois já
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se delineia no presente, uma sociedade interligada, onde os serviços virtuais se
concretizam muito rápido.
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A COSTANEIRA OESTE COMO LOCUS DE LAZER NA CIDADE DE
SANTA FÉ – ARGENTINA
Jéssika Paiva França¹ (francafarah@gmail.com), (UFPA/USP-IAU)1

RESUMO:O artigo trata da Costanera Oeste situada na cidade de Santa Fé – Argentina,
enquanto lócus de lazer representativo da população local. Os resultados, aqui
apresentados, são fruto de um estágio investigativo na Universidad Nacional del Litoral
(UNL), realizado no ano de 2014, subsidiado pela Instituição Santander. A metodologia
utilizada, envolveu levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. Dentre os resultados
principais, destaca-se o fato, de ser este, um lugar representativo da cultura local,
apresentando fortes laços de identidade e servindo aos mais variados tipos e formas de
lazer, como por exemplo, a contemplação da paisagem ribeirinha da Lagoa Setúbal,
caminhadas, conversas, passeios com os animais de estimação, pesca esportiva,
compartilhamento do chá mate entre amigos e familiares, etc., revelando a amplitude em
termos de possibilidades interativas entre homem, espaço e cidade. A Costanera enquanto
espaço vivido, marcado por experiências e percepções variadas, consolidou-se como um
lugar de lazer em Santa Fé –Argentina.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço público de lazer; Cidade; Sociabilidade; Identidade.

1

Docente da Faculdade de Turismo (UFPA). Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo – Universidade de
São Paulo (USP-IAU).
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INTRODUÇÃO
O artigo apresenta a Costaneira Oeste na cidade de Santa Fé Argentina,
enquanto uma orla urbana e lócus representativo de lazer da população local, onde
as informações foram obtidas no ano de 2014, durante um intercâmbio investigativo,
fruto de um convênio entre Universidade de São Paulo (USP) e Universidad
Nacional del Litoral (UNL), sob o auxílio financeiro do Santander. A metodologia
envolveu levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, sendo utilizado um
roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado a um número de 60 pessoas, em dias
e horários alternados, em suas visitas ao espaço em questão. O interesse investigativo
pela Costanera Oeste é justificado pela representatividade do espaço, no que tange a
divulgação de sua imagem através de materiais promocionais disseminados pela
Prefeitura local. Outro elemento relevante, foi o fato de ser uma cidade que apresenta uma
frente ribeirinha, de grande aproveitamento paisagístico e para fins de lazer, recreação e
turismo.
O espaço público de lazer será compreendido como um ambiente físico-social na
cidade, favorável à sociabilidade, porém, nunca como sinônimo imediato de democracia
e cidadania, utilizando para esta análise, as discussões de Manoel Delgado sobre o espaço
público como ideologia. Vele destacar que os gestores de cidades nunca pensaram nem
falaram tanto sobre o papel do espaço público. “Esse espaço é a base institucional sobre
a qual se assenta a possibilidade de uma racionalização democrática da prática”
(DELGADO, 2011, p.20).
Neste texto, o lócus investigativo, será compreendido como um lugar de lazer na
cidade, sem contudo, objetivar um aprofundamento conceitual sobre lugar. Isso porque
os resultados obtidos, ao revelarem a predominância de elementos pertinentes a cultura
local, conduziram a uma reflexão sobre as possibilidades de aproximação e possível
substituição do termo espaço por lugar de lazer.
De acordo com Tuan (1983) o lugar é caracterizado por ser um ambiente de
percepção, experiência e valores. O valor destinado ao lugar está relacionado às
experiências possibilitadas pelo mesmo, envolvendo relações entre pessoas e o meio,
sendo apreendida através das percepções. Neste sentido, o espaço pode transformar-se
em lugar, através do significado atribuído às experiências vividas.
O lugar ao ser considerado também como uma construção social, a partir da
geografia crítica, através de autores David Harvey (1996) e Milton Santos (1994) amplia
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as possibilidades de discussões na cidade e em seus espaços públicos de lazer. “O lugar
passa a ser considerado, no período contemporâneo, como uma construção socioespacial
marcada pela relação contraditória e combinada da cooperação e do conflito”.
(MOREIRA; HESPANHOL, p.58)
Enquanto lócus investigativo, a cidade de Santa Fé será antes, caracterizada para
uma melhor compreensão, onde a sua forma urbana encontra-se marcada pela presença
do rio Paraná, com os seus diversos braços de rios e lagos que a circundam, com destaque
para a lagoa Setúbal. O traçado urbano é fruto de um modelo quadricular adaptado pelos
colonizadores espanhóis, que fundaram a cidade no ano de 1573. (FEDELE, 2011).
Em 1880 a cidade já contava com várias praças servindo ao lazer da sociedade
santafesina que lá realizava jogos e atividades recreativas diferenciadas. Inicialmente as
intervenções urbanísticas através da criação de praças e parques em Santa Fé se deram
objetivando fins higienistas, porém, com o passar do tempo, o enfoque paisagístico foi
tomando forma e força no processo de pensar o planejamento urbano na cidade, com
influência das tradições francesas (clássica) e inglesa (romântica) para o desenho dos
espaços verdes urbanos (COLLADO, 2008).
Por muitos anos consecutivos a gestão municipal se ocupou com o tema das praças
e áreas verdes. Contudo, à medida que a população crescia, alguns espaços foram
perdendo vigência e sendo loteados, até serem incorporados ao mercado imobiliário.
Intervenções como o Parque Oroño e a Costaneira, influenciaram de forma intensa o
processo de reordenamento espacial com os interesses locacionais de fixação de moradias
nas áreas ao entorno dos espaços públicos.
Neste contexto, a Costanera Oeste, apresentará destaque neste artigo. De acordo
com Collado (2008) O nome original da Avenida Costanera era Alameda Isabel da
Católica, onde, em 1903 foi projetado o seu prolongamento e articulação com a Av.
Bulevar Gálvez, onde se localiza o parque Oroño.
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Mapa: Plano de Ruas
http://www.santafeciudad.gov.ar/media/files/calles_santafe.pdf
Está localizada na Avenida de Los 7 Jefes e possui uma extensão de 4,3km. A
Costanera Este encontra-se do outro lado da Lagoa Setúbal, onde ambas são conectadas
pela Ponte Colgante. Neste sentido, a Costanera Oeste e Este, somam-se ao Parque Oroño,
O farol e a Ponte Colgante, compondo assim, um repertório de atratividade em termos de
lazer na cidade.
No passado, as áreas onde hoje encontra-se as Costaneras eram utilizada pelos
santafesinos com finalidades práticas, rotineiras, dentre elas, cita-se a lavagem de roupas,
pescaria, higiene corporal, coleta de água, etc. Ou recreativo, como tomar banho durante
o verão.
Na primeira metade do século XX, quando se começa a conformar a Argentina um
pensamento urbanístico autônomo a relação do rio com a cidade ganha força. Angel
Guido é identificado como autor do plano de Santa Fé em 1927 que coloca em primeiro
plano a relação do rio com a cidade. Vale destacar que, a relação de Santa Fé com o rio
é longa data, sendo elemento indenitário desde o nascimento da cidade, que se prolongou
ao dias atuais. Isso levou a transformação da área da Costanera Oeste, área situada entre
a calçada e a água, em Parque Municipal, o que significa que, nada poderá ser construído
sem autorização da gestão urbana municipal, sendo liberado apenas para construções com
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fins de recreação e lazer, prioritariamente. Este fato auxilia na compreensão do seu
processo de conformação, por ser resultante de condicionantes histórico-culturais da
realidade santafesina, não sendo mero reflexo de intervenções projetuais, como aconteceu
em alguns países que aderiram a projetos waterfronts, na década de 90.
A cultura ribeirinha em Santa Fé favoreceu a formação de hábitos de lazer e
recreação associados à água. Neste contexto, cabe uma breve reflexão sobre a
compreensão do sentido do termo lazer na Argentina, onde Suaréz, (2009) afirma que
prevalecer no país, o conceito de recreação, incluindo as práticas realizadas no tempo
livre da população. Desta forma, a recreação, se equipara em alguns aspectos, ao conceito
de lazer, utilizado no Brasil.
En el contexto latinoamericano, en general, se utiliza el término ‘recreación’,
en España se utiliza el término ‘ocio’, en Francia el concepto ‘loisir’; en tanto
en Canadá y Estados Unidos se utiliza el término ‘recreation’ para aludir a las
actividades llevadas a cabo en un tiempo fuera de obligación. En síntesis, estas
acepciones remiten a la utilización de un tiempo de libre disponibilidad para
del sujeto, para realizar actividades libremente elegidas, vinculadas al placer y
al goce. (Suárez, 2005:p.5, SUARÉZ, 2009, p.20)

Na segunda metade da década de 40, a sociedade argentina conquista direitos no
âmbito da cidadania, que possibilitam avanços no usufruto de seu tempo livre. Neste
sentido, o país esteve em sintonia com os acontecimentos mundiais, datados no ano de
1948, onde foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do homem, a qual inclui o
lazer como pauta de discussão, sendo considerado um acontecimento marcante na história
mundial.
Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU em 1948, os
direitos sociais foram reconhecidos, junto com os direitos civis e os direitos
políticos, no elenco dos direitos humanos: direito ao trabalho, direito ao salário
igual por trabalho igual, direito a previdência social em caso de doença, velhice,
morte do arrimo de família e desemprego involuntário, direito a uma renda
condizente com uma vida digna, direito ao repouso e ao lazer (aí incluído o
direito a férias remuneradas), e o direito à educação. (TELLES, 1999, p.80).

O lazer ao ser tratado universalmente como direito social, passa a constar na pauta
de projetos e ações governamentais, ao mesmo tempo em que instiga a sociedade a
encará-lo com mais respeito e fruto de processos reivindicatórios no âmbito da cidade e
de seus espaços públicos. O seu caráter de direito universal, não lhe retira a subjetividade
enquanto principal elemento definidor, como é possível identificar nas definições
existentes.
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O lazer é decorrentes de escolhas pessoais e prazeres subjetivos, haja vista que
cada pessoa o sente de forma singular. Não deve ser entendido contrariamente ao tempo
de trabalho, pois até mesmo este, poderá em alguns momentos, se transformar em lazer.
Cultura vivenciada no tempo disponível, não em contraposição, mas em
estreita ligação com o trabalho e as demais esferas de obrigações da vida social,
combinando os aspectos tempo e atitude, no valor da atuação no plano cultural,
numa perspectiva ‘gramsciana’, como instrumento de mudança social, e na
crítica à visão ‘funcionalista’ do lazer, à concepção ‘utilitarista’ da educação.
(MARCELLINO, 1995, p. 59).

Gutierrez (2001, p.13) identifica algumas características marcantes das atividades
de lazer como por exemplo, a liberdade de escolha, atividade não lucrativa, opção pessoal,
tempo livre e busca do prazer, haja vista que, “(...) não existe lazer sem a expectativa de
realizar alguma forma de prazer”.
Vale ressaltar que as atividades realizadas pela sociedade em seu tempo
disponível, compõem os diferentes conceitos de lazer, bem como finalidades. Neste
sentido, Marcellino (2008) sinaliza em seus estudos, uma forma de ideologização sobre
o poder transformador do lazer, quando diz que o mesmo, na cidade, precisa ser
compreendido dentro de três principais dimensões, a saber, ‘Tempo, espaço e
oportunidade’, estando esta última relacionada às escolhas pessoais em termos de
convivência diversificada de práticas culturais. Nesse sentido, o espaço público de lazer
poderá favorecer à integração de pessoas de diferentes classes e culturas, em termos de
relações e convivências coletivas, atitudes de auto expressão, etc. Esse seria um dos
fatores que qualifica o espaço público como um ambiente sociocultural.
Na cidade contemporânea observa-se que há uma utilização do discurso em defesa
de ambientes naturais e sociais, enquanto elementos socioeducativos essenciais para a
cidade, onde o lazer em espaços públicos possibilitaria ao coletivo outras formas de
sociabilidade, de conversação, de trocas de experiências socioculturais, resultando em
realizações pessoais e diferentes tipos de prazer. As práticas de lazer em locais públicos
são consideradas extremamente enriquecedoras e gratificantes, por abranger
possibilidades, em muitas situações, trocas de experiências e variados contatos entre
diferentes. (ALENCAR, 2008).
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RESULTADOS
Parques, praças e áreas verdes, são espaços públicos que, em geral, oferecem
diversificadas possibilidades de encontros entre pessoas de diferentes níveis sociais e
econômicos, por terem como principal característica, o livre acesso e amplas
possibilidades interativas.
Tendo como base essas compreensões sobre lazer e espaço público na cidade, a
pesquisa de campo no espaço público Costaneira Oeste foi realizada, envolvendo
entrevistas junto aos transeuntes, onde o objetivo principal foi sondar os tipos de uso do
espaço para o lazer. Como estratégia metodológica, foram entrevistadas 60 pessoas em
dias e horários diferentes, sendo possível identificar através dos discursos dos
frequentadores, sentimentos como reconhecimento, identidade e valor de pertencimento,
o que conduziu a uma reflexão sobre “o lugar de lazer”.
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Foto: Costanera Oeste
Fonte: http://www.unosantafe.com.ar
Os resultados revelaram que 93% dos entrevistados são habitantes da cidade de
Santa Fé, que frequentam toda a semana ou diariamente o espaço objetivando a obtenção
de lazer dos mais variados tipos, onde citaram-se: 37% contemplação da paisagem natural
e humana; 22% caminhada, corrida, skatismo e patinação. 19% vôlei, futebol, basquete.
15% leitura. 7% outros.
O público foi conduzido a refletir rapidamente, sobre quais palavras melhor
representariam a Costanera Oeste, conforme é exemplificado no gráfico abaixo.
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Gráfico: Espaço Público representativo de Santa Fé
Fonte: FRANÇA, 2014.

As respostas foram subdivididas em três grupos: O grupo n°.1, representou 37%
dos entrevistados, revelando que a Costanera Oeste apresenta reais possibilidades de
contemplação da paisagem natural, com a sua vista para o rio, favorecendo o relaxamento
de seus usuários. O grupo n°.2, representou 28% dos entrevistados, que visualizam neste
espaço, um ambiente propício à prática de atividades esportivas, objetivando o bem estar
físico e mental. Já o grupo n°.3, correspondeu a 23% dos entrevistados, que acreditam ser
este, um lócus propiciador de encontros, entre diferentes, favorável à práticas de
sociabilidade. Outros 12% do público questionado, admitiu utilizar o espaço para a prática
de hábitos culturais como por exemplo, o compartilhamento do chá mate entre amigos e
familiares, a pesca esportiva no final de tarde, ou mesmo o simples passeio com o
cachorro, que é animal que apresenta-se em grande quantidade nas ruas, sendo
característico desta cidade.
A morfologia da Costanera Oeste é marcada por uma grande beira ao entorno da
Lagoa Setúbal, lhe conferindo qualidade ambiental e paisagística, sem muitas
necessidades de intervenções projetais. Neste sentido, observa-se que a conformação
deste passeio urbano apresenta elementos históricos, culturais, próprios, que hoje lhe
possibilitam o reconhecimento, por partes dos moradores locais, de lócus representativo
da cidade.
Os diferentes usos observados na Costanera respondem às normas e pautas de
convivências sociais e regulamentos conforme a sua natureza e destino. Trata-se de um
ponto de encontro, um lugar referendado por moradores locais e visitantes, que lhe
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conferem diferentes significados e possibilidades de utilização para fins diferenciados,
dentre eles, destaca-se o lazer.
Durante a investigação na Costaneira foram registrados os tipos de atividades mais
frequentes, dentre elas é possível listar abaixo:
DESPORTIVO: Alongamentos, caminhadas e corridas; Passeios de bicicleta,
patins e skate. CULTURAIS: Rodas de violão; Rodas de amigos e familiares para
compartilhar o chá mate (Chimarrão); Leitura; etc. RECREATIVOS: Pesca; Passeio
com o mascote; Descasar em bancos gramado. COMERCIAIS: Venda ambulante aos
finais de semana em pequenos stands montados e desmontados.
Vele destacar que as práticas de lazer em locais públicos são compreendidas pelos
estudiosos como extremamente enriquecedoras e gratificantes, por favorecerem, em
muitas situações, trocas de experiências e variados contatos entre diferentes.
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Foto: Pesca esportiva
Fonte: França, J. Pesquisa de campo, 2014.

Neste contexto de discussão, o lugar, ao ser compreendido como uma construção
socioespacial, se aplica a realidade da Costanera Oeste, por ser um espaço, com
localização estática, que esteve presente ao longo da história da cidade, sendo
possibilitador de atividades e experiências de lazer compondo a identidade dos moradores
santafesinos. Logo, pode-se arriscar afirmar que a Costanera enquanto espaço vivido,
marcado por experiências e percepções variadas, consolidou-se como um lugar de lazer
em Santa Fé –Argentina. O vínculo criado pela população com este lugar de lazer, pôde
ser percebido, através de elementos diversos, em especial, pelo compartilhamento do chá
mate entre grupos de amigos e famílias, que sentados em círculos, apreciam a paisagem
local, acompanhados de logos bate papos, marcando os finais de tarde de domingo. Esta
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prática foi identificada como estável durante a pesquisa de campo, sendo reproduzida
constantemente pelos mesmos frequentadores.
Os traços de identidade da cultura local, se materializam neste lugar de lazer,
dando vida e dinamicidade às práticas interativas, também compreendidas como trocas
materiais e imateriais.
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho foi analisar a Praça da Estação de
Ibirité/MG, enquanto equipamento de lazer, em virtude de sua relevância simbólica para
a cidade. Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa, descritiva e exploratória. Para
a coleta dos dados foi adotado o instrumento proposto por Cruz, Barbosa e Carvalho
(2012). Como principais resultados, identificamos um descaso do poder público
municipal quanto à valorização histórica deste patrimônio urbano; denotando assim, um
completo desinteresse pelas raízes culturais da cidade. Fato este que é refletido na falta
de manutenção da infraestrutura da praça; na ausência de conforto mínimo para os
frequentadores como: bebedouros, banheiros, quiosques. Como decorrência, a
população não se apropria de forma significativa do local investigado. Dessa forma, se
faz necessário uma mobilização por parte da prefeitura em revitalizar, preservar e
valorizar esse patrimônio público e simbólico do município. Por sua vez, cabe à
população se apropriar desse equipamento de lazer como meio do resgate sua relevância
histórica e social.
PALAVRAS CHAVE: Equipamento de Lazer; Cidade; Ibirité.

INTRODUÇÃO
A discussão da relação entre cidade e lazer vem sendo objeto de investigações
empíricas pela academia e também por órgãos governamentais para compreender essa
temática. Fato esse que tem contribuído para a reflexão dos diferentes segmentos sociais
e do Estado quanto à necessidade da elaboração e/ou adaptação de políticas públicas
que possibilite um melhor viver nos centros urbanos.
1

Agradecimentos: Marcos G. Maciel recebe bolsa de estudo para o doutorado da Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG – PCRH 90402/14).

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

159

Conforme Santos (2008) os espaços públicos urbanos se tornam cada vez mais
essenciais para o desenvolvimento sustentável de uma cidade e para o alcance de uma
melhora na qualidade de vida de seus habitantes. Complementando esse raciocínio,
Marcelino et al. (2007) entendem que as cidades deveriam disponibilizar espaços e
equipamentos públicos de lazer para toda população. Todavia, em virtude da
especulação imobiliária urbana, cria-se uma barreira para o acesso aos equipamentos de
lazer pela população de classe social mais baixa (RECHIA; TSCHOKE, 2014). Por
outro lado, a carência desses locais reduz as experiências de expressões humanas nas
vivencias lúdicas (MARCELLINO; BRABOSA; MARIANO, 2007).
Tendo em vista essa realidade, o poder público deveria proporcionar à população
uma maior facilidade e mais alternativas de acesso a esses locais, pois possibilitam
dentre outros benefícios a sociabilidade e a apropriação do espaço urbano
(FERNANDES, 2012).
Considerando esses aspectos, o objetivo deste trabalho foi investigar um
equipamento público de lazer em Ibirité, cidade localizada na região metropolitana de
Belo Horizonte/MG. Escolhemos como objeto de pesquisa a Praça da Estação, por
possuir um valor simbólico e ser um marco histórico para o município. Esse local foi
construído em 2004 como projeto de revitalização da tradicional Estação Ferroviária da
cidade, local de relevância histórica e simbólica desde 1917. Esta foi muito importante
para o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos, pois várias instituições como a
prefeitura, o fórum, a Igreja Matriz e o centro comercial, foram construídas ao derredor.

MATERIAIS E MÉTODO
Este estudo faz parte do projeto de pesquisa “Experiências de ócio por meio da
vivência das práticas corporais”, vinculado ao Grupo de Estudos de Ócio de
Desenvolvimento Humano, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade do Estado de Minas Gerais (CAAE: 53800316.4.0000.5525).
Como procedimentos para a realização do trabalho foram adotados a revisão de
literatura e documental; entrevistas semiestruturadas; observação não participante; e
registro fotográfico in loco do equipamento. Essas visitas foram feitas todos os dias da
semana, de segunda a domingo, durante três semanas, em horários alternados pela
manhã, tarde e noite, com permanecia no local com duração média de duas horas. Para o
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levantamento das informações adotou-se o instrumento de pesquisa elaborado e
validado por Cruz, Barbosa e Carvalho (2012).
Este estabelece que a caracterização geral dos espaços deve observar três
grandes parâmetros. O primeiro, forma ou estrutura estética, aborda características
como ano de implantação ou reconstrução do estado atual; paisagismo; elementos
naturais, arborização, obras de arte etc. Na análise do segundo parâmetro, relativo aos
usos, deve-se observar a temporalidade, raio de influência, faixas etárias, classes
socioeconómicas,

atividades

e

eventos

realizados

e,

atividades

indesejadas

(criminalidades, delinquência, etc.). Por fim, na análise do último parâmetro, relativo à
manutenção, a observação no local deverá ter em atenção o seguinte: Níveis de
qualidade de manutenção, guarda patrimonial e segurança pública.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Praça da Estação é de fácil acesso à população, pois fica em uma região
central na cidade, com várias linhas de ônibus passando pelo local. Contudo, é pouca
arborizada, não tendo quiosques com bancos, também não possui bebedouro e nem
sanitários, o que não favorece a ida ou permanência das pessoas. A praça oferece
algumas áreas de lazer, com enfoque para as atividades de interesse físico-esportiva
(DUMAZEDIER, 1973), a saber: uma pista de skate street, três quadras de vôlei, uma
pista de Cooper e uma academia a céu aberto – caracterizada pela presença de alguns
equipamentos de ginástica que são livremente usados pelos frequentadores.
Por meio de nossas visitas in loco, identificou-se que as instalações e
equipamentos se encontram em mal estado de conservação, oferecendo risco à
segurança e integridade física dos usuários. Por meio dessas visitas realizadas em
diferentes dias e horários, pudemos constatar o local é pouco frequentado, em média por
15 pessoas, sobretudo, por jovens, principalmente nos fins de semana. Durante a
semana, percebe-se uma maior frequência de usuários a partir das 17:00 horas, porém,
ainda é pequena, aproximadamente cinco pessoas. Segundo informações dos moradores
locais, o espaço é muito frequentado por “vândalos” e pessoas que usam drogas.
Desde a criação da Praça da Estação em 2004, segundo informações prestadas
pelo funcionário da prefeitura responsável pelo setor que cuida da mesma, não foi
registrada nenhuma obra de revitalização. Contudo, há aproximadamente quatro anos
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houve a implantação dos aparelhos da academia a céu aberto – consiste na instalação de
equipamentos de ginástica adaptados e de fácil acesso à população, para atender pessoas
de todas as faixas etárias, sobretudo, os da terceira idade. Porém, atualmente se
encontram em mal estado de conservação, sendo que alguns aparelhos estão sem
condições de uso, pois possuem partes quebradas.
Outro espaço na Praça da Estação utilizado pela população para a prática de
lazer é uma pista de skate. Por meio das observações realizadas, percebemos que a
mesma não está em bom estado de conservação, bem como apresenta falhas no projeto
de construção, identificadas visivelmente pela sua localização em relação aos demais
equipamentos na praça.
Um terceiro espaço disponível para a prática do lazer são as quadras esportivas
(voleibol, peteca e futsal), que também não se encontram em bom estado de
conservação, pois além das pichações no chão que dificulta a visualização da marcação
da quadra, os suportes para colocar a rede estão em péssimas condições. Como são três
quadras, somente uma tem a divisão com telas entre elas; porém, também se encontra
mal conservada, com perfurações e uma parte toda quebrada. As outras duas quadras
não têm divisórias, ou seja, tem somente a marcação no chão para distinguir onde
começa e termina ambas as quadras.
Um último espaço para a prática do lazer é uma pista de caminhada/corrida que
também está em mal estado de conservação. Identificamos várias irregularidades na
mesma, desde ondulações/desníveis e trincas, colocando em risco a segurança dos
praticantes dessa modalidade, podendo ocasionar lesões osteomusculoligamentares
como entorses, luxações e fraturas do pé/tornozelo.
Considerando as observações feitas, constatamos que a Praça da Estação não
oferece nenhum tipo de atrativo que proporcione um conforto ou que desperte o
interesse das pessoas em poder frequentá-la, tais como lixeiras, quiosques, sanitários,
pequenos comércios de alimentação, dentre outros benefícios. Os frequentadores
normalmente são pessoas que praticam as modalidades esportivas permitidas pelos
espaços já descritos. Todavia, o local não é utilizado como destino de passeio, isto é,
para “passar o tempo”, “jogar conversa fora”.
Tendo em vista essa realidade apresentada, talvez por isso, atualmente os
estudos em torno dos espaços urbanos deixaram de ter papel secundário e passaram a
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ser um instrumento analítico e questionador do sistema vigente, compondo um eixo
fundamental para uma política democrática de lazer. Pois é também no ambiente
público que as pessoas mantém suas relações sociais, constituindo um dos pilares para a
efetivação do lazer. Para Marcellino et al. (2007, p. 16), “(...) as cidades são os grandes
espaços e equipamentos de lazer, e por isso são componentes dinâmicos em constante
transformação”.
Portanto, a maneira como o processo de urbanização é conduzido tem forte
relação com as formas e os estilos de vida da população, criando uma interface, ou seja,
a estruturação das cidades influencia a expectativa da população em relação ao usufruto
do seu tempo livre, exigindo a construção de novos espaços, a materialização de uma
nova cidade capaz de dar conta das demandas colocadas por esses novos hábitos.
Bahia, Costa, Cabral e Caravelas (2008) destacam que a crescente urbanização
tem causado preocupações quanto à existência, a criação e a manutenção de espaços e
equipamentos de lazer nas cidades, ocasionando sérios problemas à qualidade de vida
da população, seja pela impossibilidade ou o acesso restrito em vivenciar o lazer nas
cidades.
Ainda conforme esses autores em tela, em sua grande maioria, as cidades não
contam com um número suficiente de espaços e equipamentos específicos de lazer para
atender a maioria da população. Não menos importante, como observado pelos autores,
deve-se também considerar a manutenção adequada desses locais e uma equidade
quanto à distribuição desses locais entre os bairros e distritos das áreas metropolitanas,
não privilegiando uma determinada região ou classe social.
No entendimento de Gonçalves e Melo (2009), há uma relação direta entre o
desenvolvimento e/ou planejamento das cidades e dos hábitos que os seus habitantes
adquirem e passam a vivenciar no tempo livre, necessitando assim de novas ofertas de
lazer. Dessa forma, a sociedade como um todo precisa refletir sobre a questão do
crescimento ou adequação urbanística e o lazer em suas diferentes perspectivas
culturais, focando a qualidade de vida da população.
Ainda nos reportando a Gonçalves e Melo (2009), uma das questões reflexivas
que fazem em seus apontamentos é a necessidade de se pensar a cidade em sua
complexidade, por meio de um novo olhar, contemplando simultaneamente para o lugar
e para as pessoas, o espaço e seus atores. Segundo os mesmos autores, isso requer um
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aprofundamento do estudo das relações entre o processo de urbanização e a formação de
certos hábitos de lazer nas cidades.
Decorrente dos desdobramentos produzidos por essa complexa rede social
representada pelo crescimento urbano, estreita-se ainda mais a relação entre a cidade e o
lazer, assumindo assim, uma relevância social nas últimas duas décadas,
(MARCELLINO; BRABOSA; MARIANO, 2007). A apropriação de novos espaços
territoriais, o consumo do lazer e a promoção de melhores condições de vida nos centros
urbanos, requer que as cidades assumam novas posturas para atender essa demanda.
Como bem apresentado por Sartório e Freire (2013, p. 4), ao retratarem a
respeito da problemática do crescimento urbano e a sua apropriação pelas pessoas,
observa-se uma diferença entre morar na cidade e pertencer à mesma:
[...] ter direito à cidade não é apenas alcançar a propriedade, a moradia na
cidade; o morador, consumidor do espaço precisa apropriar-se do espaço,
inscrever suas territorialidades nesse espaço para que ele se transforme de
indivíduo consumidor em cidadão, e para isso ele precisa ter tempo, tempo
para a vida, incluindo o tempo para o lazer.

Marcellino (2008, p. 16) também compactua desse mesmo entendimento ao
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argumentar que:
Somos partidários da opinião de que a bela cidade constitui o equipamento
mais apropriado para que o lazer possa se desenvolver. É aí onde se
localizam os grandes contingentes da população, que a produção cultural
pode ser devidamente estimulada e veiculada, atingindo um público
significativo.

A necessidade da democratização dos espaços de lazer nos centros urbanos é
uma das bandeiras defendidas por Marcellino (2008) como alternativa ao crescente
processo de privatização dos espaços disponíveis para o lazer nesses centros. Essa
realidade acaba afastando as pessoas pertencentes às esferas socioenômicas mais baixas
e limitando-as às vivências do lazer no ambiente doméstico e periférico aos centros
urbanos, impossibilitando dessa forma o pleno exercício da cidadania pela apropriação
desses locais de convivência e desfrute das manifestações culturais do lazer dali
decorrentes.
Como podemos observar pelos resultados apresentados, a Praça da Estação,
apesar de ser um espaço tradicional e de valor simbólico, não desperta o devido
interesse da população em poder usufruí-la como local de lazer. Como identificado
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pelas observações realizadas, isso se dá em virtude da falta de investimento e
manutenção do poder público.
Apesar de toda a precariedade demonstrada nesse equipamento, o mesmo ainda
é bastante utilizado para a realização dos eventos promovidos pela prefeitura municipal,
tais como: festas juninas, desfile de 7 de setembro, festas religiosas como a “encenação
da morte de cristo” na semana santa, entre outros. Portanto, denota apenas uma
utilização funcionalista e esporádica do mesmo.
Considerando esses apontamentos, pode-se questionar como o lazer vem sendo
planejado e proposto pelo poder público local? Assim sendo, se faz necessário repensar,
sobretudo, o planejamento relativo aos espaços de lazer a partir de categorias como:
acessibilidade, distribuição espacial, recuperação/manutenção e construção de novos
espaços. Dessa forma, há necessidade de um entendimento mais ampliado e
aprofundado por parte da gestão pública à cerca do lazer para que se configure em um
direito a ser garantido a todos os cidadãos como garantindo pela Constituição Federal
do nosso país, bem como sua inserção real nas políticas de planejamento urbano.
A Praça da Estação de Ibirité desde que surgiu como já relatado, não passou por
nenhuma manutenção e/ou revigoramento, ocasionando precarizações estruturais. O que
por sua vez, influencia negativamente para a qualidade de vida da população e na
preservação do patrimônio cultural local.

CONCLUSÃO
O objetivo do nosso trabalho foi analisar um equipamento público de lazer,
adotando o instrumento proposto por Cruz, Barbosa e Carvalho (2012). O local
escolhido, a Praça da Estação de Ibirité possui um valor simbólico e é marco histórico
para a cidade. Esse local ainda que possua condições precárias é utilizado para a
realização de eventos oficiais programados pela prefeitura municipal, como também
disponibiliza algumas áreas para as vivências do lazer da população. Todavia, por meio
das visitas e do registro de observações feitas conforme o instrumento adotado,
percebemos que a população não se apropria significativamente do mesmo.
Identificou-se ausência de uma infraestrutura mínima necessária que
proporcione conforto e segurança aos frequentadores, como bebedouros, sanitários,
bancos, quiosques, dentre outros, bem como a inexistência de uma programação de
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eventos culturais permanentes que atraiam as pessoas para poder desfrutar do mesmo
como momento de lazer, utilizando não apenas das áreas físico-esportivas
disponibilizadas.
Percebe-se também um descaso do poder local quanto à valorização histórica e
na preservação da Praça da Estação, denotando assim, um completo desinteresse pelas
raízes culturais regionais. Outra importante medida a ser adotada seria a permanência de
segurança patrimonial e um programa de conscientização para a preservação da praça,
por meio de campanhas educativas permanentes, para que assim, os frequentadores
possam usufruir desse espaço continuamente e de forma agradável. Em outras palavras,
valorizar o patrimônio público urbano como a Praça da Estação é ao mesmo tempo
democratizar o acesso ao lazer como também preservar a história local.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é discutir de forma ampla e complexa a importância
do lazer sob três enfoques: A primeira abordagem enfatiza o lazer no campo social,
interpretando-a como prática social complexa, dinamizadas pelas necessidades humanas
e pelas vivências culturais; o segundo retrata a democratização do lazer como um fator
de inclusão social a partir de planejamentos que criem espaços públicos acessíveis sem
barreiras sociais, e por último, o lazer é interpretado a partir de uma lógica polissêmica,
onde o turismo e a cidadania irão utiliza-lo em um contexto social. Enquanto uma
atividade ligada ao turismo, o lazer é cristalizado na criação de espaços públicos que são
utilizados tanto pelo turista quanto pelos moradores da cidade que estão em busca da
afirmação dos seus direitos constitucionais. Assim, os espaços públicos são vistos como
implicações simbólicas, que orientam a apropriação social do lugar público na cidade.
Para construção do texto, utilizou-se como procedimento de pesquisa a investigação
bibliográfica, referente a conceitos e categorias como lazer, espaços público, turismo e
políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Cultura; Espaço Público; Turismo.

INTRODUÇÃO
O tempo de lazer é um tempo privilegiado, que pode propiciar mudanças sociais,
morais e até políticas. Não obstante, tem sido erroneamente conceituado por muitos,
como um simples momento de descanso e, para tanto se faz necessário destacar a sua
importância para a sociedade visto que é capaz de agregar valores culturais e cidadãs.
Dentre os diversos teóricos que estudam o lazer, Marcellino (2007, p.39) afirma que além
de tempo disponível, também deve ser estudado sob a ótica social, pois o considera como
meio de propagação cultural, que deve ser entendido como “cultura vivenciada (praticada,
fruída ou conhecida) no tempo disponível, nas obrigações profissionais, escolares,
familiares, sociais, combinando os aspectos tempo e atitude” (MARCELLINO, 2007, p.3)
o que o constitui como um instrumento social.
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E, ainda sob este enfoque, Gomes (2014) sinaliza que o lazer é uma prática social
complexa que envolve não só os aspectos da vida social oposta ao trabalho, como também
aspectos inerentes à necessidade humana e dimensão cultural. Observa-se, no entanto que,
apesar das discussões acerca da importância do lazer para a melhoria da qualidade de vida
da população é notório a disparidade dos espaços de lazer existente em bairros periféricos
e centrais das grandes cidades. O que se tem observado é que o poder público não tem
dado importância devida para a criação de espaços que assegurem ao cidadão o direito de
ir e vir e de se sentir bem no local onde vive.
Quando existem políticas voltadas para o lazer do cidadão, como a criação de
espaços públicos, observa-se, que a importância é maior em bairros cujos cidadãos detêm
maior poder aquisitivo e escolaridade, o que sinaliza um histórico jogo político. Neste
sentido a democratização do lazer, bem como dos espaços públicos são fatores essenciais
a serem investigados, tendo em vista que é inegável a má distribuição dos espaços
públicos das cidades do Brasil e em especial de Belém do Pará.
Para este estudo, o lazer será interpretado a partir de uma lógica polissêmica, onde
o turismo e a cidadania irão utiliza-lo em um contexto social. Deste modo, atrelado à
perspectiva do turismo, o lazer pode ser um grande aliado para a disseminação e
valorização cultural. Para que isso ocorra, os objetivos do planejamento não devem,
somente, ser delineados para o visitante (turista) é necessário que o planejamento local se
direcione além das razões econômicas. Devem levar em consideração a participação
direta dos atores sociais na sua execução, há uma grande necessidade de educar a
comunidade para a importância de manter viva a sua cultura e tradições, de modo que
consigam transmiti-las naturalmente.
Para construção do texto, utilizou-se como procedimento de pesquisa a
investigação bibliográfica, referente a conceitos e categorias como lazer, espaços público,
turismo e políticas públicas. Assim, o texto identifica três assuntos importantes que
corroboraram para a investigação. A primeira aborda o lazer no campo social, no qual a
atividade é interpretada a partir da dinâmica humana e cultural; o segundo retrata a
democratização do lazer como um fator de inclusão social e por último, constata-se que
os espaços públicos são utilizados pela atividade turística e por grande parte dos
moradores da cidade que estão em busca da afirmação dos seus direitos constitucionaislazer.
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O LAZER NO CAMPO SOCIAL
As explicações que estão sendo realizadas ao longo dos anos sobre o lazer, tentam
percebê-lo em diferentes contextos, sejam eles político, histórico, econômico, social e
cultural. Os debates destacam, sobretudo, para diferentes formas do lazer, sendo eles:
quantitativa (aumento do tempo livre), e qualitativa (direito social exercido), que se tem
materializado no mundo contemporâneo, com tensões geradas pela sociedade capitalista
(BAHIA, 2012). Nesse caso, o lazer:
Surge como uma possibilidade de vivência de momentos de
descanso, reivindicada pelos grupos sociais daquela época [...]
por outro lado, também existem as concepções que o posicionam
como um tempo meramente dedicado ao consumo e à
subserviência mercadológica (BAHIA, 2012, p.5).
Conforme Gomes (2014) as transformações ocorridas ao longo do século XIX, na
revolução industrial, foram de sobremaneira, importantes para a definição inicial do lazer.
O “tempo livre” ou o tempo do “não trabalho” influenciou no surgimento do conceito do
lazer no século XX nas sociedades ocidentais, como sendo um contraponto do trabalho
industrial. No entanto, a autora enfatiza para a existência de outro conceito do lazer, que
consiga compreende-lo para além do olhar hegemônico, ou seja, que interprete as
complexidades e as dinâmicas sociais em diferentes contextos e, não somente das
dinâmicas inerentes à sociedade moderna e industrializada.
Dentre os autores do século XX, que dedicaram para conceituar inicialmente o
lazer, está Joffre Dumazedier da França, que o concebe como uma atividade que tem por
objetivo três funções básicas: descanso, divertimento e desenvolvimento. É praticado em
um tempo “livre” das obrigações da vida cotidiana, no qual se busca adquirir e gozar das
necessidades que tragam prazer, distração, recreação e entretenimento, os quais na
maioria das vezes não são encontrados e/ou garantidos em seu dia-a-dia.
O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertirse, recrear-se e entreter-se ou, ainda para desenvolver sua
informação ou formação desinteressada, sua participação social
voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais
(DUMAZEDIER, 2001, p.34).
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Dumazedier (2001, p.142) é um dos autores que propôs a ampliação da definição
sobre o lazer, sinalizando em seu estudo que o lazer não pode ser visto somente como um
tempo livre, pois pode ser considerado também como “[...] um conjunto de atividades
ambíguas, ligadas a modelo e valores que de certa forma determinam o próprio conteúdo
da cultura popular”, neste caso o lazer é visto como uma forma de sentir prazer e de
adquirir conhecimento que possibilita o encontro, as relações humanas, como também, a
vivência cultura.
Bahia (2012, p. 6) corrobora com esta teoria ao afirmar que o lazer pode ser visto
também como:
[...] um instrumento de mudança social, que pode ser capaz de
superar a visão funcionalista e trazer valores revolucionários
capazes de educar os indivíduos a vivenciarem de forma crítica,
criativa, autônoma e emancipatória seus momentos no tempo de
lazer e no tempo de trabalho, adotando formas de relacionamentos
sociais mais espontâneas e uma convivência mais sustentável
“com” a natureza, ao invés do domínio “sobre” esta.
A adequada definição do lazer influência diretamente na maneira como as
políticas públicas de lazer do local direcionam suas ações e planejam a criação ou
conservação de espaços públicos apropriados para tal atividade. O que se observa, no
entanto, é que o lazer não é tratado com tal importância pelos gestores públicos.
A mudança de posturas e concepções em relação ao lazer revela o simbolismo
contido nos arranjos espaciais da sociedade. Sendo assim, o lazer imbrica em aspectos
que vão além do tempo livre, no qual o cidadão é o principal autor/praticante da ação,
com o objetivo de ser contrário ao processo que o transforma em uma cultura
mercadológica.
A revolução industrial se torna importante nesse processo de
transformação do modo de vida, assim como a indústria cultural,
onde o andamento da vida do ser humano começa a se basear no
processo capitalista de consumo. Com a globalização houve a
construção de novos paradigmas do lazer (MEGUIS E CASTRO,
2015, p.141).
Observam-se as diferenças instauradas na sociedade capitalistas e globalizadas, é
nesse sentido, que se pode afirmar que o lazer é visto, concebido, classificado e
principalmente praticado de forma diversa, pelas determinadas diferenciações de classes
sociais, que caracterizam as distinções do tempo e das práticas de lazer entre os seus
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determinados grupamentos. É nesse contexto, que se visualiza as transformações que
ocorreram no processo histórico e conceitual do lazer, sendo assim:
[...] o lazer transformou-se profundamente. De um lado conseguiu
ele estabelecer-se com um caráter mais ativo, no seio da
burguesia, conseguindo reservar uma parte maior às atividades
físicas e sociais. [...] o lazer reservado anteriormente aos
privilegiados passou a ser para todos os trabalhadores: primeiro,
uma possibilidade; depois, uma reivindicação, e finalmente “uma
necessidade real” (DUMAZEDIER, 2001, p.60).
O lazer passou por diversas fases na sociedade, para que hoje fosse visto como
um direito de todos, o que segundo Dumazedier (2001, p.66) foi influenciado por três
determinantes sociais: “a evolução técnica, as perspectivas tradicionais e a organização
socioeconômica”. Apesar da ampla abordagem do lazer, muitos indivíduos não o
compreendem, de fato, como um direito garantido, seja por não possuírem uma visão
mais crítica a respeito da atividade, ou, por não observarem o incentivo por parte do poder
público.
Para que ocorram mudanças nesse sentindo é importante que o Estado crie
métodos e incentivos para que o lazer possa ser exercido, de fato, por todos, seja por meio
da criação de infraestruturas com equipamentos adequados ou lugares que viabilizem a
prática do lazer como também, por meio, da ampliação do conhecimento do lazer sobre
diferentes enfoques, especialmente como uma necessidade humana e social.

LAZER, TURISMO E CIDADANIA
No capítulo anterior, enfatizou-se para a ampliação do conceito do lazer,
sobretudo para as questões eminentemente humana e cultural. Observa-se, agora que o
lazer é fundamental para que os cidadãos possa obter uma melhor qualidade de vida, no
entanto, sabe-se que em muitas localidades o lazer não possui a importância que deveria,
inviabilizando o acesso a uma parcela da população, pela má distribuição,
inacessibilidade e manutenção dos espaços já existentes.
Nesse sentido, a democratização do lazer e por consequência dos espaços são
fatores a serem analisados e, principalmente as políticas públicas de lazer que objetivem
reorganizar e distribuir os espaços públicos. Marcellino (2007, p.10) considera tais fatores
como uma iniciativa importante para que ocorra a inclusão social, ou seja, um método
essencial para “[...] entender todo o processo de planejamento, construção e animação dos
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equipamentos para que, com isso, possa se implantar, de forma mais adequada, uma
política de democratização cultural”.
A falta de investimentos do poder público em espaços que assegurem ao cidadão,
o direito de ir e vir e de se sentir bem no local onde vive é frequente. Um dado importante
revelado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Observatório das Metrópoles
em 2013- retrata a ausência de políticas públicas urbanas em diversas cidades do Brasil e
dentre elas, Belém está entre as piores cidades do país que tem políticas de mobilidade e
infraestrutura urbana.
O lazer deve estar diretamente ligado aos interesses e necessidades da
coletividade, sabendo-se que é dever do Estado criar incentivos para a prática do lazer,
bem como o planejamento dos espaços públicos objetivando a criação de condições
socialmente e culturalmente iguais, isto evitaria ou minimizaria as diferenças sociais e
econômicas entre os bairros periféricos e os bairros centrais de algumas cidades do Brasil.
Conforme Farias e Meguis (2015, p.6), “o processo de urbanização é visto como
um dos fatores que provocam a restrição ou a inacessibilidade dos espaços públicos que
são utilizados pelo turismo”. Nesse aspecto, Bahia (2008) identifica em sua pesquisa
sobre os espaços de lazer de Belém, a relação entre o planejamento e a organização dos
espaços para o lazer com sua má distribuição. Ainda em conformidade com a autora:

[...] as cidades não contam com um número suficiente de espaços
e equipamentos específicos de lazer para atender a população,
havendo ainda uma distribuição desigual entre bairros e distritos
da área metropolitana. [...] fato igualmente notado na cidade de
Belém (BAHIA, et al., 2008, p. 59).
O planejamento dos espaços públicos de lazer, notadamente tem dois objetivos
principais, “o de proporcionar lazer à população local e o lugar de referência cultural”
(FARIAS; MEGUIS, 2015, p.8) e, especificamente, nesse segundo objetivo, cristaliza-se
a concepção do marketing turístico, no qual visa estimular o número de visitantes em um
determinado lugar, a partir de espaços que retratam a sua história e a cultural.
Nesse sentido, observa-se que o lazer também está diretamente ligado ao turismo
e, conforme Gomes e Pinto (2009, p.85) “o cinema, o turismo – em especial as viagens à
praia-, os eventos, as feiras e os cursos também foram destacados, [...] como algumas das
diversas opções de lazer consideradas peculiares da sociedade brasileira”. E, ao analisar
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essa relação, Figueiredo (2008) identifica a atividade turística como um fator que cria e
que modifica os espaços públicos que, são utilizados como um valor de troca entre o
consumo e o turismo.
A acessibilidade, garante aos usuários (cidadãos) não somente o direito físico dos
espaços públicos, como também tem implicações simbólicas, que norteiam a apropriação
social do lugar público na cidade contemporânea (SERPA, 2011). Neste caso, “se o
espaço público é, sobretudo, social, ele contém antes de tudo as representações das
relações de produção [...]” (SERPA, 2011, p. 19), em contraposição ao exposto, Henri
Lefebvre, afirma que esses ambientes são homogêneos ou repetitivos, que permitem a
simulação do espaço social, o simulacro da transparência (LEFEBVRE, 2000 apud
SERPA, 2011).
Neste caso, para Lefebvre os espaços públicos tornam-se uma espetacularização
de lugares públicos que se assemelham cada vez mais, independentemente da localidade,
aos shoppings centers, por tornar o lazer um objeto de consumo. É nesse contexto que se
observa a substituição de espaços públicos de lazer por espaços privados, como os
shoppings centers e os condomínios fechados com uma lógica muito mais capitalista, e
que vem ganhando destaque nas sociedades contemporâneas.
Portanto, as iniciativas do poder público devem estar de acordo com os desejos e
principalmente com as necessidades da população local, criando iniciativas que visem
conscientizá-los sobre a valorização dos espaços públicos que, também são utilizados pela
atividade turística, bem como um planejamento que possibilite a prática do lazer com
segurança e principalmente com qualidade. Com o intuito de que o lazer não seja atribuído
aos padrões de consumo, e que a sociedade possa de fato praticá-lo de forma a garantir o
seu direto.

CONCLUSÃO
Este trabalho buscou evidenciar a importância do lazer e a sua relação entre os
espaços públicos e o turismo, como uma forma de compreender as diferentes utilizações
de uso público da cidade. A pesquisa teórica evidenciou a latente desigualdade entre os
espaços públicos de bairros periféricos e centrais das grandes cidades, observa-se que
enquanto que nos bairros centrais os espaços públicos são bem mais valorizados pelo
poder público e pela atividade turística nos bairros periféricos, em contrapartida, a
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existência de espaços públicos que proporcionem qualidade ao seu usuário é insuficiente
ou em certos casos até inexistentes.
Os Espaços públicos, portanto, são utilizados pelo turista e, sobretudo pela
comunidade local os quais permitem a troca de conhecimentos sobre as manifestações
culturais, culinárias, hospitaleiras e por consequência a prática do turismo.
É nesse contexto, que a democratização do lazer e por consequência dos espaços
são fatores a serem analisados, pois em muitas cidades não há distribuição igualitária dos
poucos espaços existentes para o lazer. Em Belém, por exemplo, os espaços públicos
localizam-se mais no centro da cidade cujos moradores têm alto poder aquisitivo e há
uma grande visitação pelos turistas, diferente dos bairros periféricos de Belém. São
necessárias políticas públicas de lazer que visem reorganizar e distribuir os espaços
públicos para que haja assim maior inclusão social.
A criação de políticas públicas de lazer que atendam as diversas demandas sociais
é necessária, assim como, as discursões sobre a importância do lazer e dos espaços
públicos para a sociedade. Para isso, é importante que haja um processo contínuo de
disseminação que esclareça a seriedade do lazer como um direito social e assim seja
redefinido o planejamento público que tem sido realizado em bairros periféricos das
cidades.
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RESUMO: O estudo tem o objetivo de identificar as principais mudanças que
ocorreram nos espaços de lazer do entorno dos estádios-sede da copa do mundo de
futebol, na região sul do Brasil. A pesquisa é do tipo descritiva de campo, com
abordagem qualitativa. Os espaços estudados foram o entorno dos estádios-sede de
Curitiba e de Porto Alegre. Foram entrevistados 55 frequentadores dos espaços
delimitados. As principais mudanças que ocorreram nos espaços de lazer no entorno dos
estádios-sede foi a reforma da praça Afonso Botelho, em Curitiba, e as melhorias que
ocorreram no parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. Com essas melhorias, os
entrevistados acreditam que os citadinos irão ter mais oportunidades de vivências de
práticas corporais e novas experiências no âmbito do esporte e do lazer. No entanto,
mesmo que as questões sociais sejam pensadas na elaboração de um megaevento
esportivo, ainda falta muito para se chegar a um ideal.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; cidade; copa do mundo de futebol; espaço; megaevento
esportivo.

INTRODUÇÃO
Considera um megaevento, mais especificamente, a Copa de Mundo de Futebol
da Fifa, como um meio que atua de forma direta na transformação do espaço (DARN,
2011). Conforme a autora, essa transformação se dá pelo processo de “(des)valorização”
que o megaevento esportivo pode originar nos lugares onde ocorre. Desta forma, a copa
do mundo está diretamente relacionada com padrões típicos da produção capitalista,
visto que busca meios de valorização de atividades, no qual, ajuda no seu crescimento
contínuo (DARN, 2011).
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Neste sentido, as cidades-sede dos megaeventos esportivos buscam um espaço
na globalização, seja ela 1. Como nos falam, a fábula, à qual são atribuídas
características positivas como democratização e a ascensão econômica para todos; 2.
Como ela é, pautada no consumismo e na perversidade da desigualdade; 3. O que ela
pode ser, isto é, outra globalização, que proporcione o real acesso à informação,
discussão e sua difusão, de formação de redes sociais, entre outros atributos, todos com
vistas à emancipação humana (SANTOS, 2006).
Assim, entende-se que os megaeventos esportivos podem agregar no sentido da
(re)urbanização e (re)qualificação dos espaços da cidade. Mas também pode segregar,
visto as remoções que ocorrem por conta das obras da copa e também pelas
interferências na cultura local, já que a Fifa possui uma normatização que é válida para
todos os países, independente de suas características.
É preciso entender a importância da relação entre os espaços e equipamentos de
lazer e os megaeventos esportivos no Brasil, pois isso pode gerar políticas públicas que
valorizem e qualifiquem esses espaços. Principalmente ao afirmar que um dos legados
propostos é o incentivo das práticas corporais. Este legado pode ampliar as
possibilidades de práticas esportivas, experiências de lazer, além de garantir que a
população das cidades-sede possa usufruir das instalações esportivas construídas para os
jogos.
É preciso, portanto, difundir o direito à cidade que consequentemente outros
direitos serão conquistados e efetivados, como o direito ao espaço público, ao lazer, ao
esporte. Sendo assim, a presente pesquisa tem o objetivo de identificar as principais
mudanças que ocorreram nos espaços de lazer do entorno dos estádios-sede da copa do
mundo de futebol, na região sul do Brasil.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de campo, tendo a finalidade
de observar, registrar e analisar fenômenos atuais, conforme Marconi e Lakatos (2011).
As cidades delimitadas para o estudo foram as cidades-sede da Copa do Mundo 2014,
da região Sul do Brasil (Curitiba/PR e Porto Alegre/RS). Os espaços delimitados foram
o entorno dos estádios Joaquim Américo em Curitiba/PR e do Beira-Rio em Porto
Alegre/RS.
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Os sujeitos participantes do estudo foram 55 frequentadores dos espaços
delimitados para a pesquisa (25 da cidade de Curitiba e 30 indivíduos de Porto Alegre).
Os critérios de inclusão foram: os indivíduos que frequentam as proximidades dos
estádios da região Sul do Brasil, selecionados para Copa do Mundo. E, como critérios
de exclusão: indivíduos com faixa etária inferior a 18 anos, que não residem nas cidades
selecionadas e não se interessaram em participar da pesquisa de forma voluntária.
Como instrumento foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada, com
questões abertas e fechadas. Para melhor veracidade das falas dos sujeitos entrevistados,
as entrevistas foram registradas por meio de um gravador e tiveram duração, em média,
de 15 min. Também foi utilizado um roteiro de observação, que foi aplicado antes e
depois da realização da copa do mundo.
As entrevistas foram submetidas ao software Analysis of Qualitative Data –
AQUAD, que identificou a frequência absoluta das palavras e auxiliou na construção
das categorias, as quais foram apreciadas a partir da análise de conteúdo. As questões
fechadas foram analisadas por meio da estatística descritiva, no qual os resultados foram
apresentados a partir do programa STATA v.13.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
do Hospital do Trabalhador/SES/PR, número do parecer 607.680, conforme a resolução
nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Ressalta-se que as
prefeituras das cidades de Curitiba/PR e de Porto Alegre/RS permitiram a realização das
entrevistas nos espaços públicos selecionados, por meio da Carta de Anuência. Os
participantes do estudo foram esclarecidos quanto aos objetivos, procedimentos,
privacidade das informações e assinaram um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Cabe ressaltar que quando aproximamos o discusso dos megaeventos esportivos
e o lazer, é no sentido de que com as possíveis melhorias dos espaços e equipamentos
de esporte e lazer, esses espaços proporcionariam novas experiências para os citadinos.
Na Tabela 1 são apresentados os dados referentes ao lazer, à prática corporal e
aos megaeventos esportivos.
TABELA 1 - LAZER, PRÁTICA CORPORAL E MEGAEVENTOS
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Variável

n

%
Curitiba

Percepção de mudanças de
infraestrutura em lazer
Concorda
Discorda
Motivos para a prática de AF
Concorda
Discorda
Vida de qualidade para os moradores
Concorda
Discorda
Total

n

%

Porto Alegre

12
13

48,0
52,0

16
10

53,3
46,7

15
10

60,0
40,0

16
10

53,3
46,7

6
19
25

24,0
76,0
100,0

19
7
30

63,3
23,4
100,0

Quando questionados se era “perceptível às mudanças referente aos espaços e
equipamentos de lazer”, a maior parte dos entrevistados de Curitiba discordou dessa
afirmação (52%). Em relação aos sujeitos de Porto Alegre, 53,3% dos pesquisados
concordaram. Ressalta-se que, nas duas cidades, nas proximidades dos estádios, há
espaços de lazer. Em Curitiba, em frente ao Estádio Joaquim Américo, se encontra a
praça Afonso Botelho. Essa praça passou por duas reformas, uma antes da copa e a
segunda, ainda não finalizada, após a realização dos jogos. E, em Porto Alegre, o parque
Marinha do Brasil, localizado ao lado do Beira Rio. O parque também passou por
algumas reformas, como melhorias nas quadras esportivas e iluminação.
A esse respeito, Rechia e Silva (2013, p. 205) ressaltam que é uma tarefa difícil
“alterar ou transformar atitudes em relação às práticas corporais no meio urbano, mas
pouco se fala dessa complexidade no momento da reestruturação de parques e praças no
âmbito de investimentos” para esses megaeventos esportivos. No entanto, também é
imprescindível destacar estudos que abordem a importância desses espaços públicos de
lazer (RECHIA, 2003; COHEN et al., 2007; SILVA, 2011; JACOBS, 2012; GEHL,
2013).
Marcellino (2013, p. 136) aponta que “o planejamento não pode se restringir aos
equipamentos, aos espaços e a mobilidade social se quiser mudar o quadro de
sedentarismo e de monocultura do futebol que ainda vivemos nesse país”. Ou seja, não
adianta transformar ou melhorar os espaços se não há educação para utilizar esses
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ambientes. Mas, é a partir das mudanças nesses espaços de lazer que os atores sociais
podem se estimular ao uso, à contemplação, a novas vivências e a novas práticas.
Ainda, conforme Rechia e Silva (2013, p. 215), é necessário que tanto os
profissionais da educação física, o governo e a sociedade discutam e entendam “o real
objetivo de associar espaços e equipamentos de lazer a megaeventos esportivos”. As
autoras indagam que

pesquisar sobre as consequências recorrentes dos megaeventos esportivos
para o Brasil faz com que se produza uma racionalidade que reconheça os
fatores positivos e negativos, que não podem fugir de questões referentes a
cidadania (moradia adequada, transporte, espaços, equipamentos públicos),
reconduzindo a outro patamar as práticas no âmbito do lazer e do esporte.

Ou seja, se com a realização dos megaeventos esportivos no Brasil, esperava-se
que a população tivesse maior interesse quanto à prática corporal, é necessário, no
mínimo, que ocorressem melhorias e mudanças nos espaços e equipamentos públicos de
lazer.
Para Gehl (2013, p. 63):
181
Quando os urbanistas ambicionam mais do que simplesmente garantir que as
pessoas caminhem e pedalem nas cidades, o foco se amplia de simplesmente
proporcionar espaço suficiente para circulação, para o desafio, muito mais
importante, de possibilitar que as pessoas tenham contato direto com a
sociedade em torno delas. Por sua vez, isso significa que o espaço público
deve ser vivo utilizado por muitos e diferentes grupos de pessoas.

Gehl chama atenção para a importância do movimento das cidades, em que as
cidades vivas emitem sinais de interação social. Ou seja, essa afirmação consolida a
importância dos espaços e equipamentos de lazer para se efetivar tal interação.
Nesta perspectiva, quando questionados se com as melhorias nos espaços e
equipamentos de lazer, os moradores das respectivas cidades vão vivenciar mais as
práticas corporais, tanto os sujeitos de Curitiba (60%) quanto os sujeitos de Porto
Alegre (53,3%) concordaram com a afirmação. Para Mascagni (2003), um dos legados
dos megaeventos esportivos pode ser o interesse em prática de atividade física e
esportiva. Em Barcelona, por exemplo, para o espírito olímpico permanecer na
sociedade foram construídos equipamentos esportivos nos bairros que oportunizam os
sujeitos, independente da classe social a qual pertencia. Neste caso, os jogos foram um
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condutor para que os indivíduos pudessem se aproximar do esporte, não apenas por
meio da observação, mas pela oportunidade de praticá-lo (MUXI, 2011). A autora
entende a aproximação da sociedade a partir da prática esportiva.
Um estudo realizado na época do PAN 2007 verificou o interesse das pessoas
em prática de atividade física antes dos jogos, 57,4% alegaram que era boa, 30,74%
média e 11,85% fraca. Após os jogos, os dados foram os seguintes: boa 44,81%,
38,89% média e 16,30% fraca (MOURÃO et al., 2008). Em outra pesquisa, realizada
com professores de educação física do Rio de Janeiro, foi questionado se com a copa do
mundo e os jogos olímpicos haveria aumento na prática esportiva pela população em
geral e, 70% dos entrevistados afirmaram que sim. Da mesma forma, 80% dos
participantes acreditavam em um aumento do interesse esportivo pela população
(RIBEIRO et al., 2014).
De fato, os estudos apresentam dados que é uma oportunidade de incentivar a
sociedade para a prática de atividade esportiva em tempos de megaeventos esportivos.
Todavia, considera-se que os jogos podem ser uma das estratégias utilizadas, mas é
preciso também outras formas de incentivo, como melhorias nos espaços públicos de
lazer, políticas de programas de promoção da saúde e do lazer nos espaços públicos,
bem como melhorias das calçadas e segurança no entorno desses espaços (SILVA,
2011).
Nas observações realizadas no pós-copa, por exemplo, não foi possível encontrar
diferenças significativas se as pessoas estão vivenciando mais as práticas corporais
atualmente, quando comparadas com o período que antecedia à Copa do Mundo 2014.
Estudos (COATLER, 2004) indicam evidências que o aumento da prática de esporte nos
países que sediaram megaevento esportivo é fraco. Essa análise deve ser cautelosa, pois
outros fatores podem influenciar, como políticas de esporte, espaços disponíveis,
cultura, entre outras características do país-sede.
No tocante à contribuição da vinda dos megaeventos esportivos para a qualidade
de vida dos brasileiros, 76% dos indivíduos entrevistados, em Curitiba, discordaram. Já,
em Porto Alegre, 63,3% dos pesquisados acreditaram que os megaeventos trarão
qualidade de vida para a cidade. Destaca-se que 13,3% dos sujeitos não responderam
esse questionamento (Tabela 1).
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Para esse apontamento da vida de qualidade, Curitiba já tem a característica de
ser uma das cidades com melhor qualidade de vida no Brasil (PORTAL BRASIL,
2015). Então, os sujeitos entrevistados entenderam que a vinda da copa do mundo não
iria influenciar nesse padrão que a cidade já possui. Em Porto Alegre, a pesquisa de
Graeff et al. (2015) questionaram aos participantes se as condições de moradias
melhoraram ou pioraram pela copa. Das respostas, 55 sujeitos afirmaram que piorou e
33 que melhorou, com a explicação de que a moradia pode influenciar diretamente na
qualidade de vida dos sujeitos.
Pensar numa cidade de qualidade remete a muitos fatores. No tocante ao espaço
citadino e ao lazer, Gehl (2013, p. 158) aponta a questão de se criar cidades vivas e
saudáveis. Para que isso se efetive é preciso “o convite para que as pessoas se
expressem, joguem ou se exercitem no espaço urbano”. O autor ainda comenta sobre
“as novas instalações do brincar e/ou boas cidades para o dia a dia” confirmando que
“equipamentos e instalações para jogos e muitos tipos diferentes de academias
esportivas, pistas de caminhada e de skate e parques temáticos ambiciosos com desafios
físicos têm sido criado para crianças e entusiastas do esporte” (GEHL, 2013, p. 161).
Todavia, Gehl destaca que é necessário garantir a qualidade e condições para caminhar
e pedalar nas cidades, para todas as horas e dias do ano.
Se a discussão é proporcionar vida de qualidade, é preciso que haja espaços
atrativos, de qualidade, que atendam diferentes faixas etárias, e, estimulem as práticas
corporais, a criatividade e atividades culturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os

megaeventos

esportivos

podem

contribuir

para

a

realização

de

transformações urbanas de caráter muito variado. São projetos urbanos, atuais em
transporte e infraestruturas das cidades, melhorias no âmbito urbano. No entanto, cabe
ressaltar que para se planejar um megaevento esportivo, é necessário conhecer antes as
problemáticas, as singularidades de cada cidade. É preciso percorrer o espaço e enxergar
minuciosamente a sua volta.
As principais mudanças que ocorreram nos espaços de lazer foi a reforma da
praça Afonso Botelho, em Curitiba. Todavia, ainda continua com uma parte interditada,
o que limita o uso dos cidadãos curitibanos. E, em Porto Alegre, o parque Marinho do
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Brasil, que passou por melhorias na reforma das quadras e iluminação, mas também
apresenta irregularidades como, por exemplo, o alagamento em dias de chuva.
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PRAÇA SÃO LUIZ ORIONE ARAGUAÍNA-TO: LAZER, POLÍTICAS
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RESUMO: Este trabalho expõe os resultados colhidos a partir de pesquisa realizada no
município de Araguaína -To, em janeiro/2016. Teve como objetivo investigar políticas
públicas voltadas para revitalização da Praça São Luiz Orione, e ainda analisar o
potencial turístico deste espaço, à medida que alguns eventos tem a capacidade de
captar fluxo turístico de diversas naturezas para este espaço. Neste sentido, Buscou-se
identificar a satisfação dos visitantes, bem como analisar o que eles esperam, do projeto
político responsável pela revitalização, deste espaço público relevante para a cidade. A
metodologia utilizada foi à qualitativa tendo como instrumentos de introspecção
entrevistas semi-estruturadas, complementadas por dados quantitativos obtidos através
de questionários aplicados a 50 transeuntes da praça em estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo; políticas de lazer; espaços públicos.

INTRODUÇÃO
Este estudo tem como foco a praça São Luiz Orione, devido sua
representatividade como um dos principais espaços públicos de lazer da cidade de
Araguaína, a qual localiza-se no norte do Estado do Tocantins.
Portanto, este trabalho visou investigar políticas públicas voltadas para
revitalização da Praça São Luiz Orione, e ainda analisou o potencial turístico deste
espaço à medida que alguns eventos têm a capacidade de captar fluxo turístico de
diversas naturezas. Além disso, identificou a satisfação dos visitantes, no período de
obra da praça verificando o que eles esperam desse projeto.
A metodologia utilizada foi a qualitativa, sendo respaldadas também por dados
quantitativos gerados, os quais foram analisados de modo analítico reflexivo, conforme
recomendam Miles e Huberman (1984) ), em que há análise qualitativa descritiva,
quando se ampara em dados que se apresentam em representações visuais, como
gráficos ou esquemas, em lugar de modos narrativos, buscando um processamento que
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instrumentalize o objeto observado em toda sua complexidade permitindo alguma
conclusão para seu estudo.
De acordo com a observação empírica realizada no período da pesquisa
observou-se, que antes do processo de revitalização, a Praça São Luiz Orione era
bastante frequentada no decorrer de toda a semana, no período da noite por
universitários, devido ao fato de ter nos seus arredores a Faculdade Católica D. Orione
(FACDO). O fluxo de transeuntes aumentava no sábado e no domingo à noite, devido
principalmente a eventos que ocorriam na Igreja Católica (Santuário Sagrado Coração
de Jesus) que se localiza em frente à praça.
Para atender a demanda dos frequentadores, é relevante ressaltar, que antes da
reforma a praça contava com três lanchonetes fixas, uma banca de revista, barracas de
artesanatos e de comidas típicas da região e outros tipos de lanches, que eram montados
e funcionavam somente aos domingos, além de brinquedos infantis como pula-pula,
escorregador e castelo de bolinhas eram encontrados no local somente aos sábados e
domingos à noite.
No entanto, embora existisse na praça essa diversificada estrutura de lazer,
também foram identificadas várias situações, flagrantes que denunciavam o descaso do
poder público como as condições de preservação da praça São Luiz Orione, enquanto
patrimônio público, como: bancos danificados, falta de banheiros, ausência de
recipientes para o lixo, calçamento rachado, sujeira, canteiros sem manutenção.

PRAÇA ESPAÇO DE CONVÍVIO E LAZER
As primeiras praças brasileiras surgiram no período colonial, estavam ligadas à
Igreja Católica, para as quais no período em questão, era cedido uma porção de terra à
igreja, que construía, no centro da área uma capela (ROBBA E MACEDO, 2002). Na
perspectiva de que a praça era o principal espaço de entretenimento, no período
colonial. Medeiros (1975) coloca que as atividades de diversão eram oficiais e
religiosas, assim as distrações religiosas ocorriam no espaço em frente à igreja. As
festas religiosas eram comemoradas, predominando as comemorações de Corpus
Christi, Divino Espírito Santo, São Gonçalo, as juninas (Santo Antônio, São João e São
Pedro), Páscoa e Natalinas, entre outras.
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Desse modo, no período contemporâneo a relevância das praças enquanto espaço
público se constata, pois consistem em um dos mais importantes espaços de lazer das
cidades brasileiras. O fato de ser pública demonstra, que “as praças são espaços livres
públicos urbanos, destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos
cidadãos e livres de veículos” (ROBBA E MACEDO, 2002, p.17),.
Em relação a praça São Luiz Orione, sua origem é relatada segundo o Padre
R.C1, um dos párocos mais antigos da igreja Sagrado Coração situada em frente à praça
São Luiz Orione:

A área que hoje compõe a praça, era de propriedade da Igreja Católica e
ficava cercada de arame, sendo utilizada pela população como campo de
futebol, ou seja, desde sua origem o espaço que hoje compõe a praça era
utilizado para o lazer da população.

A inauguração oficial da praça é demarcada por monumento do ano de 1972,
que na atualidade não se encontra em bom estado de conservação, sendo importante
frisar que nesse período o Brasil era governado pelos militares, o que justifica a escolha
do nome “Praça das Nações”, pois os militares tinham um discurso fortemente
nacionalista. Já no século XXI, na gestão municipal de Valderez Castelo Branco
Martins, em 2004, entrou em vigor a Lei municipal nº 2.229, e determinou que a Praça
das Nações passaria a ser denominada de Praça São Luiz Orione, em homenagem ao
Beato Luiz Orione, santo da caridade que foi canonizado em 16 de junho do mesmo
ano. De modo geral, a praça em estudo é um dos espaços públicos mais conhecidos da
cidade, além de palco de muitos eventos importantes.
ESPAÇOS PÚBLICOS: POLÍTICAS DE LAZER E TURISMO
De acordo com Chemim (2008), a Constituição Federal de 1988, consagrou o
lazer como um direito social, direito este, que deve ser obrigatoriamente observado pelo
poder público, uma vez que este direito promove a melhoria da qualidade de vida e uma
maior efetivação da igualdade social material das pessoas. Segundo essa autora a
consagração veio contribuir para o desenvolvimento das cidades, pois, a ausência de
políticas públicas para os centros urbanos foi uma das causas do agravamento de
diversos problemas, que as cidades enfrentam, logo a elaboração de políticas públicas
1

Entrevista verbal concedida pelo padre Remígio Corazza, para Elieide Ferreira. Araguaína, jun,2015.
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de lazer demanda uma interligação entre diversas outras áreas, entre elas a política
urbana.
No que se refere à praça São Luiz Orione, quanto a questão de políticas públicas
direcionadas a mesma, no momento essa praça encontra-se em processo de
revitalização. Uma ação política desenvolvida pelo poder público municipal, em
parceria com o Ministério das cidades. Segundo Larizzatti (2005), o lazer é um tema
que desperta interesse, e tem grande importância para o ser humano, pois contribui para
sua qualidade de vida, no entanto muitas pessoas trabalham cada vez mais com salários,
posição social, isto é, o lazer torna-se um projeto do futuro, para o período da
aposentadoria.
Para Damiani (2002), o lazer e o turismo não têm a mesma significação, embora
ambos se refiram ao tempo livre. O turismo aperfeiçoado tende a se aproximar do lazer,
devido consumo determinado que a atividade provoca.
Nesta análise Krippendorf (1989) observa que o turista estaria mais preocupado
com a sua atividade de lazer no âmbito do repouso emocional, ao que dar mais
importância aos valores não materiais, como por exemplo: saúde, meio ambiente,
natureza, saber e educação. Entretanto o turismo mais humanizado, não beneficiária
somente aos turistas, mas também a comunidade visitada, que se sentiria muito mais
respeitada, resultando com isso, em um turismo muito mais harmonioso, contribuindo
inclusive para a humanização das cidades.
De acordo com Silva (2002), nas últimas décadas o turismo tem sido uma das
atividades econômicas que mais cresce em todo o mundo, e esse crescimento tem boas
possibilidades em médio prazo. Observa-se que o lazer e o turismo gradativamente vêm
ocupando um espaço importante na sociedade atual.
Desse modo, percebe-se que o turismo e o lazer, são atividades muito próximas,
atividades estas que podem contribuir para a qualidade de vida da população e dos
visitantes de uma cidade. Portanto, a praça São Luiz Orione, é um dos locais de
Araguaína onde se percebe essa proximidade entre turismo e lazer, pois, segundo o atual
Secretário de Esporte de Cultura e Lazer de Araguaína, Willamas Ferreira dos Santos
(2015), muitos dos turistas que se encontram na cidade visitam a praça em busca de
lazer.
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De acordo com Marcellino (2002), é notório no Brasil, a preocupação com os
efeitos danosos causados pelo processo de urbanização e industrialização, à estrutura de
nossas cidades, e que afetam também a qualidade de vida dos moradores. Nesta
perspectiva, atualmente busca-se valorizar o conceito de patrimônio ambiental urbano,
que caracteriza as cidades, pelo seu valor histórico, social, cultural, formal, técnico ou
afetivo. Sob este ponto de vista, a participação comunitária é muito importante e deverá
ser incentivada a um comportamento destinado à preservação, valorização, e
revitalização urbana. Pode-se concluir, que essa noção é positiva, diferente da noção
anterior que era baseada em atributos como a singularidade e a monumentalidade.
Em relação ao lazer Damiani (2002) coloca que ele humaniza as cidades, pois, o
lazer, mais institucionalizado, o da produção e conservação de grandes parques urbanos
e praças, conseguem atingir diferentes camadas sociais, que fazem diferentes usos
desses espaços para lazer e diversão. Entretanto, há parques urbanos e praças, que ao
passar pelo abandono do poder público também podem representar o lugar dos
excluídos e de atividades ilegais: tráfico de drogas, prostituição e lugar de repouso de
mendigos.
Observa-se, que algumas das atividades desenvolvidas em parque e praças,
citadas por Damiani (2002), ocorrem também na praça São Luiz Orione. No
desenvolvimento da pesquisa foi observado que a praça em estudo é um local
frequentado por diferentes camadas sociais da cidade de Araguaína, que fazem
diferentes usos desse espaço. Entre esses usos observou-se, que essa praça é utilizada
como local de encontros, paqueras, compras nas ferinhas de artesanatos e de comidas
típicas que ocorrem nos finais de semana.
Portanto, ao ter em vista o Turismo na praça São Luiz Orione, de acordo com
Araguaína W. F. S Secretário Municipal de Esportes de Cultura e Lazer, são realizados
vários eventos oficiais promovidos pela Prefeitura Municipal de Araguaína, que
objetivam promover uma aproximação entre o lazer e o turismo à medida que as pessoas
que estão de passagem pela cidade costumam frequentar os eventos que ocorrem na
praça São Luiz Orione.

DESVELAMENTO DOS DADOS
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A metodologia utilizada nesta pesquisa, tendo como um dos principais objetos
de análise a entrevista ao atual Secretário Municipal de Esportes de Cultura e Lazer do
município de Araguaína, W. F. S, realizada no dia 15/12/2015, no Espaço Cultural da
cidade. Além de questionários aplicados a 50 transeuntes da praça São Luiz Orione no
mês de janeiro de 2016. É relevante ressaltar, que este estudo originou-se do trabalho de
conclusão de curso (TCC) apresentado ao curso de Gestão em Turismo da Universidade
Federal de Araguaína no ano de 2015.
Dessa forma, a pesquisa de campo foi realizada com objetivo de compreender o
processo de revitalização da praça São Luiz Orione na perspectiva dos sujeitos que o
vivenciam (poder público e transeuntes), ou seja, analisar o processo de implementação
de políticas públicas direcionadas ao lazer e ao turismo em Araguaína, sob a ótica dos
atores envolvidos.
De acordo com os objetivos do estudo, buscou-se investigar na entrevista ao
Secretário Municipal de Esportes de Cultura e Lazer, W.F.S como as políticas públicas
voltadas para revitalização da praça São Luiz Orione, estão sendo implementadas e
como contribuem para o potencial turístico deste espaço uma vez que alguns eventos
tem a capacidade de captar fluxo turístico de diversas naturezas. Assim as questões da
entrevista foram elaboradas sob essa perspectiva.
Ao Questionar o secretário W.F.S se a reforma da praça São Luiz Orione, foi
respaldada em algum projeto político e/ou da iniciativa privada. De acordo com o
secretário:
O projeto de revitalização da praça São Luiz Orione, tem respaldo numa
emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Gomes, faz parte de um
processo junto ao ministério das cidades em parceria com a Prefeitura
Municipal de Araguaína (informação verbal)2.

Observa-se na fala do secretário W.F.S que, como determina a Constituição
Federal o poder público municipal e o poder público federal mantêm parcerias no
intuito de implementar políticas públicas que visem o desenvolvimento urbano e
atividades de lazer para Araguaína.

2

Entrevista concedida por Willamas F. Santos para Elieide Ferreira. Araguaína-To, dezemb,2015.
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Quanto aos responsáveis pela obra, e quanto ao processo de diálogo e
fiscalização da prefeitura com a empresa responsável pela obra, o secretário colocou
que:
A empresa responsável pela obra é a Morais Lemos. O fiscal da obra é o
arquiteto José Guimarães, que também é o arquiteto responsável pelo projeto
de revitalização da praça São Luiz Orione. O diálogo com a empresa Morais
Lemos ocorre da seguinte forma: a medida que as atividades são executadas,
o fiscal designado pela prefeitura, passa as informações e a prefeitura as
envia a Caixa Econômica que libera os recursos de acordo o andamento da
obra (informação verbal)3.

Percebe-se, que no desenvolvimento da obra a parceria entre poder público
municipal e poder público federal continua, uma vez que os recursos são liberados de
acordo o andamento da obra. No que se refere a nova estrutura da praça São Luiz
Orione, o secretário W.F.S afirmou que:
A nova estrutura da praça São Luiz Orione, terá quatro quiosques
padronizados, fonte luminosa, bancos fixos ao longo da praça, espaço para
convivência, lixeira seletiva, piso em toda a praça, espaço aberto para atração
artística, o monumento será restaurado, gramas verdes, árvores novas e
preservação de árvores antigas (informação verbal)4.

Constata-se, que a nova estrutura projetada para a praça São Luiz Orione, em
processo de revitalização, poderá contribuir positivamente como espaço público
organizado onde a população e visitantes tem acesso ao lazer. Em relação ao fato da
praça ser um espaço público onde se realizam eventos coletivos. O secretário pontuou
que:

Os principais eventos que ocorrem na praça são a Vila de Natal, em
comemoração as festividades natalina, e a Feira de Artes e Talentos, que
ocorre todos os finais de semana (sábado e domingo), nestes dias há
comercialização de artesanatos e comidas típicas. A comunidade utiliza a
praça para realizar eventos religiosos e sociais. A praça também é utilizada
por empresas particulares para realizar eventos comerciais. Sempre que a
comunidade ou particulares solicitam a praça para realização de eventos,
busca-se, atender as solicitações, desde que o evento não traga danos ao
patrimônio público e aos sujeitos participantes (informação verbal)5.

3Entrevista

concedida por Willamas F. Santos para Elieide Ferreira. Araguaína-To, dezemb,2015.
Ibid. legenda 3
5
Ibid. legenda 4
4
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No que tange à realização de eventos, cabe ressaltar que a praça São Luiz Orione
é um espaço de referência, quando se trata da tradicional festa natalina. Segundo o
secretário W. F. S, é permitido a comunidade e particulares realizar eventos na praça. O
que se observa com a entrevista do secretário W. F. S, é que o andamento da obra
depende dos diálogos entre os atores envolvidos. O que se subentende, havendo
conflitos nessa relação, a obra poderá não ser concluída no período previsto.
Com a análise dos dados gerados pelos 50 questionários, aplicados aos visitantes
da praça São Luiz Orione, sobre o projeto de revitalização da praça em estudo chegouse aos seguintes resultados:
Quando questionados sobre qual percepção tinham sobre as políticas locais
direcionadas aos espaços públicos de Araguaína. Dos 50 entrevistados, 90% respondeu
“ruim”, e 10% respondeu “regular”. Percebe-se com este resultado uma falta de
confiança por parte dos entrevistados, no que se refere a implementação de políticas
públicas locais.
Na questão sobre o que eles achavam do projeto de revitalização da praça São
Luiz Orione. 100% dos entrevistados respondeu “ótimo”. Com este índice fica evidente
à aprovação do projeto pela população. Quanto a percepção que eles tinham do acesso a
praça nesse período de obra, 100% dos entrevistados respondeu que acha “ruim”, logo
evidencia a grande expectativa da população por espaços públicos organizados e com
boa acessibilidade.
Ao questionar os transeuntes se antes da obra de revitalização da praça, quando
um parente ou amigo vinha lhe visitar na cidade de Araguaína, com que frequência
eram levados a praça São Luiz Orione para o lazer, 30% dos entrevistados respondeu,
que sempre no tempo livre trazia seus parentes a praça e de modo semelhante 25%
respondeu quase sempre, enquanto somente 10% respondeu quase nunca juntamente
com 15 % respondeu que nunca levariam seus parentes para passear na praça. Percebese, com esses resultados, que antes do processo de revitalização, apesar de não oferecer
uma boa estrutura física a praça São Luiz Orione era um local de referência para a
população de Araguaína e consequentemente para os parentes e amigos que fazem
turismo na cidade.
Em complemento a questão posterior, quando foram questionados sobre o
término da obra de revitalização, se quando um parente ou amigo viesse visitá-los na
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cidade de Araguaína, com que frequência eles (as) os levariam a praça São Luiz Orione
para lazer, de modo quase unânime 90% dos entrevistados respondeu que irá levar os
parentes e amigos sempre no tempo livre. Observa-se, portanto, uma grande expectativa
dos visitantes da praça quanto a nova estrutura, além do desejo de partilhar este espaço
de lazer revitalizado com parentes e amigos que venham lhes visitar, o que demonstra o
potencial uma demanda turística em potencial para praça em médio prazo.
Quanto ao que eles esperam com a finalização desse projeto de revitalização da
praça São Luiz Orione, em relação a estrutura de turismo e lazer. 100% dos
entrevistados respondeu que estão confiantes em relação ao projeto. Observa-se que os
entrevistados tem boas expectativas em relação ao projeto de revitalização da praça,
uma vez que com o término dessa ação do poder público municipal, esperando-se que
Araguaína poderá contar com um espaço público organizado, onde moradores e turistas,
poderão se divertir e desfrutar do tempo de lazer com qualidade.
De acordo com entrevista realizada ao atual Secretário Municipal de Esportes de
Cultura e Lazer, sobre a implementação de políticas públicas de lazer e turismo em
Araguaína, através da revitalização da praça São Luiz Orione, percebe-se que há por
parte do poder público uma preocupação em promover através dos espaços públicos, o
bem-estar e qualidade de vida a população e visitantes de Araguaína, ao implementar
políticas públicas como este projeto de revitalização e a criação do Parque Ecológico
Urbano do Cimba, em 27 de maio de 2015, através do projeto lei Nº 068.
No entanto, essas ações não são suficientes, para promover uma qualidade de
vida a população, através do acesso ao lazer proporcionado por espaços públicos
organizados. Ao ter em vista, que essa praça é somente uma das várias praças de
Araguaína que necessita de políticas públicas concretas, para que Araguaína possa ser
de fato uma cidade que proporcione lazer e qualidade de vida a seus moradores e
visitantes. Em relação aos 50 visitantes da praça, constata-se que apesar de conhecer e
aprovarem o projeto de revitalização, os entrevistados se mostraram, pouco confiantes
no poder público local, no que tange a implementação de políticas públicas que
contribuam efetivamente para o desenvolvimento do lazer do turismo em Araguaína.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As praças brasileiras desde sua origem foram utilizadas como espaço de lazer.
Por meio desde estudo, foi possível investigar o processo de revitalização da praça São
Luiz Orione da perspectiva dos sujeitos que o vivenciam (poder público e visitantes).
Espera-se que esse estudo tenha contribuído para despertar o interesse dos entrevistados
sobre a implementação de políticas públicas direcionadas ao lazer e ao turismo em
Araguaína.
Conforme entrevista realizada ao atual Secretário Municipal de Esportes de
Cultura e Lazer, W. F.S, sobre a prática de políticas públicas de lazer e turismo em
nossa cidade, ficou evidente a preocupação por parte do poder público com esta
questão, ao praticar políticas públicas como a revitalização da praça São Luiz Orione.
Como prevê a Constituição Brasileira, o poder público municipal, deve ter por objetivo
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de sua
população.
Na análise das questões direcionadas aos visitantes da praça em estudo,
observou-se uma grande expectativa da população por espaços públicos organizados e
com boa acessibilidade. A praça São Luiz Orione, é um local de referência no que se
refere ao lazer em nossa cidade. Quanto ao projeto de revitalização da praça, a maioria
dos entrevistados afirmaram que se trata de um bom projeto, se for fidedigno a sua
proposta. Demonstraram também pouca credibilidade no poder público quanto a pratica
de políticas públicas que visem a implementação de atividades relacionadas ao lazer e
ao turismo em nossa cidade. Portanto, o poder público deve adotar estratégias para
organizar espaços públicos coletivos com qualidade.
No que se refere ao objetivo geral deste estudo, constatou-se que existem
políticas públicas direcionadas a revitalização da praça São Luiz Orione, que se
encontra em obras, quanto ao potencial turístico deste espaço, observou-se que muitos
eventos são realizados na praça, e esses eventos tem a capacidade de captar fluxo
turístico de diversas naturezas.
Ao finalizar este estudo, espera-se ainda, contribuir com o aprimoramento e
aprofundamento dos conhecimentos sobre as praças como espaço de lazer, tendo em
vista conferir ampliar as discussões sobre a consistência teórica e crítica a esse tema.
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LAZER EM ESPAÇOS PÚBLICOS: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS DE
LAZER NA ESTAÇÃO DAS DOCAS EM BELÉM (PARÁ, BRASIL)
Pablo Vitor Viana Pereira, Universidade federal do Pará, pablo.viana28@gmail.com
Lucília da Silva Matos, Universidade Federal do Pará, luciliasmatos@gmail.com

RESUMO: Na cidade de Belém (Pará, Brasil), percebe-se que alguns espaços muitas
vezes limitam os moradores, através de seus muros e gestão excludente. Nesta
perspectiva, o objetivo principal do presente artigo foi analisar as diferentes práticas de
lazer vivenciadas na Estação das Docas, além de buscar identificar e analisar se havia
barreiras para a vivência do lazer, e quais seriam essas barreiras. Neste estudo, os
procedimentos metodológicos incluíram a pesquisa de campo, através da observação
direta e pesquisa bibliográfica, além de entrevistas semiestruturadas junto a quarenta
frequentadores da Estação. Concluiu-se que as práticas de lazer na Estação eram das
mais diversas, constituindo-se como um lugar para passear, namorar, apreciar o pôr-dosol e conversar nos barzinhos e restaurantes. No entanto, havia diversas barreiras para a
apropriação de algumas atividades promovidas pela Estação, como cinema, teatro e
outras apresentações artísticas, que eram pouco conhecidas pelos frequentadores.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Espaços Públicos; Turismo; Estação das Docas.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de uma cidade a partir da revitalização de espaços públicos de
lazer e turismo requer planejamento comprometido com a criação de espaços
verdadeiramente democráticos. Na cidade de Belém (Pará, Brasil), se percebeu que alguns
desses espaços muitas vezes limitavam os próprios moradores, através de seus muros e
gestão excludente.
A Estação das Docas era um desses espaços. Criado em 2000, a partir de um
projeto de refuncionalização de três galpões do antigo porto de Belém, é um projeto
similar ao existente em Buenos Aires (Puerto Madero), contudo, obedece a uma
concepção que, em certa medida, estava inibindo a frequência das camadas populares
devido a sua concepção arquitetônica e aos preços dos serviços comerciais lá
oferecidos (MATOS, 2010). No entanto, a partir principalmente de uma forte
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campanha publicitária, e de uma gradual incorporação de novos projetos culturais, a
Estação das Docas além de ser reconhecida como um dos mais importantes pontos
turísticos da cidade, usado frequentemente pelas camadas de renda alta, nem por isso
deixa de sensibilizar as camadas populares (MATOS, 2010).
O tema proposto neste artigo teve como objetivo principal analisar as diferentes
práticas de lazer vivenciadas na Estação das Docas, a fim de refletir sobre o processo de
apropriação/pertencimento da população com este espaço, além de buscar identificar e
analisar se havia barreiras para a vivência do lazer, e quais seriam essas barreiras.
Nessa perspectiva, alguns procedimentos metodológicos foram fundamentais na
construção das bases empíricas e teóricas para a análise do problema aqui esboçado.
Desenvolveu-se a pesquisa de campo através da observação direta, a partir dos seguintes
procedimentos: na primeira etapa exploratória construiu-se a trajetória de investigação,
na formulação do projeto e dos instrumentos de campo para a pesquisa, assim como foi
realizada a pesquisa bibliográfica (MINAYO, 2010). Na fase seguinte, passou-se a
frequentar a Estação das Docas para a observação direta, a partir da trajetória de
pesquisa. Na oportunidade, as observações foram anotadas em diário de campo
(MINAYO, 2010). As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no mês de janeiro
de 2015, durante duas semanas, em dias e horários diversificados, a partir de um roteiro
previamente estruturado. As pessoas entrevistadas foram escolhidas aleatoriamente,
sendo quarenta frequentadores da Estação, dos quais 20 eram do sexo masculino e 20 do
sexo feminino. Deste total, 21 pessoas eram da faixa etária entre 17 a 30 anos, sendo 10
entre 31 a 50 anos e 9 pessoas entre 51 a 70 anos. Os principais dados da pesquisa de
campo foram fontes de reflexão desse artigo.

LAZER

EM

ESPAÇOS

PÚBLICOS:

DIREITO

E

AFIRMAÇÃO

DA

CIDADANIA
O lazer como fenômeno sociocultural pode ser entendido como um conjunto de
atividades culturais, entre as quais estão as práticas físico-esportivas, artísticas, sociais,
intelectuais, manuais e turísticas1, em que as pessoas se envolvem com certa liberdade
de escolha no seu tempo disponível das obrigações profissionais, familiares, sociais e
fisiológicas, a fim de obter descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal e social
1

O conteúdo cultural turístico não está presente na obra de Dumazedieu, sendo acrescentado
posteriormente, a partir do livro de Camargo (1986).
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(DUMAZEDIER, 1973). Neste processo, está presente o que Marcellino (1998)
denominou como duplo processo educativo: a educação pelo lazer e para o lazer.
É importante reforçar, concordando com Gomes (2004), que o lazer é um
fenômeno sociocultural que surgiu em diferentes contextos (histórico, social e político),
e que se apresenta de forma dinâmica e diversa, de acordo com o grupo social de
referência, além de ser um fenômeno complexo, pois é gerado em meio a conflitos,
tensões e contradições.
O lazer é um direito social assegurado na chamada Constituição cidadã, de 1988,
por isso é compreendido como um “bem social, um direito do cidadão e um instrumento
essencial à apropriação da cidade por toda sociedade” (MATOS, 2001, p. 119).
No entanto, há uma lacuna entre o que está escrito e o que é assegurado para a
sua vivência. Existem diversas barreiras para que o lazer seja, de fato, assumido como
direito social, entre eles estão o acesso aos espaços e equipamentos públicos de lazer, e
uma política mais inclusiva de lazer.
De fato, a observação da prática do lazer na sociedade moderna é marcada por
fortes componentes de produtividade. Valoriza-se a “performance”, “o produto e não o
processo de vivência que lhe dá origem, estimula-se a prática compulsória de atividades
denotadoras de moda” ou “status” (MARCELLINO, 1987, p. 28).
Nessa perspectiva, o debate acerca da cidadania e dos direitos sociais vem
contribuir em várias questões da sociedade atual, dentre estas, as formas de acesso e
participação. Tendo em vista a importância dessas temáticas no complexo processo de
planejamento e gestão de espaços públicos de lazer, faz-se necessário um debate
visando trazer reflexões e contribuições para uma sociedade que se apresenta como
desigual e contraditória.
No que se refere ao planejamento dos espaços de lazer e do turismo, é preciso
diagnosticar os perfis da população e a sua aceitação aos espaços públicos de lazer e
turismo. Isso se dá pelo planejamento, ao entender as especificidades regionais e
identificar fatores regionais que contribuam para o desenvolvimento local. Por isso, é
importante pensar uma gestão pública atrelada às políticas setoriais, a fim de trazer
benefícios tanto para população local quanto para o visitante.
Os espaços públicos de lazer e turismo são importantes para a vivência
democrática das práticas culturais de lazer, visto que esses ambientes, principalmente
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quando planejados coletivamente, possibilitam uma relação de pertencimento dos
moradores e turistas com os espaços. Neste sentido, exercer o planejamento com
participação nas questões da cidade implica envolver o social, o simbólico e cultural dos
lugares, estabelecendo vínculos com a população através do lazer e da atividade
turística.

PRINCIPAIS PRÁTICAS DE LAZER NA ESTAÇÃO DAS DOCAS E AS
BARREIRAS QUE IMPEDEM O SEU USUFRUTO PLENO
Inaugurado em 13 de maio de 2000, pelo governo do estado do Pará, o
Complexo Turístico e Cultural “Estação das Docas” está localizado às margens da Baía
do Guajará (TRINDADE JR; AMARAL, 2006). O espaço ocupa uma área de 32.000
m², divididos em três galpões, denominados: Boulevard das Artes, Boulevard da
Gastronomia e Boulevard das Feiras e Eventos, além do terminal fluvial de passageiros
e do anfiteatro (TRINDADE JR; AMARAL, 2006).
Durante a pesquisa de campo, foram identificados os diferentes perfis dos
usuários, segundo as variáveis de sexo, ocupação, escolaridade e renda. As pessoas
entrevistadas foram escolhidas aleatoriamente, sendo quarenta frequentadores da
Estação. Os dados obtidos por meio de entrevistas revelaram as características de um
público diversificado que frequentava a Estação das Docas.
Dentre as ocupações mais citadas entre os entrevistados foram: estudantes,
professores e vendedores. No universo de 40 entrevistados, quanto à escolaridade, 17
pessoas mencionaram ter formação em nível superior, 21 pessoas haviam completado o
ensino médio e 2 pessoas o ensino fundamental completo. De acordo com essas
informações, considerou-se pertinente situar que a metade dos entrevistados declarou ter
curso superior completo, configurando um percentual bastante expressivo, uma vez que,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), mais da metade
(56,4%) da população paraense de 25 anos ou mais não havia concluído o ensino
fundamental, enquanto apenas 6,2% tinham graduação em nível superior.
Quando perguntado “com que frequência você visita este espaço”, 14 dos
entrevistados afirmaram que iam à Estação das Docas uma vez na semana, 8 pessoas
uma vez ao mês e 8 frequentemente visitavam o espaço, além de 10 pessoas que
frequentava em intervalos de tempo diferentes (uma vez ao ano, três vezes ao mês etc.).
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Pôde-se observar haver um grande percentual que configurou a frequência de 1 vez na
semana, porém, esta característica advinha de algumas peculiaridades que serão
salientadas mais adiante.
Ao observar o quesito renda, foi possível identificar que havia pessoas com níveis
salariais diversos frequentando a Estação das Docas. Do percentual de quarenta
entrevistados 13 pessoas recebiam acima de 1 salário, 13 pessoas acima de 3 salários e 5
pessoas recebiam entre 7 e 10 salários, o restante dos entrevistados estavam estudando ou
desempregados.
Considerou-se importante analisar a frequência de diferentes grupos sociais, a
partir dos dados de escolaridade, faixa etária e renda, sendo possível afirmar que havia
uma apropriação inversa do espaço. No caso em estudo, nos primeiros anos após a
inauguração da Estação das Docas, o espaço era frequentado hegemonicamente por
pessoas com maior poder aquisitivo (TRINDADE JR; AMARAL, 2006). Fato que
levou este espaço a ser reconhecido por muitos como “Estação das Dondocas”. Porém,
desde a inauguração no ano 2000 diferentes administrações passaram pelo espaço e uma
série de estratégias foram criada com vista a tornar o espaço uma referência para os
cidadãos paraenses e para os turistas, entre as quais se podem citar as campanhas
publicitárias e propagandas e os investimentos em eventos diversificados, de modo que,
ainda de forma limitada, a Estação vem se configurando como um lugar com maior
diversidade de frequentadores.
Em resposta à pergunta “O que lhe motiva a vir à Estação das Docas?”, grande
parte dos entrevistados afirmou que havia vindo pela tranquilidade, pela natureza, por
ser um lugar agradável e pelo lazer. Notou-se que o espaço estava tomando novos
contextos e atribuições, olhando para o passado, quando o espaço se apresentava com
mais nitidez como “lugar de consumo” e “consumo de lugar”, ou seja, “as
especificidades do lugar (beira-rio), seu valor de uso, que se transforma em valor de
troca, sem deixar de ser valor de uso” (AMARAL; VILAR, 2005, p. 107). Nesta
afirmação dos autores é perceptível ainda esses valores pelo lugar, seja pelo uso ou pela
troca. Ainda sobre a pergunta acima, na fala do frequentador 12, pôde-se observar o
quanto a Estação das Docas possibilitava resgatar os laços culturais:

Para mim é um espaço de lazer, eu gosto do verde, gosto de água desde
criança, é natural pra mim. Pra mim foi uma questão natural mesmo, mais
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para olhar mesmo a natureza, principalmente a água (falando da baía em
frente) e o verde das ilhas.

Dentre as respostas da pergunta acima, pouco se comentou sobre os
equipamentos internos da Estação, como restaurantes, bares, lojas, sorveteria entre
outros. Acredita-se que isso ficou caracterizado pelo alto valor cobrado pelos serviços e
produtos nesses lugares. Para a maioria dos entrevistados, a motivação dizia respeito a
questões da cultura e da natureza. Ao analisar essas motivações considerou-se ter ficado
claro o quanto o espaço “Estação das Docas” permanecia com um modelo segregador,
em que apenas uma parte da sociedade tinha o total usufruto dos equipamentos internos
do local.
Foi possível notar o quanto as pessoas que frequentavam o espaço ainda não
conheciam os projetos da “Estação”. Essas barreiras aconteciam por diversos motivos, o
primeiro, por suposição, estaria relacionado à divulgação de tais projetos. Julgou-se
pertinente ressaltar que a Pará 2000, empresa administradora do espaço, tinha
funcionários das áreas de marketing, propaganda, publicidade e jornalismo, mas, ao que
pareceu, pouco havia feito para a divulgação das ações culturais do espaço. A única
ferramenta visível durante a pesquisa em relação à divulgação dos projetos foi por meio
da página da estação na web e o facebook, pouco através das mídias televisivas e de
panfletos dentro do espaço.
Em relação às atividades de lazer apontadas pelos 40 entrevistados, 8 pessoas
usavam o espaço para passear, 10 pessoas frequentavam os restaurantes e os bares, 6
frequentavam o cinema e teatro, 6 pessoas iam aos shows culturais e a outra
porcentagem utilizavam para o turismo, compras e exposições.
Embora o lazer seja um direito social que deveria ser garantido pelo Estado, este
investiu muito pouco em uma concepção de espaço público de lazer, conforme foi
comprovado na pesquisa. Seria preciso haver um planejamento que envolvesse a
comunidade desde a sua criação até a sua gestão, pois, como visto pouco se observou
em relação aos aspectos do acesso pleno das práticas de lazer e participação na gestão,
tendo como resultado a falta de uma maior relação de pertencimento nas práticas de
lazer, assim como no usufruto pleno das atividades de lazer proporcionadas naquele
espaço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Estação das Docas é um dos espaços de lazer e turismo que mais recebe
visitantes na cidade de Belém. Conhecida como um cartão-postal teve a sua concepção
inicial focada na conjuntura do planejamento estratégico visando auferir uma frequência
de pessoas com maior poder aquisitivo no espaço e um perfil que se pautava na atividade
turística.
Analisando o lazer pelo seu aspecto econômico, social e cultural, tornaram-se
visíveis as dificuldades em relação às práticas do lazer. Uma delas se referiu a barreira
interclasses sociais, devido a diversos fatores presenciados no espaço analisado.
Conforme averiguado, foram encontradas várias barreiras no usufruto das atividades de
lazer na Estação, sendo que essas limitações advieram de um processo sociopolítico em
torno da reconfiguração do espaço, apontado pelas diversas pesquisas realizadas sobre a
“Estação das Docas”, e entre as questões evidenciadas nas entrevistas e nas observações
em campo durante esta pesquisa.
Soluções alcançáveis poderiam ser executadas no espaço, conforme averiguado
durante a pesquisa de campo, de acordo com que foi observado na “Estação das Docas”,
a mesma apresentava instrumentos importantes de divulgação dentro do próprio
ambiente, como os alto falantes que poderiam muito bem ser utilizados para a promoção
e anúncio de toda a programação existente no espaço, mecanismo como esse poderia
ajudar na difusão dos projetos culturais do lugar.
Outra problemática esteve relacionada aos equipamentos de entretenimento
dentro do espaço, devido aos custos altíssimos, que acabavam limitando o usufruto do
lugar tanto pelos moradores de Belém e da região metropolitana, até os visitantes de
outros estados e países, visto que parte apenas estava usufruindo o espaço para
contemplação do “rio” e da paisagem, como salientado na pesquisa.
Destarte, o processo de inclusão da sociedade nas questões referentes ao acesso e
participação ainda estava carecendo de atenção, uma vez que, enquanto houver
limitações ao uso dos espaços do complexo pelos moradores e visitantes, vão continuar
existindo as diversas barreiras nas práticas de lazer em um espaço que se considera
público.
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RESUMO: Este trabalho é resultado da pesquisa de iniciação científica na área de Museologia,
que foi realizada no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, capital
do Pará. O Parque se constitui para as famílias belemenses como um espaço de relações de
sociabilidade que conectam diferentes gerações, compreendendo o hábito de visitação como
uma experiência dinâmica e espontânea, a partir da qual é construído o laço identitário desse
público com o Museu Goeldi. Desde o surgimento da instituição as famílias visitam o Parque
para ter contato com elementos representativos da fauna e flora, bem como da cultura material e
imaterial da Amazônia além do lazer no ambiente natural. A pesquisa buscou identificar as
representações do público familiar sobre o Museu Goeldi para analisar as relações de
sociabilidade desse público. Os resultados do estudo apontam que para as famílias o Museu
constituindo-se como um lugar suscetível de múltiplas experiências e interpretações,
engendrando múltiplos significados e representações.
PALAVRAS-CHAVE: Museu; público; família; representações, equipamento de Lazer.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O museu enquanto um processo dinâmico de recriação pela sociedade busca
reconhecer o patrimônio como referência para construção da identidade sociocultural.
As percepções sobre o museu dependem das perspectivas, dos conhecimentos, das
experiências anteriores e das interpretações de cada visitante, fatores que as tornam
essencialmente mutáveis e diversificadas.
Nesse contexto, as diversas reflexões despertadas no âmbito museológico dão
luz às representações sociais, cuja produção é ativada pela construção de redes de
significações sobre a realidade. Tais representações são ativadas por meio das interações
e são expressas pelos sujeitos por meio de imagens, crenças, valores, saberes, entre
outras. Segundo Celso Sá (1998, p. 21):
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Os fenômenos de representação social estão [...], na cultura, nas instituições,
nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais e de massa e nos
pensamentos individuais [...]. Assim, esses fenômenos simplesmente não
podem ser captados pela pesquisa científica de um modo direto e completo.

Por isso, é importante voltar-se para a natureza do significado destas
representações, cujos limites e possibilidades de interpretação sobre elas são
infindáveis. No âmbito museológico o sujeito constrói diversos significados “[...] na
medida em que ele está liberado para produzir suas próprias ‘leituras’” (VALENTE,
2003, p. 42). Dentro dessa perspectiva, as ações museológicas devem preocupar-se em
aproximar os símbolos selecionados e interpretados dos olhares interpretantes do
público (BRUNO, 2006), de modo a incitar novas percepções, arranjos e apropriações
sobre o patrimônio. Essas instituições devem se constituir a partir de diálogos
democráticos, permitindo uma inter-relação entre os sujeitos e o patrimônio, bem como
entre os próprios sujeitos-participantes do processo museológico.
Dentro dessa discussão sobre a relação museu, patrimônio e público, os grupos
familiares têm sido um dos principais focos de pesquisa no âmbito do estudo de público
de museus, pois, segundo McManus (1994), as famílias trabalham coletivamente para
construir a “percepção familiar”. Sendo assim, deve-se atentar para a importância das
instituições museológicas quanto ao “[...] papel que podem ter nos processos
educacionais e de socialização envolvendo famílias” (STUDART, 2005, p. 56).
McManus (1994) afirma que a maioria dos grupos familiares busca nas visitas aos
museus o lazer aliado a informações gerais e experiência educacional.
Este estudo refere-se a um recorte de uma pesquisa realizada no Parque
Zoobotânico (PZB) do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) entre os anos de 2012 e
2013, cujo objetivo era identificar as representações do público familiar sobre o Museu
Paraense Emílio Goeldi a partir das experiências de visitas.
O MUSEU GOELDI COMO ESPAÇO DE SOCIABILIDADE
O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), desde sua criação tem por finalidade
pesquisar a fauna, flora e as comunidades da Amazônia, com o objetivo de difundir a
ciência, a tecnologia e a educação na região amazônica, para promover a preservação do
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patrimônio cultural dessas comunidades. Ressalta-se que esta instituição é responsável
por um importante acervo da região, adquirido ao longo dos 150 anos de fundação.
O Parque Zoobotânico (PZB) se configura como a base física mais antiga do
Museu Paraense Emílio Goeldi. Este espaço, localizado no centro da cidade de Belém
do Pará, foi criado em 1895, tornando-se ao longo da história um espaço simbólico na
região amazônica. O PZB apresenta edificações do século XIX e início do século XX,
bem como um conjunto paisagístico formado por monumentos, lagos, vegetações, além
de salvaguardar mostras representativas da fauna e flora da região amazônica, bem
como da cultura material e imaterial dos povos locais em uma área de 5,2 hectares,
sendo tombado como patrimônio natural e cultural pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
O Parque recebe uma diversidade de público – famílias, comunidades escolares,
turistas, grupos comunitários, dentre outros – que vão visitar as exposições e os animais
e as vegetações amazônicas, figurando um dos principais espaços públicos de Lazer da
Cidade e vem ao longo de seus 150 anos recebendo um considerável número de
visitantes ao ano, sendo considerado um dos Museus mais visitados do Brasil. Esse fato
pode ser percebido desde o surgimento do Parque Zoobotânico que atraia a “simpatia do
povo” (SANJAD et al, 2012) por proporcionar ao público urbano um contato com
animais vivos e diferentes vegetais.Ao longo do século XIX os relatórios da instituição
registravam um índice expressivo de visitantes de todas as classes sociais durante as
quintas-feiras e os domingos, dias em que ficava aberto à visitação pública nesta época
(ibid.). O sentido de identidade que o referido Parque adquiriu ao longo do tempo
reflete-se no imaginário do povo belemense, ao ser, singularmente, conhecido como o
Museu pelos moradores.
Sob essa ótica o PZB configura-se como um equipamento de lazer, posto que ele
é um lugar democrático de encontro que propicia diferentes relações de sociabilidade,
engendrando, assim, a valorização e preservação do patrimônio amazônico, a partir do
sentimento de afetividade, trocas de experiências e práticas de visitação. Nesse sentido,
este espaço de lazer tem importância social pelo fato de ser um território de práticas
culturais dinâmicas, essenciais para a construção da identidade sociocultural dos grupos
familiares visitantes. Assim, este público desenvolve de forma espontânea as percepções
e reflexões sobre a realidade na qual está inserido (MARCELLINO, 2002).
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Nesse prisma, a referente pesquisa buscou compreender como este Museu está
presente na memória do público familiar, bem como perceber os modos que são
articulados as redes de sociabilidade entre as famílias nos diferentes ambientes do
Parque.
PÚBLICO FAMILIAR DO PARQUEZOOBOTÂNICO DO MUSEU GOELDI
A pesquisa teve como foco o público familiar residente na cidade de Belém e
arredores. O referido público é aqui compreendido como um contingente de pessoas de
número variável, que eventualmente visitam o Museu em conjunto, essas pessoas
apresentam laços consanguíneos e/ou afetivos e compartilham da cultura local.
O levantamento de dados para pesquisa foi realizado por meio da aplicação de
100 questionários semiestruturados com grupos familiares no Parque Zoobotânico do
MPEG entre os meses de outubro de 2012 e de maio de 2013 com famílias da região
metropolitana de Belém que visitaram o Parque durante os finais de semana e dias
comemorativos. Em cada grupo familiar participante era eleito, pelos membros da
família, um representante para responder às perguntas do questionário.
Dentro do espectro de 100 famílias foram escolhidos 15 representantes para
fazer parte da segunda etapa da pesquisa que corresponde à entrevista. Esta fase foi
baseada por meio de um roteiro semiestruturado, cuja principal finalidade era identificar
os significados do Parque do Museu Goeldi atribuídos pelos grupos familiares.

Resultado da análise dos questionários
A partir das análises do questionário foi possível construir o perfil do público
familiar que visita o Museu Goeldi. Constatou-se que os grupos familiares são
constituídos, frequentemente, por pai, mãe e filho(s) e, também, pai e filho(s) ou mãe e
filho(s). Outras composições familiares que se observou foram tio(a) e sobrinhos, bem
como avôs e neto(s).
Pode-se notar também como resultado da aplicação do questionário a
predominância de visitantes residentes na capital paraense (85%) e em segundo lugar
Ananindeua (15%), município mais próximo de Belém. Cabe notar que as famílias
advêm de diferentes bairros da metrópole de Belém, não se limitando ao entorno da
instituição. Dessa forma, o Museu Goeldi reúne grupos familiares bastante distintos,
tornando-se um encontro de culturas diversificadas.
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Perguntados sobre a importância do Museu para a memória, os grupos
familiares ressaltaram que a instituição é um patrimônio cultural da sociedade. Outros
grupos destacaram a importância do MPEG enquanto uma instituição museológica,
atribuindo-o a missão de preservar o patrimônio natural e cultural das comunidades
amazônicas. Outro motivo apresentado pelos grupos participantes do questionário é o
fato de o Parque Zoobotânico ainda manter uma área “verde” na região urbana de
Belém, cujas famílias podem compartilhar a aprendizagem e a valorização da fauna e
flora típicas da Amazônia. No quadro abaixo estão dispostas as principais respostas dos
participantes quanto à importância do Museu Goeldi para memória:

Importância do Museu Goeldi para Memória da Sociedade Paraense
Representa a Amazônia na cidade
Espaço verde na cidade
Patrimônio. É passado de geração a geração. Relembra a infância
Lugar de preservação e valorização da diversidade cultural, histórica e natural
Espaço de difusão da cultura regional
Referência de pesquisa e de acervo da Amazônia
Carrega a história da cidade
Conhecer a Amazônia com a família. Lugar de construção do conhecimento
O Museu Goeldi faz parte da cultura paraense
Marco na memória da sociedade
Monumento histórico
Jardim Botânico
Ponto turístico
Lugar de construção do Futuro
Mostra coisas antigas
Quadro1 – Fonte: Pesquisa de Campo, 2012 – 2013.

Resultado da análise das entrevistas
De modo a compreender como o público familiar percebe o Museu Goeldi, a
entrevista buscou trazer à luz reflexões sobre as representações atribuídas ao Parque
Zoobotânico a partir das experiências de visitação vivenciadas em grupo.
Os entrevistados pontuaram que a experiência de visita ao Museu Goeldi se
inicia na infância, quando estes eram trazidos pelos pais ou outros responsáveis da
família, como Sra. Barros relata – Minha experiência? Ah! É do tempo do meu avô (...)
ele morava em Soure. Quando ele chegava em Belém a primeira coisa que ele fazia:
mandava me arrumar. Vamos para o Museu. Os participantes ressaltam também a
importância de levar os filhos ao PZB do MPEG, para que estes vivenciem como eles,
quando crianças, as experiências no espaço museológico que integra o patrimônio
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cultural e natural da Amazônia – Agora a experiência continua porque trago meus
filhos (Castelo Branco).
Nessa perspectiva, o MPEG torna-se um espaço de trocas culturais e de
socialização, como aponta Köptcke (2003, p. 10) “cada visita é uma experiência única
para o visitante, pois é percebida a partir do seu capital de experiências e
conhecimentos”. Portanto, nenhuma experiência é igual para todos os visitantes de um
museu.
Para muitos a experiência de ter o contato com um ambiente livre que representa
a natureza amazônica, é o fator para prática de visitação ao Parque – A minha
experiência de visitar o Museu Goeldi é a satisfação de partilhar de um ambiente
natural (Srª. Silva).
Esse processo de trocas se desenvolve a partir da sociação entre os sujeitos,
sendo entendida como a forma de interação social, com a qual se mantém a coesão e a
unidade de determinado grupo (SIMMEL apud ALCÂNTARA, 2005). É dentro do
processo de sociação que se percebe a prática de sociabilidade, muito presente no
contexto de visitação do público familiar do Parque Zoobotânico do MPEG,
compreendendo sociabilidade como “uma construção social”, a qual “realiza-se por
meio da vida cultural que viabiliza a junção das formas associativas concretamente
existentes” (ALCÂNTARA, 2005, p. 37).
O público familiar compreende as instituições museológicas como ambientes de
interação, trocas e encontros. Considerando o PZB como espaço de interação familiar,
pode-se perceber que:
Experiências afetivas, sensoriais, intuitivas e cognitivas podem ser
vivenciadas nos museus que, a rigor, são espaços que propiciam a relação
entre os bens culturais e os seres humanos (CHAGAS et al, 2010, p. 49).

Para muitos entrevistados os passeios ao Parque é a possibilidade de destinar um
tempo para reunir a família em um ambiente acolhedor. Para a Srª. Maciela lembrança
mais marcante é – o fato de eles (pais) terem essa preocupação em levar os filhos para
se entreterem em espaços como o Museu, que é um espaço de contato com a natureza,
não é um lugar fechado [...] é muito importante. O Sr. Ramos afirma que o – Museu
reporta essa imagem da família unida. [...] Durante a semana é sempre muito difícil de
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ter essa convivência familiar em função dos trabalhos. [...] A gente podia além de
observar os animais, curtir o ente da família, de manter todos nós unidos.
A partir desses relatos pode-se perceber que o Museu Goeldi e as famílias da
região metropolitana de Belém apresentam uma relação mais estreita, pois há um
vínculo afetivo vivo que está continuamente se ressignificando e se fortalecendo por
meio da transmissão do hábito de visitação familiar para as novas gerações, a Srª Pereira
afirma que o PZB apresenta um sentido afetivo/familiar, explicando que a prática da
visitação – foi construído em mim desde muito cedo, ainda na infância.
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Imagem 1: Famílias visitando o recinto dos peixes. Foto: Emilly Santos, 2013.

A visita ao PZB é um momento de despertar os sentidos e perceber as diferentes
formas de vidas no ambiente natural no período de lazer das famílias de Belém.
Percebe-se que o principal hábito de visitação familiar é ter contato próximo aos
animais. Dessa forma as famílias se reconhecem e fortalecem os laços afetivos com a
instituição de forma processual e subjetiva.
REPRESENTAÇÕES DO PÚBLICO FAMILIARDO PARQUE ZOOBOTÂNICO
DO MPEG
A Representação Social é construção de pensamentos sobre os diferentes
conhecimentos da vida cotidiana, desenvolvidos “de forma complexa, fluida e
entrecruzada” (SÁ, 1998, p. 22) por diversos grupos sociais. Compreendendo que é com
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“as práticas socioculturais que o estudo das representações sociais mantém relações
mais significativas” (ibid, p. 43), os discursos aqui dispostos representam os diversos
usos e interpretações do PZB do MPEG pelo público familiar.
Abaixo está o quadro das representações do público familiar que visita o Parque
Zoobotânico, resultado da última pergunta do questionário aplicado para as 100 famílias
participante da primeira fase da pesquisa. As representações são construídas a partir do
sentido afetivo e histórico produzido pelas redes de sociabilidade.

REPRESENTAÇÕES
Aconchegante
Vida
Necessidade
Liberdade
Tranquilidade
Reflexão
Valorização
Família
Verde
Espetacular
Nostalgia
Tudo de bom
Agradável
Essencial
Importante
Quadro2 - Fonte: Pesquisa de Campo, 2012 – 2013.

Para o público familiar que visita o PZB, este é um lugar propício para reunir a
família, principalmente aos finais de semana, dias livres para a maioria das famílias de
Belém e arredores, como afirma na entrevista o Sr. Brasi l– eu acho um espaço muito
tranquilo, muito bom para você relaxar, curtir a família. O processo dinâmico e
espontâneo da prática de sociabilidade de experiências torna o Museu Goeldi – um
lugar mágico, um lugar especial, cheio de encantos e mistérios (Srª Castelo Branco).
Para os grupos familiares o Parque Zoobotânico compõe dentro da cidade
belemense, urbanizada e agitada, uma paisagem natural. As famílias, de maneira geral,
indicam o PZB como um lugar familiar, um espaço cujo tempo da família marca um
processo de interação e de compartilhamento de memórias e experiências. Ele é
vivenciado e reinventado continuamente.
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Os entrevistados ficaram satisfeitos com a pesquisa, afirmando que a iniciativa é
positiva, pois é necessário que o Museu Goeldi tenha uma vertente mais comunicacional
com as famílias, de modo que possam participar da programação não como meros
contempladores, mas sim como propositores de ações museológicas. Ouvir as famílias,
estabelecer proposições e programações com e sobre a família pode ser uma estratégia
para potencializar a construção dos laços de pertencimento, de memória e de
sociabilidade na relação museu e família.
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A PRÁTICA DO LAZER EM ÁREAS VERDES PÚBLICAS URBANAS EM
SANTARÉM – PA
Roberta Maria de Moura Sousa NAEA-UFPA
Silvio Lima Figueiredo – NAEA-UFPA
Mirleide Chaar Bahia – NAEA-UFPA
RESUMO: O objetivo deste trabalho é mostrar a importância das Áreas Verdes Públicas
Urbanas de Santarém-PA na dinâmica das relações sociais e ambientais e sua influência
para a prática do Lazer e qualidade de vida urbana. De cunho qualitativo, utilizou-se um
levantamento bibliográfico, pesquisa de campo com observação in loco durante 10
visitas e entrevistas com os frequentadores no ano de 2015. Foi feito também, um
registro fotográfico que contribuiu para ilustrar e compreender melhor o estado de
conservação dos lugares. Como resultado, foi possível observar uma crescente busca
por espaços verdes nos centros urbanos, assim como, a preocupação em preservar essas
áreas por parte dos entrevistados para o uso do Lazer, das atividades físicas e eventos
educativos, por gerarem benefícios à saúde, melhoria na qualidade de vida, encontros
sociais estimulando o desenvolvimento humano e o relacionamento entre as pessoas,
além, de proporcionar um clima agradável e preservar a biodiversidade. Entretanto,
como aspecto negativo ficou evidente a ausência do Poder Público com relação à
segurança pública.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Áreas Verdes Públicas Urbanas; qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
As relações no sistema ambiental estão sofrendo intensas modificações nas
cidades o que tem causado preocupações à sociedade devido aos danos gerados ao meio
ambiente comprometendo a qualidade de vida.
Para Lynch (1997), a cidade é percebida e produzida pelos mais diversos
agentes, essa produção é constante e a percepção é fragmentada, mas, sempre lida com
o conjunto, nada é percebido em si mesmo, mas, na relação com o seu entorno.
Já Bahia (2012) afirma que, as cidades representam a intervenção humana mais
significativa e profunda sobre o meio ambiente e é resultado de vários processos sociais
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e espaciais gerados pela complexa interação entre os agentes modeladores do espaço,
interesses diversos, significações e fatores estruturais.
E por se tratar de um estudo na Amazônia, nos remetemos aos estudos de Castro
e Figueiredo (2014, p. 7) sobre as cidades da Amazônia que são pontos de referência
dos fluxos e da mobilidade do capital e do trabalho, inclusive para além da fronteira
nacional. Essas áreas desempenharam, historicamente, um extraordinário papel de
comunicação, servindo de pontos nodais e redes de trocas comerciais.
Trindade Jr; Amaral; Santos (2006, p.70), em seus estudos sobre Estado,
Políticas Urbanas, e Gestão do Espaço na Orla Fluvial de Belém, os autores fazem uma
reflexão crítica sobre a forma de intervenção do Poder Público na tentativa de restaurar
os espaços públicos para o uso da população, citando as obras “Estação das Docas”,
“Feliz Lusitânia” e “Mangal das Garças”, como intervenções pontuais com a finalidade
de definir uma nova imagem para Belém. Para estes, os espaços urbanísticos
supracitados formatam comportamentos e definem a utilização de espaços públicos, ou
seja, do que podemos chamar de “não-lugar”.
Os espaços socialmente produzidos referem-se à prática espacial e à
representação, ou seja, a forma como este é percebido e concebido, mentalizado ligados
ao simbolismo e imagens, assim como, é vivido incluindo as diferentes práticas
cotidianas dos sujeitos (LEFÈBVRE, 2010).
As cidades na “pós-modernidade” apresentam características nas quais os
espaços públicos são percebidos como funcional. Essas funções possuem ligações com
o lazer, à sociabilidade e ao lugar como simbolismo (FIGUEIREDO, 2008).
Assim sendo, o Lazer assume o papel social e educativo nessas áreas através da
recreação e o convívio social e no que tange a melhoria da qualidade de vida, atua como
restaurador (descanso), complementador (voltado para o intelecto), físico (atividades
físicas), sociabilização (relacionamento social), entre outros que somados a educação
gera resultados amplificados.
Neste estudo enfatizamos as práticas de Lazer no Parque da cidade de Santarém,
localizada no Oeste do Pará, conhecida como a “Pérola do Tapajós”, possuindo uma
área de 24.314,00 km², distante 850 km² da capital Belém.
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O LAZER EM ÁREAS VERDES COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA DE
QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE
A palavra lazer é proveniente do verbo francês “loisir ’’, que tem origem por sua
vez, na forma infinitiva latina de “licere’’, que significa “ser lícito’’, “ser permitido’’.
Segundo o sociólogo francês Dumazedier (1976. p. 333), o lazer é definido como:
Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.

O autor mencionado refere-se ao lazer em todos os seus aspectos, desde a questão
de que deve ser realizado por livre escolha do individuo, onde o mesmo também possui
a liberdade de escolher a que atividade quer dedicar-se, ou seja, qual das funções do
lazer quer usufruir, seja ela recreativa, integrativa, entre outras dando ênfase ao
desenvolvimento da informação ou formação pessoal. Enfatiza que o mesmo também
deve ser realizado em um dado momento livre de obrigações, tais como caráter
profissional, familiar e social.
A Associação Internacional World Leisure and Recreation Association (WLRA)
apud Mota (2008 p. 22), define o lazer como “o tempo em que temos autonomia e
limites para buscarmos experiências significativas sem comprometer normas e costumes
da sociedade, que valorizem o desenvolvimento individual, grupal e coletivo”.
Neste conceito destaca-se a valorização do comprometimento com a sociedade,
vale ressaltar, que não há como desembaraçar-se das obrigações familiares ou sociais
em momento algum.
Ambos os conceitos fazem uso de palavras como liberdade, autonomia, além de
termos sinônimos como, “desenvolver informação ou formação” e “busca de
experiências significativas”. É neste que sentido que o lazer começa a atuar como
ferramenta de melhoria na qualidade de vida da sociedade que dele usufrui.
Dumazedier (1980) apud Mota (2008 p. 33), afirma que aprendemos mais em
nossos tempos livres do que amarrados em bancos escolares.
Neste contexto, percebe-se que a educação em espaços abertos durante nossos
tempos livres, pode operar como complemento à educação escolar. É sabido que o

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

216

aprendizado teórico é básico, porém o contato direto, as experiências, a vivência e a
prática edificam e transformam de maneira acentuada.
Olhar para o lazer de uma ótica educativa, é utilizá-lo como instrumento de
melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Caio (2001) afirma que o lazer é de extrema importância para os seres humanos,
devido aos inúmeros benefícios que ele causa principalmente na saúde psíquica, física e
socialmente o indivíduo, recompondo suas energias, ampliando inclusive sua
capacidade criativa, melhorando sua autoestima e aumentando a satisfação pessoal.
Neste contexto o lazer é um elemento preponderante no desenvolvimento pessoal
e social, por proporcionar ao ser humano melhores condições em muitos aspectos da sua
vida.

A RELAÇÃO DAS CIDADES COM OS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS
Em seu livro “o direito à cidade’’ LEFÈBVRE (1991, p. 12), menciona que a
cidade enquanto projeção da sociedade sobre um local é vista como um produto, um
valor de troca, a ser consumido.
Para Sassen, (2000) a cidade é um produto a ser vendido para o desenvolvimento
de atividades lucrativas devidas o mau planejamento, pois, os espaços devem ser
pensados e planejados para o uso da sociedade e qualidade de vida e não como uma
mercadoria a ser vendida.
A concepção de espaço é diferente de cidade, uma vez que o espaço público é
visto como lugar da ação política e expressão de modos de subjetivação não identitários
contrapondo aos territórios familiares e de identificação comunitária (ARENDT, 1972).
Já para Serpa (2004) o espaço público seria o lugar par excellence do agir
comunicacional, o domínio historicamente constituído da controvérsia democrática e do
uso livre e público da razão.
Assim, os espaços urbanos constituem a maior demonstração da inquietude do ser
humano, de sua busca por atender suas necessidades, ligada ao desenvolvimento
econômico. Para Lefèbvre (1999 apud CARLOS, 2004: p. 30) o conceito de urbano
permite analisar um duplo processo aquele de implosão-explosão, a cidade de origem
não desaparece com a modernidade ao mesmo tempo em que dispersam em torno dela a
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aglomeração. O termo designaria um processo mais amplo, onde se desenvolve a
modernidade e a cotidianidade no mundo moderno.
Compreende-se, portanto, que há uma transformação do espaço de modo a adaptálo para a sobrevivência do homem. Os traços da evolução em todas as áreas do
conhecimento são mais sólidos no ambiente urbano, permitindo as pessoas acesso as
tecnologias, sejam estas voltadas para educação, saúde, segurança, possibilidades de
trabalho e lazer.
Segundo Carlos (2005, p. 26) "a cidade é um modo de viver, pensar, mas, também
de sentir", caracterizando-se pela aglomeração de pessoas, atividades desenvolvidas
pelas mesmas e edificações erguidas que trazem consigo todas as transformações
histórico-culturais determinantes na sua composição.
A urbanização em maior ou menor escala provoca alterações no ambiente das
cidades. Essas alterações influenciam lentamente porem diretamente na atmosfera das
cidades, no ciclo hidrológico, no relevo, na vegetação e na fauna podendo refletir
negativamente no bem estar das cidades e dos cidadãos. Diante disto, faz-se necessário
planejar o desenvolvimento das mesmas de modo a minimizar esses impactos.
218

O PARQUE DA CIDADE COMO ÁREA VERDE PÚBLICA URBANA DE
SANTARÉM – PA
O Parque Municipal da Cidade está localizado na Avenida Sérgio Henn no
município de Santarém-Pará. Foi fundado no dia 28 de junho de 2008 e está sob a
gestão Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF, dispondo aproximadamente de
22 Km² de área preservada. Em virtude do crescimento populacional da cidade, houvese a preocupação de criar este Parque cuja, a finalidade maior é a preservação ambiental
e proporcionar melhores condições de vida a população santarena, principalmente por se
tratar de uma região rica em biodiversidade, mas, com poucas áreas de lazer.
Neste espaço são desenvolvidas diversas atividades de lazer, recreação, turismo
e educação ambiental.
Gobbi (1997) retrata que a realização de atividades físicas em espaços públicos
como as áreas verdes, podem trazer benefícios fisiológicos imediatos e em longo prazo
aos praticantes, tais como, o bom funcionamento do sistema cardiovascular e a
qualidade do sono.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA DO PARQUE
A escola do Parque foi construída pela prefeitura Municipal de Santarém com o
objetivo de trabalhar a Educação Ambiental e promover a sensibilização de professores
e alunos de escolas municipais do 1º ao 5º ano do ensino primário e fundamental e
sociedade civil, para o cuidado com o meio ambiente.

Fotografia 01 – Entrada do Parque da Cidade de
Santarém, PA
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

Fotografia 02 – Atividade física
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

Fotografia 03 – Corrida nas trilhas
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

Fotografia 04 – Escola do Parque
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

O projeto inclui passeios nas trilhas, palestras educativas, gincanas e oficinas de
reaproveitamento de resíduos sólidos.
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A trilha é constituída por sete espaços: Cantinho da leitura, Casa da Várzea,
Viveiro de Quelônios, Pomar dos Sabores, Viveiro de Plantas ornamentais, medicinais e
frutíferas, Museu dos Resíduos Sólidos, Barracão da Diversidade Cultural onde são
feitos os eventos regionais, destacando-se a feira do livro, dentre outros.

Fotografia 05 – Cantinho da leitura
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

Fotografia 06 – Viveiro de Quelônios
Fonte: Roberta Sousa, 2015.
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Fotografia 07 – Museu da reciclagem
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

Fotografia 08 – Oficina de reciclagem
Fonte: Roberta Sousa, 2015.

AS PERCEPÇÕES DOS FREQUENTADORES DO PARQUE DA CIDADE DE
SANTARÉM, PA
A relevância de se conhecer a percepção do público do Parque da Cidade quanto
à importância do lazer nos espaços públicos da referida cidade, buscou-se de antemão
por uma amostragem compreendida no universo de 100 pessoas de diferentes gêneros e
faixa etária, frequentadores assíduos do local. Verificou-se também se os espaços e
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equipamentos públicos de lazer da localidade atendem as necessidades sociais dos
frequentadores.
Com relação ao questionamento referente ao grau de satisfação dos
frequentadores quanto à oferta de espaços e equipamentos voltados para o lazer no
município, no qual dispunha de quatros opções fechadas de resposta correspondente a
excelente, bom, ruim, regular e seguidas de justificativa, constatou-se que 90% dos
entrevistados estão satisfeitos, em virtude de vários aspectos tais como: o ambiente
agradável, tranquilo, extenso calçadão para fazer caminhada, praça com academia ao ar
livre para a prática de exercícios físicos com educadores físicos, trilhas asfaltadas, uma
escola com projetos de educação ambiental para as crianças, dentre outros. Já para 10%
mostraram-se insatisfeitos classificando como regular ao apontarem a falta de segurança
pública principalmente nas trilhas e o calçadão como impróprio para caminhada por não
está dentro dos padrões arquitetônicos para caminhada, colocando em risco a vida das
pessoas que utilizam.
Ao indagarmos sobre a importância das áreas verdes de lazer para sociedade
todos os entrevistados (100%) foram unânimes em responder que são de suma
importância não somente para a qualidade de vida e lazer do ser humano, mas, para a
preservação da natureza e também para embelezar a cidade, como enfatiza um
entrevistado:
“O Parque é importante porque a gente vem todos os dias fazer nossa
caminhada, tomar água de coco, aqui nós temos aulas de aeróbica no chapéu,
na praça tem uma academia ao ar livre. Aqui a gente faz amizade, então, pra
mim foi muito bom o governo construir esse Parque, porque antes isso aqui
servia de esconderijo de marginais, eles praticavam muitos assaltos, estupros
e assassinatos. Nós que moramos aqui, vivemos durante muitos anos
preocupados com tanta violência aqui nesse bairro porque aqui era só mato.
Agora tudo melhorou com esse Parque’’(ENTREVISTADO, 2015).

Sobre as análises das representações sociais e ambientais das atividades da
Escola do Parque ser voltadas para a Educação Ambiental, segundo os entrevistados
(100%), ou seja, todos foram novamente unânimes ao concordarem que o projeto é
interessante por abordar as questões ambientais com uma forte tendência para as
mudanças de comportamento, levando o cidadão se conscientizar sobre a preservação
do meio ambiente, tendo como exemplo de que não se deve jogar lixo no parque,
manter a diversidade das plantas e dos animais, reciclar, reduzir, reparar e repensar.
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Ao entrevistar uma professora, ela nos informou que são trabalhadas as questões
da sustentabilidade representada por conceitos sobre a economia local (consumo
sustentável, manejo dos recursos e minimização do lixo) espécies e ecossistema
(respeito a todas as formas de vida e o reflorestamento), interação humana (partilha do
conhecimento, direitos humanos e o protagonismo), energia e tecnologia (consumo
justo de energia), água (evitar o desperdício) e a segurança alimentar (floresta de
alimentos orgânicos). É neste sentido que a Escola trabalha com os alunos, professores e
frequentadores do local.

CONCLUSÃO
A pesquisa constatou uma forte relação entre o lazer e as atividades físicas, visto
que proporciona a socialização entre as pessoas, ao mesmo tempo valoriza a autoestima,
saúde e o bem-estar.
Nesse sentido, aponta-se o lazer que, conforme enunciado por Gomes (2004)
deve exercer um papel ligado à cidadania de forma a romper com os limites
socioculturais e físicos de seus praticantes. Trata-se de instantes, sistematizados ou não,
em que o indivíduo se entrega a alguma prática que faz com que ele lance um novo
olhar sobre si.
Diante disso, a construção simbólica de cidade no entendimento dos sujeitos
entrevistados, traz uma nova concepção em que os indivíduos vivenciam a “paisagem’’
como parte de suas histórias de vida, significando-a como um espaço de laços
sentimentais e pessoais (MAFFESOLI, 1984).
Portanto, sugere-se o desenvolvimento de projetos, ações pontuais e até mesmo a
criação de políticas públicas de âmbito municipal, voltadas ao lazer que incentivem o
exercício desta prática objetivando a inclusão social.
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POLÍTICAS DE ESPORTE E DE LAZER NA SECRETÁRIA MUNICÍPIO DE
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RESUMO: Este estudo objetivou investigar ações de esporte e lazer desenvolvidas pela
Secretaria de Juventude, no Município de Extremoz/RN. A pesquisa foi de fundamental
importância para identificar a necessidade de programas e projetos, na perspectiva de
aprofundar conhecimentos sobre como as políticas públicas de esporte e lazer são
desenvolvidos no Município de Extremoz/RN. A metodologia adotada foi a pesquisa de
campo, para coleta de dados utilizamos como instrumento a entrevista semiestruturada.
Um dos principais resultados deve-se a grande necessidade de atuação da gestão do
município, em coordenar e fiscalizar os espaços e equipamentos de esporte e lazer.
Nesse entendimento, foi identificado com relevância o descaso com edificações que
foram construídas com verbas públicas para beneficiar a população local. Nesse sentido,
as atribuições da secretaria é incentivar as práticas esportivas e de lazer, propiciando
ações efetivas na comunidade, apoiando atores sociais que desenvolvem atividades com
mesmo fim. E, garantir o que a constituição 1988, define que é garantido como um dos
direitos sociais o esporte e o lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Extremoz; Políticas públicas; Esporte; Lazer; Ações.

INTRODUÇÃO
Este estudo surgiu a partir da curiosidade em conhecer como o esporte e o lazer
é desenvolvido no município de Extremoz/RN. O referido Município, pertence à
Microrregião de Natal e à Mesorregião do Leste Potiguar, bem como à Região
Metropolitana de Natal e ao Polo Costa das Dunas. População estimada em 2015, de
acordo com o IBGE, é de habitantes. 27.525, em 2010 era de 24.569. O referido
município foi fundado no dia 4 de Abril de 1963, o município tem 52 anos. Atualmente,
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próximo dos seus 53 anos fundação, quem nasce no Município de Extremoz chama-se
Extremozense.
O trabalho apresentou a seguinte problemática: identificar programas e projetos
de esporte e lazer oferecidos para crianças, jovens e adultos. Nesse sentido, foram
encontrados programas, projetos e ações que são realizados pela Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer do Município de Extremoz. Dentre eles podemos citar:
Programa núcleos esportivos que desenvolve as modalidades de futebol, futebol de
salão, voleibol, natação, a hidroginástica com turmas de 30 pessoas por modalidade.
Destaca-se, o Jemex que são os jogos estudantis com as modalidades de futebol,
atletismo e futebol de área. Encontramos o Projeto verão legal que são atividades
recreativas e esportivas, essas ações são realizadas nas praias de Extremoz com o
público alvo todas as faixas etárias, participam de crianças a adultos. Verificamos ainda,
o Projeto ciranda e cinema na praça que é realizado todas as quinta feira na praça do
distrito nesse projeto, prestam serviços de ação social de saúde, educação,
infraestrutura, a cultura que leva o cinema na praça, e o esporte que proporciona
atividades recreativas de lazer com as crianças.
226

METODOLOGIA
O estudo realizado trata-se de uma pesquisa de campo, com aspecto descritivo,
apoiando-se em entrevistas semiestruturadas aplicadas à secretária de esporte e de lazer
do município de Extremoz/RN. Essa coleta de dados teve início por levantamento de
análises nos sites da própria secretaria, como também, em outros endereços eletrônicos
que tem relação com as ações e projetos e programas deste local e politicas públicas.
Para ter uma maior visibilidade dos estudos, foi importante o mapeamento dos espaços
destinados ao esporte e o lazer.
Para esclarecer a importância de conhecer sobre politicas públicas e a finalidade
do esporte e o lazer, apresentamos Marcelino (1996) e Bramante (1999), que revelam a
necessidade de uma política pública organizada, pois o fato é que a política de esporte e
lazer não pode resumir-se a uma política de atividades, que na maioria das vezes acaba
por constituir eventos isolados, desconectados entre si, sem o devido planejamento e a
necessária avaliação quantitativa e qualitativa de resultados. Assim foi possível
realizarmos o estudo na secretaria de esporte e lazer de Extremoz/RN, por meio dos
seguintes procedimentos: 1. Entrevista semiestruturada com a secretária atual; 2.
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Mapeamento e diagnóstico dos espaços de esporte e lazer da cidade, que foram
estruturados em várias visitas de campo. Para análise dos dados apoiamos nosso
referencial em Bardin (2004), que oferece uma abordagem consistente à compreensão
dos conflitos e consensos estabelecidos pelo grupo investigado; 2. Observação do
espaço de acordo com Tuan (1983), como espaço indiferenciado que se transforma em
lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa de campo ao Município de Extremoz/RN foi de fundamental
importância para identificar a necessidade de programas e projetos sociais do município.
É de grande necessidade que os governantes, principalmente o prefeito, vereadores,
responsáveis pela gestão do município, coordenem e fiscalizem os espaços e
equipamentos de esporte e lazer do município. Nesse entendimento, foi identificado
com relevância o descaso com edificações que foram construídas com verbas públicas
para beneficiar a população local.
Na entrevista semiestruturadas feita à secretária e no levantamento de análises nos
sites foram encontrados alguns esportes praticados pela população como o futebol,
futebol de salão, voleibol, natação, hidroginástica, futsal e karatê. Encontramos ainda, a
realização de alguns campeonatos, como o campeonato de futebol 2015, campeonato de
basquete masculino da Federação Norteriograndense, regata interestadual de Remo
2011. Destacamos alguns projetos desenvolvidos pela Secretaria, como o JEMEX:
Jogos estudantis do município de Extremoz, projeto verão legal, projeto ciranda e
cinema na praça, Programa núcleos esportivos. A secretária de esporte e lazer, ainda nos
informou que no Município de Extremoz/RN, são poucos os projetos e as ações tem na
maioria uma característica de eventos pontuais, no qual são realizados anualmente,
como exemplo podemos citar o “Verão Legal”, que é promovido pela secretaria de
esporte e lazer do município. Mais um projeto que acontece atualmente é o “Cinema na
Praça”, que acontece nas quintas-feiras a praça principal de Extremoz.
Em relação ao mapeamento e diagnóstico dos espaços, percebermos que o
Município tem pouco investimento na área do esporte e do lazer, sendo o futebol
masculino a referência local. Percebe-se que Extremoz tem grande potencial,
necessitando de uma articulação, para que sejam implantadas novas políticas de esporte
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e de lazer nesse município. No levantamento dos espaços e equipamentos de esporte e
lazer da cidade, foi possível visualizar vários espaços favoráveis para práticas esportivas
e de lazer, mas, muitos espaços hoje, se encontram sem condições de receber a
população: 1. Ginásio interditado e abandonado, sem nenhuma condição de uso; falta de
manutenção. 2. Piscinas, mas que, no presente momento, está sem nenhuma condição de
uso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecer e a secretaria de esporte e lazer do Município de Extremoz/RN,
identificando seus programas, projetos e ações, foram de grande relevância o
mapeamento e diagnóstico dos espaços públicos e os equipamentos para o esporte e o
Lazer do rio Grande do Norte. Nesse estudo foi possível visualizar a necessidade de
uma política mais atuante,
O estudo de campo ao Município de Extremoz/RN foi de fundamental
importância para identificar a necessidade de programas e projetos sociais do município,
tendo em vista que o relato feito pela secretaria de juventude, esporte e lazer do
Município. A referida secretaria de esporte e lazer tem como objetivo atender toda a
comunidade e classes sociais do município de Extremoz/RN, através de programas e
projetos que venham garantir a todos o direito ao esporte e lazer. Nesse sentido, as
atribuições da secretaria é incentivar as práticas esportivas e de lazer, propiciando ações
efetivas na comunidade, apoiando atores sociais que desenvolvem atividades com
mesmo fim. E, garantir o que a constituição 1988, define que é garantido como um dos
direitos sociais o esporte e o lazer.
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“TODO MUNDO ESPERA ALGUMA COISA DE UM SÁBADO À NOITE”1:
REFLEXÕES SOBRE O LAZER DOS JOVENS
NA CIDADE DE FORTALEZA-CE
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Ana Cláudia Porfírio Couto, UFMG, acpcouto@gmail.com
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo tecer reflexões sobre o lazer dos jovens
na cidade de Fortaleza-CE. Para isto, demonstra-se, no primeiro momento do trabalho, o
entendimento dos jovens acerca do objeto lazer. Posteriormente, expõem-se alguns
fragmentos das narrativas dos jovens sobre o que eles esperam de uma noite de lazer. O
percurso metodológico apresenta como proposta a aplicação de entrevistas
semiestruturadas com 20 jovens que foram localizados nos diversos espaços do Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC): 12 jovens pertencentes ao sexo feminino e
08 jovens pertencentes ao sexo masculino. Com isso, busca-se contribuir para a
ampliação da discussão acerca das projeções do tempo destinado ao lazer pelos jovens
na cidade de Fortaleza. Pode-se dizer que a liberdade de escolha e a opção pessoal
caracterizam o lazer no universo juvenil pesquisado. Destaca-se ainda a importância
atribuída aos grupos aos relacionamentos, o contato face a face e o convívio social.
PALAVRAS-CHAVE: Juventudes; lazer; espaço público; Fortaleza-CE.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, no Brasil, tem-se intensificado o debate acerca do
segmento juvenil, nos diversos focos e temas de análises que perpassam esta categoria
social, colocando desafios e questões. Nas palavras de Souza (2005, p. 89a), a década de
1990, registra importantes mudanças na questão geracional, trazendo à tona a condição
juvenil, que passa a distinguir-se as demais fases da vida.
É a partir do século XX que os jovens começam a se reunir em grupos
desvinculados das instituições sociais - como as escolas, a igreja, a família, num
processo denominado desinstitucionalização da condição juvenil. Na década de 1990,
multiplicam-se estudos voltados aos estilos de vida e de lazer do segmento juvenil.
Atrelado a isto, tem-se o aumento expressivo da população jovem que também
Fragmento da música “Sábado à noite”. Utiliza-se deste para remeter a ideia do que se espera de uma
noite de lazer, que no imaginário social tem o sábado (e o domingo) como o dia destinado aos momentos
lazer.
1

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

229

resultou no interesse de diversos outros segmentos sociais que passaram a ter o jovem
como foco: as empresas, a mídia, a indústria cultural - moda, revistas, músicas,
programas de televisão, livros, seriados -, que juntas, buscam no segmento das
juventudes o público para as suas ofertas de lazer.
Por falar em lazer, este se caracteriza como atividade de livre escolha dos
indivíduos e constitui-se como uma vivência/experiência central para os jovens. O lazer
é um tempo-espaço férteis para a construção de identidades individual e coletiva dos
jovens; para descoberta das potencialidades humanas e para o exercício de inserção
efetiva nas relações sociais. Além do mais, as diversas práticas de cultura e de lazer em
espaços sociais públicos podem ser consideradas verdadeiros laboratórios, no qual se
vivenciam experiências e se produzem subjetividades. Portanto, optou-se por realizar a
pesquisa no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por seu um equipamento público
cultural da cidade de Fortaleza-CE propicio as práticas de lazer das juventudes desta
cidade.

METODOLOGIA
O recorte da análise dos dados aqui apresentada compõe uma pesquisa mais
ampla que foi realizada nos dias 12/04/2014 e 13/04/2014. Esta contou com a aplicação
de entrevistas de natureza semi-estrutura com 36 perguntas direcionadas ao segmento
juvenil. Participaram do estudo 20 jovens localizados nos diversos espaços do CDMAC:
12 jovens pertencentes ao sexo feminino e 08 jovens pertencentes ao sexo masculino.
Ressalta-se novamente que, neste estudo, selecionam-se somente algumas destas para
fins de análise.

DESENVOLVIMENTO: O CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E
CULTURA (CDMAC) E AS JUVENTUDES
O CDMAC, localizado na Praia de Iracema, constitui-se como um polo de
difusão cultural que atrai um expressivo público juvenil. Pode-se dizer que ele é um
local que possibilita múltiplas vivências do contexto do lazer. O CDMAC, no caso de
Fortaleza-CE, configura-se em um espaço de referência de identidade juvenil e de novas
experimentações. Dados isto, diz-se, segundo a pesquisa de campo, que foram
identificadas no CDMAC diversas culturas juvenis, diferentes estilos de vida e múltiplas
juventudes. As juventudes que buscam o local para ir escutar música, ir ao teatro, ao
ISBN: 978-85-7143-152-2
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cinema, ao café, namorar, se divertir, conversar, trabalhar. Percebeu-se que todos(as)
estavam reunidas em um mesmo espaço, (des)conectados e juntos.
Os momentos de lazer na vida dos jovens entrevistados
Falar sobre juventude e lazer é reconhecer as singularidades deste segmento e,
consequentemente, as suas demandas sociais. É no tempo espaço-tempo do lazer que os
jovens buscam/formam identidades individuais e coletivas, reúnem-se, consolidam
relacionamentos, geram fruição, sentidos estéticos e processos de identificação cultural.
Com essa explanação, utiliza-se desse relato que prossegue para descrever os
momentos de lazer. Para alguns jovens entrevistados o lazer é: “Uma forma de você
fugir da correria do dia-a-dia, sem ele você vive só para trabalhar. Ele é primordial”. Na
mesma ideia, também foi captado que o lazer permite: “Distrair do trabalho”.
Neste discurso reforça-se a centralidade que a categoria trabalho assume na vida
dos jovens. Por isso, torna-se oportuno problematizar a clássica oposição entre as
esferas da vida lazer e trabalho, na qual o trabalho é concebido estritamente como algo
penoso e o lazer como momento dedicado primordialmente a fazer-se o que gosta.
Consequentemente, uma análise mais ampla sobre lazer e trabalho sobrepõe-se a
tais entendimentos. Por isso, não se deve projetar o lazer como mero assimilador de
tensões diárias ou como algo bom que ajude a conviver com as injustiças sociais.
(MARCELLINO, 2000). E além dos mais, trabalho e lazer são dimensões da vida
humana que dialogam e não se excluem. (GOMES, 2014).
Ademais, outros jovens asseveram que o lazer: “É essencial e primordial para a
vida em comunidade, além do bem estar individual”; “Me faz esquecer os problemas,
por isso é muito importante”. “É se divertir, conhecer a cultura do Estado [lazer]”.
Depreende-se daí que é especialmente no tempo livre e nos momentos de lazer
que os jovens constroem suas próprias normas e expressões culturais, seus ritos, suas
simbologias e seus modos de ser, que os diferenciam do denominado mundo adulto. Em
outras palavras, os jovens elaboram subjetividades coletivas em torno de culturas
juvenis (BRENNER et al, 2008).
Notadamente, também não se pode negligenciar a resposta de um dos jovens
entrevistados que diz que o lazer: “Não é muito importante, gosto de ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro é lazer”. A fala remete à compreensão de que somente ganhar e ter

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

231

dinheiro dignifica a dá sentido à vida. Em vista disso, sabe-se que o lazer apresenta
como características o seu caráter desinteressado, logo, é uma atividade não lucrativa.
Continuando, sabe-se que no tempo-espaço do lazer acontecem os momentos de
socialização, e são nestes períodos em que os jovens vivenciam os seus múltiplos
pertencimentos. Nessa ideia tem-se que o lazer para outro público dos jovens
entrevistados: “É importante para se distrair, curtir um pouco, sair da rotina”; “Distrair
do estresse”; “Tirar o estresse”; “Momento de distração, conversar com os outros sobre
outras coisas, assuntos em geral”; “Distrair da rotina. É felicidade. É encontrar os
amigos”; “Sair da rotina”; “Essencial para sair da rotina, relaxar”; “Distrair da rotina”;
“Descanso”. “É o prazer. É fundamental trabalho e lazer para o artista. Tem que ter
[lazer]. Ele é vida”.
Em relação à função do descanso, rememora-se que no senso comum, o
divertimento e o descanso são os termos mais comumente associados ao lazer. Esta
compreensão, segundo Marcellino (1987), é parcial e limitada do objeto lazer.
Pelo momento, relembra-se que Para Gomes (2014), o lazer nada mais é do que
a: “(...) necessidade de fruir, ludicamente, as incontáveis práticas sociais construídas
culturalmente” (p. 02). E estas vivências podem acorrer de diversas formas, segundo os
interesses dos próprios partícipes, grupos, ou instituições, situadas em cada contexto
histórico, cultural, social e político específico.
Nesse sentido, o lazer para os jovens entrevistados é também: “É poder beber,
ficar com os amigos”; “Se divertir, entreter”; “Preciso viver, né?! espairecer, tá em
contato com o que eu gosto, encontrar os amigos”;“Ajuda a pessoa a se desenvolver, a
ter mais equilíbrio emocional, diminui o estresse, melhora o relacionamento com os
outros”. Ou seja, lazer tem relação direta com a procura e com o interesse de quem o
frui e pode acontecer de diversas formas.
Nessa perspectiva, faz-se mais do que necessário e adequado utilizar o conceito
de juventudes plurais: “[...] já que há diferenças acirradas de ser jovem em função das
classes sociais, de habitar no centro da grande metrópole ou em sua periferia, de viver
no campo, de pertencer a religiões e credos distintos, chegando também no nível de
etnias”. (CORDEIRO; CLEMENTINO, 2012, p.14). De tal modo, os interesses por
determinadas práticas de lazer diferem e particularizam-se de acordo as singularidades
do jovem que se fala.
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O que os jovens esperam de uma noite de lazer?
“Compartilhar esse momento com a minha sobrinha, dá essa oportunidade para
ela, e depois [mais tarde], sair com os amigos e deixar a sobrinha dormindo [risos]
(estava vendo uma exposição na galeria do CDMAC)”; “Se possível, troca de
conhecimento, apreciar o trabalho das pessoas e aproveitar os momentos com os
amigos”; “Que seja bem proveitosa”;
Assim, próprio do processo de desinstitucionalização da condição juvenil, esta
categoria social expressa uma nova condição juvenil que se estabelece e que difere, por
conseguinte, das gerações anteriores, ao expressar uma forte autonomia individual,
especialmente no uso do tempo livre e do ócio; pela própria rapidez em multiplicar
experiências vividas; pela ausência de grandes responsabilidades em relação a terceiros;
por um rápido amadurecimento mental e físico e; por uma emancipação mais precoce
nos aspectos emocionais e afetivos; apresentando, ainda, a sexualidade mais precoce,
ainda que visto certo atrasado no aspecto econômico, ou seja, a dependência financeira
da família. (FREITAS; PAPA, 2003).
Um dos jovens entrevistados disse: “Só quero ir para casa”. Esta resposta traz
uma série de indagações. Uma noite de sábado pode apresentar/gerar interesses distintos
para as diversas juventudes, já que a categoria é plural. A jovem em questão estava
trabalhando no dia da pesquisa [era sábado à noite] e ela afirmou que a única coisa que
queria, depois que saísse do trabalho, era ir para sua casa e descansar de um exaustivo
dia.
Ratifica-se a compreensão de que: “grandes contingentes populacionais
trabalham nos finais de semana e, mesmo aqueles que não exercem atividades
profissionais, participam de uma gama restrita de programações, a grande maioria
restringindo-se ao ambiente doméstico” (MARCELLINO, 1987, p.58). Assim sendo,
remete-se mais uma vez a questão do trabalho como elemento central, e que merece
atenção, quando se analisa o objeto lazer e das práticas de lazer realizadas no âmbito
domestico.
Outros jovens entrevistados relataram que esperam de e em uma noite de lazer:
“Namorar”; “Ir a um restaurante romântico com alguém especial”. Aqui a juventude
aparece na dimensão da paquera, da conquista, do namoro.
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Relata-se com isso que: “(...) muito da socialização dos jovens dos setores
populares se fazia nas ruas, desde as brincadeiras das crianças, até as turmas juvenis de
esquina, o namoro de praças, o deslocamento em bando para os bailes e outros lugares
de diversão” (ABRAMO, 2003, p.221).
Nas palavras de Padilha (2014): o lazer expressa-se como um potencial de
criatividade e que cada um tem a responsabilidade de cultivar a sua maneira, em função
dos valores que dão sentido à vida. O lazer, deste modo, inscreve-se nas temporalidades
humanas inconstantes: valores, afetos, modos etc.
Outros jovens entrevistados dizem: “Que tudo dê certo, que eu chegue em casa
com segurança e que eu possa me divertir em paz”; “Segurança”. A questão da
segurança (e também da violência) ainda é muito recorrente quando se leva em conta o
acesso ao lazer. Assim, a falta de segurança aparece como uma das grandes barreiras do
acesso ao lazer dos jovens na cidade de Fortaleza-CE, fator este recorrente nos discursos
dos entrevistados.
Outras respostas dos jovens entrevistados relacionam-se com: “Se divertir”;
“Muita música e galera dançando”; “Se divertir”; “Muita diversão, interação e droga”;
“Bebidas, drogas, amigos, essas coisas”; “Geralmente só vou a bares e saio com amigos,
e espero diversão”; “Divertir, relaxar”; “Música e amigos”.
Salienta-se aqui sobre os jovens que ocupam os espaços da cidade e redefinem
as suas identidades constantemente nos agrupamentos juvenis. Nesse sentido “a música,
a poesia, o teatro, a dança centralizam os interesses dos jovens como formas grupais que
vão além do fazer parte de um grupo por interesses comuns” (SOUZA, 2004, p.57). É,
sim, “condição para reconhecer o sentido daquilo que fazem. No grupo, afirmam o que
são a partir do reconhecimento do outros” (SOUZA, 2004, p.57).
Por fim, outros jovens entrevistados reconhecem que buscam de uma noite de
lazer: “Relaxar, conversar com os amigos e aprender coisas novas”; “Relaxar”; “Que
seja tranquila, conhecer novas pessoas e ficar com os amigos”; “Que seja bom,
tranquilo”. Deste modo, existe uma determina juventude que busca programações mais
calmas, que querem mais tranquilidade nos seus momentos de lazer.

CONCLUSÃO
No contexto das juventudes, a liberdade de escolha é associada com evidência
aos momentos de lazer. Nessa concepção, pode-se dizer que a liberdade de escolha e a
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

234

opção pessoal caracterizam o lazer no universo juvenil pesquisado. Destaca-se a
importância atribuída aos grupos, aos relacionamentos, o contato face a face, e o
convívio social.
A relação juventude/lazer, no caso da pesquisa, aparece relacionada ao
desprendimento, liberdade, espontaneidade e também ao desvio, à violência, à desordem
social. Nesse sentido, é necessário distinguir de que jovem ou juventude se está falando,
jovens burgueses, operários, estudantes, trabalhadores, galeras, periféricos, entre outros,
pois cada um destes requer olhares específicos.
Ratifica-se a ideia da juventude pensada em sua pluralidade, pois nota-se com as
informações fornecidas pelos jovens entrevistados que o lazer assume diversos
entendimentos, apresentando diferentes formas de alcançá-lo, somada a diferentes
formas de questões que buscam ser alcançadas e vividas neste tempo-espaço, desde a
busca pela diversão, como também enquanto momento da fuga da rotina, do
relaxamento e de viver a liberdade. Percebe-se que geralmente é um momento em que
se está perto dos amigos, como foi visto. Em uma das cidades mais violentas do mundo
como é o caso da cidade de Fortaleza-CE, a busca pela paz nos momentos de lazer é
compreensível e esperada. Outra característica do lazer também percebida é a propensão
dele para aprender coisas novas.
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RESUMO: O texto apresenta a análise de um lugar de sociabilidade na cidade de Campos

dos Goytacazes, o Jardim São Benedito. A construção do lugar1 é entendida como espaço
de vivências cotidianas, lidas a partir do relato dos próprios agentes que frequentam o
Jardim São Benedito, ou seja, faz-se uma leitura através do olhar do outro. A metodologia
consistiu em observação no lugar, entrevistas com os frequentadores subdivididos em
grupos de atuação para reconhecer os aspectos pelos quais se constroem as identidades
vivenciadas nesse espaço público. O texto encontra-se subdividido em três sessões: a)
primeiro busca-se discutir o conceito de lugar, aplicado ao recorte espacial em estudo; b)
explicitação das percepções sobre o lugar e c) apresentação dos resultados obtidos e
reconhecimento das identidades.
PALAVRAS CHAVE: Lugar; Jardim São Benedito; Espaço público.

INTRODUÇÃO

A análise de um lugar de sociabilidade na cidade de Campos dos Goytacazes, o
Jardim São Benedito, está fundamentada nas teorias e métodos da Geografia Humanista.
Entende-se o lugar como um espaço de vivências cotidianas, lidas a partir do relato dos
próprios agentes. Qual o significado deste lugar para os frequentadores? A leitura por
meio do olhar do outro. As entrevistas abertas no próprio lugar buscam reconhecer os
aspectos pelos quais se constroem as identidades vivenciadas nesse espaço público.
É habitual as famílias, os grupos de amigos e ainda sujeitos solitários buscarem,
nos finais de semana, os jardins públicos, os parques, os bosques urbanos para encontros,
passeios, momentos de lazer, práticas de esportes ou para piqueniques. Veem-se esses

1

Grifo nosso, a palavra lugar, quando estiver grifada, significa que está sendo relatada como categoria analítica da
Geografia.
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encontros no Campo do Santana2, na Quinta da Boa Vista3, no Parque do Ibirapuera4, no
Jardim Botânico Rodrigues Alves5. Em Campos dos Goytacazes o lugar preferido é o
Jardim São Benedito, uma praça que recebe a denominação de Jardim, mesmo sendo toda
gradeada e a entrada só sendo permitida em horários bem limitados.
Partir do olhar/observar o lugar, parece estar inteiramente certa a afirmação de
que a Geografia nos cerca (COSGROVE, 2012a). Ao falar em lugar, propõe-se uma
investigação atraente pela gama de teorias referentes à categoria que, sendo relacionada
ao campo do real, considera-se a percepção de que a Geografia está no cotidiano dos
sujeitos. Pode-se identificar como lugar, no sentido de uma categoria de análise
geográfica, determinado objeto geográfico, seja ele uma praça pública, uma Universidade
ou um Shopping Center? Como identificar as rejeições e afeições para com os lugares?
Para responder a essas questões, estruturou-se o texto em três sessões: a) a primeira
discute o conceito de lugar para analisar o Jardim São Benedito, aqui tratado como o
lugar Bendito6; b) a segunda é voltada para a apresentação da metodologia adotada e c)
a terceira sessão consiste em apresentar os resultados dos olhares.

O SUJEITO E O LUGAR BENDITO NO ÂMBITO DA VERTENTE HUMANISTA

Para compreender a importância do lugar, é mister entender a importância do
sujeito no processo de produção do espaço, a relação entre a produção concreta e
simbólica como processos indissociáveis. O sujeito é o protagonista que dá sentido às
representações sociais. A produção do espaço decorre das práticas agregadas ao solo.
Não obstante, existe o campo subjetivo do espaço, um processo teológico, pois toda ação
humana possui uma finalidade (MORAES, 2005), um sentido que vai orientar o trabalho
(da produção do espaço), diferenciando o homem dos outros animais (COSGROVE,
2012b).
A consciência está estrita ao ser individual (MORAES, 2005), mas as decisões
tomadas causam transformações nas paisagens e na organização espacial e são escolhas
2

Campo do Santana é um parque localizado na Praça da República, no Centro do Município do Rio de Janeiro.
Quinta da Boa Vista é um parque municipal no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. Foi utilizado
durante o Império do Brasil (1822-1889) como residência pela família imperial brasileira, desde a proclamação da
independência do Brasil (1822).
4 Um parque urbano localizado na cidade de São Paulo, construído em meados do século XX, especificamente na
década de 1950. O Parque do Ibirapuera é considerado o parque mais importante da capital paulista.
5 Também é conhecido como Bosque Rodrigues Alves, uma área de preservação ambiental localizada em Belém do
Pará. Foi construído no século XIX e recebe o nome em homenagem ao político brasileiro que veio a ser o quinto
presidente da República.
6 Grifo nosso
3
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que estão relacionadas aos contextos espaço-temporais. A imaginação dos indivíduos é o
principal determinante nas manifestações dos significados do mundo, segundo Cosgrove
(2012b).
A relação sujeito/espaço, as formas da consciência devem ser analisadas no
universo da cultura, assim como também o cuidado com o contexto que movimenta o
sujeito. Para esses exames, parte-se da antropológica e histórica (MORAES, 2005). Deste
modo, para uma análise antirreducionista, se deve considerar o sujeito, sobretudo a
valorização da consciência, das ideologias, dos simbolismos que proclamam poder e
estão anunciados nas paisagens humanizadas (COSGROVE, 2012a). O lugar está
impregnado de intencionalidades, resultado de ações baseadas em interesses, ideologias
e poder, que o sujeito re/produz. Estão representados por diferentes modelos de cultura,
formando uma disputa na paisagem (COSGROVE, 2012a).
A discussão acerca da categoria lugar oferece diversas definições, ao longo do
tempo, em variados campos do conhecimento. Dardel (2001), por exemplo, não dedica
um capítulo ou sessão específica para o debate das questões sobre essa categoria. O
conceito está permeado, na obra, como fundamento para a construção das relações
temporais e espaciais do indivíduo no mundo. Essa afirmação é amparada pelo seguinte
fragmento:
Do plano da geografia, a noção de situação extravasa para os domínios mais
variados da experiência do mundo. A "situação de um homem supõe um "espaço" onde
ele se "move"; um conjunto de relações e de trocas; direções e distancias que fixam de
algum modo o Lugar de sua existência. "Perder a localização" é se ver desprovido de seu
"lugar", rebaixando de sua posição "eminente", de suas relações, se encontrar, sem
direções, reduzido à impotência e à imobilidade. Novamente a geografia, sem sair do
concreto, empresta seus símbolos aos movimentos interiores do homem. (DARDEL,
2001, p 19).
O conceito de Dardel (2001) de geograficidade7 tem influenciado nas pesquisas
de geógrafos humanistas. Nos últimos anos, o humanismo vem sendo a grande influência
nas ciências sociais, e fez surgir uma diversidade de concepções nas diferentes disciplinas
que se encontram nesse campo do conhecimento. Grande parte das obras que seguem

7

Geograficidade foi o conceito formulado por Eric Dardel, em 1950. Consiste na relação entre o indivíduo e a
superfície terrestre, relação de experimentações, das vivências, uma relação visceral com os lugares. Esse conceito tem
fundamentos filosóficos, bem como o existencialismo e a fenomenologia.
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esta orientação metodológica vem influenciando o conhecimento geográfico, outras
ciências sociais e até a Literatura, causando a ausência de uma instrução unitária
(GOMES, 2012).
Caracterizado por um ecletismo em função do novo contexto crítico das ciências
sociais, criaram-se equívocos no que diz respeito às propostas, métodos e abordagens. Há
dificuldade em ver uma integração ou uniformidade do movimento humanista quanto ao
plano filosófico-metodológico. Na geografia humanista, há o acordo em contestar o
modelo científico anterior, mas não há, contudo, um consenso quanto a um novo modelo
a seguir (GOMES, 2012).
Identificam duas acepções geográficas da categoria lugar, fundamentadas por dois
eixos epistemológicos, a geografia marxista e a geografia humanista. A geografia
marxista fundamenta seu conceito-chave pela singularidade (LEITE, 1998). Também
conhecidos como geógrafos radicais, seus seguidores argumentam que o lugar se define
como nós, sendo fruto de interações globais que se organizam em redes sociais,
econômicas e políticas (RELPH, 2014). E a geografia humanista define o lugar pela
experiência.
Na contextualização histórica, esses dois polos são originários do século XX,
especificamente nos anos de 1970 e 1980, e trouxeram o interesse em discutir o conceito
de lugar. Haja vista que a geografia passava por momentos de turbulência acerca de uma
redefinição, devido a discussões sobre inadequações do modelo cartesiano e das ciências
newtonianas (RELPH, 2014). A difusão da arquitetura moderna, em meados do século
XX, com projetos que não valorizavam a tradição, a história do local e o ambiente, foi
outro fator que estimulou o interesse em se discutir sobre o lugar, simultaneamente com
a ideia de preservação patrimonial.
A relação entre lugar e a experiência é caracterizada principalmente pela
valorização das afetividades que os indivíduos desenvolvem com o meio, ou seja, lugar
é produto da experiência humana (TUAN, 2013), uma ideia desenvolvida pelos filósofos
Edmund Husserl e Martim Heidegger, em oposição ao positivismo. Assim, até a década
de 1990, a concepção de lugar da geografia humanista era o principal polo epistemológico
(RELPH, 2014).
Ao longo da vida, desenvolvemos afetividades a partir da convivência com o lugar
e com outros indivíduos. Os lugares são impregnados de emoções, lembranças e
sentimento de segurança. Essas afetividades, por parte dos sujeitos, somente se dão
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devido aos interesses predeterminados e intencionalidades (LEITE, 1998). A experiência
tem diversas perspectivas. O espaço pode ser experenciado por diferentes maneiras, com
as quais constroem a realidade: a luz dos sentidos (olfato, paladar e tato), a percepção
visual e concepção (simbolização). A experiência está voltada para o mundo externo,
pois provoca a competência de aprendizado a partir da própria vivência constituída de
sentimento e pensamento, isto é, um continum experiencial8. Os objetos ou os lugares
somente atingem a realidade concreta quando a experiência com eles é total, envolvendo
todos os sentidos, assim como a mente ativa e reflexiva (TUAN, 2013). Na construção
dos valores espaciais, o corpo é o ponto inicial. O desenvolvimento da habilidade espacial
é gradativo. Surge quando o indivíduo é criança e, logo em seguida, vem o conhecimento
espacial. Entretanto o conhecimento espacial, apesar de potencializar a habilidade
espacial, não é necessário a ela, desde que o conhecimento se construa na realização de
atividades habituais (TUAN, 2013).
O Jardim São Benedito, em verdade, trata-se de uma praça localizada na área
central da cidade de Campos dos Goytacazes, frequentada para práticas culturais,
esportivas, de lazer e do ócio. Nesse ambiente se relacionam sujeitos que possuem idades,
experiência de vida, visão de mundo, sentimentos e conhecimentos diferentes a respeito
do lugar, bem como o próprio lugar proporciona experiências diferentes para cada grupo
e/ou indivíduo. “O local é, então, altamente complexo, com múltiplos patamares de
significados” (COSGROVE, 2012a, p.220). Além do mais, “o local é um lugar simbólico,
onde muitas culturas se encontram e, talvez, entrem em conflito” (COSGROVE, 2012a,
p.220).
No interior do Jardim São Benedito pode-se perceber alguns símbolos que
produzem significados, valores e são destaques do lugar. A Academia Campista de
Letras9 está localizada ao centro do Jardim, com uma arquitetura histórica que contribui
para a memória da cidade. Ao seu redor, estão posicionados bustos em homenagem a
personagens que tiveram valor intelectual, político e cultural no município. Esses bustos
são expressões impressas na forma de linguagem, isto é, símbolos que representam uma
cultura dominante e reproduzem normas e valores (COSGROVE, 2012a).
8

Relação que existe entre sentimento e pensamento na construção da experiência. Tuan (2013) relata que o sentimento
humano não é sucessão de diferentes sensações. Ambos –sentimento e pensamento - têm a competência de produzir
convergências sensoriais no movimento da experiência, são duas extremidades que complementam a experiência.
9 Antes de funcionar a Academia Campista de Letras, tal construção no início do século XX em 1904 era uma Escola
pública chamada Wenceslau Braz destinada para as classes mais pobres do município. Ver em:
http://institutohistoriar.blogspot.com.br
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Os nomes dos personagens já estão apagados, não são reconhecidos pelos
transeuntes e frequentadores do Jardim, e o reconhecimento dos seus feitos já não tem
mais a mesma importância. Outros personagens ocupam agora a cena cultural e política,
mas esses já não são tão nobres e não merecem homenagens como aqueles.
As pessoas ou grupos que frequentam o jardim seguem um conjunto de condutas.
No interior não é permitido andar de bicicleta, consumir bebidas alcoólicas ou drogas
ilícitas, praticar atividades obscenas. Além disso, o local está cercado por grades e possui
um período de funcionamento diário, verdadeiros “códigos apropriados de conduta”
(COSGROVE, 2012a). Portanto, esse conjunto arquitetônico expressa a motivação de
um dado grupo social. A intencionalidade e atividade do sujeito coletivo, no geral, um
referente ideológico que, pela concepção fenomenológica, pode ser identificado
(BERDOULAY e ENTRIKIN, 2014).
A Igreja de São Benedito dá nome a esse Jardim, uma praça cortada ao meio por
uma rua. De um lado, a área cercada; de outro, onde se encontra a Igreja, não há cercas.
Esse espaço caracteriza-se por ser um ponto de encontro de sujeitos de diferentes classes
sociais, moradores de diferentes bairros, que buscam um espaço de sociabilidade na
cidade. Por ser um lugar ambientalmente agradável, cercado de árvores que
proporcionam sombreamento, o lugar abriga “moradores de rua”, artistas que usam o
semáforo para as apresentações de malabares ou ainda aqueles que usam o jardim como
cenário de fotografias de casamentos ou de grávidas. Além desses usos, é possível
encontrar grupos que estão diariamente no jardim e fazem uso dos equipamentos
esportivos instalados pela municipalidade ou apenas descansam. O Jardim permanece
aberto de 07h às 21h, o uso é limitado ás práticas de sociabilidade e tem a circulação
controlada pela guarda municipal.
No último ano, identificamos grupos de crianças levadas por suas mães para
brincar e fazer piquenique no fim da tarde, em especial no período das férias escolares.
Em anos anteriores, não identificamos essas atividades sendo realizadas. Acreditamos ser
uma alternativa de lugar de lazer em uma cidade que possui poucos espaços destinados
às crianças. No Jardim há os tradicionais brinquedos de parques, como as gangorras,
balanços e os escorregas, mas há também o minhocão, o pula-pula e os carrinhos que são
pagos, por serem brinquedos que pertencem a particulares.
Após o percurso pelo Jardim, apresentando os principais objetos que o compõem
e identificando os sujeitos e grupos que atuam nesse lugar, parte-se para a análise das
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entrevistas não estruturadas, em dias e horas diferentes, para se poder encontrar os
sujeitos e grupos, em seus horários de permanência no Jardim. As entrevistas foram feitas
com os agentes frequentadores do jardim e com os agentes públicos responsáveis pela
manutenção das regras e guarda do patrimônio.

O JARDIM SÃO BENEDITO E SUAS RELAÇÕES COTIDIANAS
Durante dez meses fizemos observações e mantivemos diálogos com os
frequentadores do Jardim. As vivências, estão em primeira pessoa do plural, pois nessa
sessão do trabalho, que representa o preenchimento da lacuna entre o sujeito\objeto ou a
produção intelectual/afetiva, ocorreu a necessidade de nos incluir na metodologia da
pesquisa. Os pesquisadores, como sujeitos inseridos no espaço, frequentam o referido
lugar, praticando atividades aeróbicas na Academia Popular Viva Mais, projeto da
Fundação Municipal de Esportes de Campos dos Goytacazes; alimentam-se no Quiosque
do Fred, participam de partidas de futebol na quadra poliesportiva, utilizam a internet
WI-FI do Jardim, além de passarem por esse parque, como parte do percurso diário de
casa para a universidade, desde 2009, quando passaram a ser moradores de Campos,
vindos da cidade do Rio de Janeiro.
As entrevistas semiestruturadas tiveram como objetivo registrar as diferentes
percepções sobre este lugar. Por questão de organização, os frequentadores foram
divididos em três grupos que são complementares uns aos outros: (a) grupo de lazer, (b)
grupo de trabalho e (c) grupo de atividade física. Não quer dizer que não existam outros
grupos, mas esses nos chamaram a atenção por estarem em maior número e presença
diária. A seguir apresentamos as percepções sobre o lugar de cada um dos grupos.

O Grupo de lazer
Nesse grupo entrevistamos jovens frequentadores da quadra de futsal, os skatistas,
os jogadores de vôlei de areia, de basquete e os outros sujeitos que utilizam o espaço para
socializações ou apenas contemplação. Os usuários do espaço para socializar consideram
o Jardim São Benedito um lugar de refúgio, onde podem conversar sobre as afinidades,
mas também trazem pontos de rejeição a ele. Os skatistas também relatam suas
experiências positivas e negativas no Jardim São Benedito:
Gosto de dar um “rolé” no Jardim porque a quadra é “lisinha”. O skate pega
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“mó” pressão, aqui é mais fresco e direto a gente faz um “raxa” para um litro
de açaí. Na pracinha da rodoviária a pista está toda “arregaçada, está
ficando difícil dá um “rolé” lá, até porque a gente gosta mais do estilo street.
Na São Salvador não pode mais dá um “rolé” como antigamente e as pistas
que tem na cidade tem que pagar... o problema de andar aqui é porque a gente
não evolui o “rolé”, não tem espaço e direto temos que dividir “meio a meio”
a quadra com a galera do basquete (GRUPO DE LAZER, 2015).

O grupo do vôlei de areia gosta do Jardim aos sábados. Apontam que a reunião
tem o objetivo de fugir do estresse dos dias úteis da semana, sobretudo o trabalho semanal
e consideram o jogo no sábado uma diversão:
Nos reunimos todo sábado de manhã para jogar vôlei. Essa reunião serve
para aliviar a tensão do dia a dia. O jardim São Benedito é o melhor local
que encontramos para reunião. Além de ser um espaço reservado para essas
atividades, ele também é um local conhecido por todos do grupo (GRUPO DE
LAZER, 2015).

Os jovens que jogam basquete relatam que frequentam o Jardim no final da tarde
e costumam vir desde crianças. Eles utilizam a metade da quadra poliesportiva, a mesma
dos skatistas e, nessa mesma quadra, nas segundas e quartas-feiras, acontecem aulas de
capoeira com o grupo Abadá Capoeira. Os jovens do basquete declaram paixão pelo
esporte:
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Poxa, já perdi a conta de quanto tempo a molecada se reúne aqui no jardim.
Aqui, só os que gostam de NBA e basquete em geral. Jogamos “21” e
conversamos também sobre NBA. Geral se conhece desde “novinho”. Desde
muito tempo jogamos basquete no jardim (GRUPO DE LAZER, 2015).

Quando um dos entrevistados diz que “geral se conhece desde novinho” mostra
que eles cresceram tendo o jardim como um lugar de encontro e aqui constroem seus
laços de afetividade e sociabilidade da cidade. Sujeitos vêm de outros bairros para se
encontrarem ali e passaram a ter esse lugar como referência para rever os amigos de
infância.
Às quartas-feiras, acontece o futebol na quadra poliesportiva principal. Com
início marcado para as 20 horas, o lugar é ocupado por homens de idades variadas. Muitos
se conhecem desde a infância.
Em mais de um relato demonstra-se a importância desse lugar para a cidade.
Reúnem-se ali jovens, adultos e idosos sem distinção. O futebol é um motivador para
esses homens saírem de casa e terem seus momentos de lazer. Estar entre amigos naquele
lugar é mais importante que o jogo de futebol, o jogo é apenas um pretexto para estar
junto.
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Aos sábados e domingos, foi percebido durante a pesquisa, que o Jardim é
frequentado por muitas famílias. Muitos pais nos relataram que esse costume é antigo
para suas respectivas famílias.
Meus pais me traziam aqui quando eu era criança... agora eu trago meu filho
aqui como meu pai fazia. Como eu moro aqui perto, venho com eles para
andar de bicicleta ao redor do Jardim. Eles ficam encantados com os
coelhinhos, com os brinquedos do parque também (GRUPO DE LAZER,
2015).

A comemoração do dia 15 de outubro, dia do professor, permitiu muitas
confraternizações simultâneas. O local teve grande concentração de piqueniques, com
direito a brincadeiras entre professores e alunos de escolas de ensino fundamental:
Na quinta-feira passada foi dia do mestre. Como foi feriado, não teve aula e
então deixamos para comemorar hoje, na segunda-feira. A aula hoje é uma
brincadeira. E parece que muitos tiveram a mesma ideia de comemorar aqui,
parece até que foi combinado (GRUPO DE LAZER, 2015).

A entrevista deixa transparecer que o Jardim São Benedito foi escolhido por
professores e estudantes de diferentes escolas para estarem no mesmo dia e hora para
comemorar o dia do mestre, o que nos leva a pensar sobre a centralidade deste Jardim,
mas ao mesmo tempo, aponta para a falta de alternativas na cidade para este tipo de
evento.
Em seguida, expomos as visões que dizem respeito ao grupo de trabalho.
Indivíduos que participam do cotidiano do Jardim, com objetivos profissionais. Nesse
grupo, há agentes que estão localizados ao redor do Jardim e no interior.

Grupo de Trabalho

Os primeiros trabalhadores entrevistados foram os que frequentam a Academia
Popular Viva Mais. A academia possui instrutores para o auxílio e a composição da
matrícula para a prática das atividades. O funcionamento é dividido em dois turnos: das
07h às 11h e a partir das 16h às 21h. Em cada turno há um instrutor diferente porém suas
perspectivas a respeito do lugar são semelhantes:
Bom... aqui na academia o trabalho não é muito “puxado”. Muitos alunos
aqui, já praticam atividades aeróbicas há bastante tempo, então você não
precisa ficar o tempo todo dando orientações... a não ser quando o cara esteja
fazendo o treino em uma posição inadequada. Aqui no Jardim pela manhã é
fresquinho, diferente do turno da tarde. O problema principal que a academia
tem são os dias de chuva, que acabam interditando as atividades (GRUPO
DE TRABALHO, 2015).
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As opiniões dos que trabalham na academia no segundo turno dialogam com os
companheiros do turno matutino:
Trabalhar aqui de tarde tem o problema do calor. O açaí ali ajuda a refrescar.
A noite é mais fresco e a academia fica bem cheia. Quando chove a academia
fecha. A galera reclama muito, mas não tem condições com chuva. O trabalho
aqui é tranquilo... o problema é que a Prefeitura às vezes atrasa o pagamento
(GRUPO DE TRABALHO, 2015).

A academia popular, instalada no interior do Jardim, é financiada com recursos
da municipalidade e atende a um público bem variado em idade, gênero e origem social.
Não há registro de conflitos entre os frequentadores.
Outro trabalhador com quem entrevistamos foi o pipoqueiro, cujo carrinho fica
localizado em uma das entradas do Jardim. Trabalha no local há bastante tempo, como
relata o mesmo:
Acho que trabalho aqui na porta do jardim há uns vinte anos... desde a década
de 80. Eu gosto muito do ambiente familiar do Jardim, sábado e domingo fica
cheio de criança, eu acabo vendendo muita pipoca. Principalmente no
domingo, dia da missa, algumas pessoas compram pipoca aqui também
(GRUPO DE TRABALHO, 2015).

Entrevistamos, ainda os guardas municipais. A Guarda Municipal é o órgão que
exerce a função de zelar pelo espaço/patrimônio público e preservar a conduta que se
exige para frequentá-lo:

O trabalho no jardim é gratificante, protegemos aqui um local que embeleza
a cidade, muitas famílias se reúnem aqui no final de semana. Um ambiente
familiar, principalmente no domingo e a missa da Igreja. Trabalhar aqui é
preservar o espaço para as pessoas utilizarem, não deixar ter bagunça,
porque vem muitos jovens para cá... quando percebemos aqui pela câmera
que estão fazendo alguma coisa que não pode, nós vamos lá para ter uma
conversa legal com eles (GRUPO DE TRABALHO, 2015).

Todos os sujeitos do grupo do trabalho apontam o Jardim como um lugar
agradável para a cidade, é onde se sentem bem e encontram seus amigos. Destacam ser
um local muito frequentado em diferentes horários. Os jovens não concordam com a
abordagem feita pelos guardas municipais, por esses impedirem o consumo de bebidas e
som no lugar.

Grupo de atividade física

O Jardim é um ambiente onde as pessoas utilizam para a prática esportiva da
educação física. Entre essas pessoas estão os que fazem caminhada, contornando o
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jardim, os que utilizam a quadra de areia para atividades de fortalecimento muscular,
caminhada e corrida. Há os idosos, que praticam atividades aeróbicas nos aparelhos
destinados ao público denominado de terceira idade, os que praticam lambaeróbica10, o
grupo que pratica Tai chi chuan11 e os que frequentam a academia. Todos esses grupos
possuem um ponto em comum, o de que o Jardim é o melhor espaço para as atividades
dessa natureza, como relatam os idosos:

Ficamos muito agradecidos à Prefeitura por ter colocado esses aparelhos
aqui no jardim. Depois das caminhadas, temos um espaço para alongar os
músculos. Demorou mas chegou esses aparelhos, que nos ajudam aliviar
muitas dores no corpo (GRUPO DE ATIDADE FÌSICA, 2015).

Os frequentadores da academia relatam suas experiências, pontos negativos e
positivos na utilização do espaço público estudado:

Malhar no jardim é bom, a academia fica debaixo de duas árvores que ajudam
a “tapar” o sol. De manhã é fresquinho, à noite também. O problema é
quando chove, a academia fecha e só abre quando para de chover e só pode
malhar com tudo seco, inclusive o chão. (GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA,
2015).

247

Os que frequentam a quadra de areia, seja para o vôlei, para corrida ou caminhada,
tiveram uma perspectiva semelhante acerca da utilização do jardim:
Acho que não tem melhor local na cidade do que o São Benedito para correr
na areia. A não ser que você vá para as praias. Essa quadra aqui é ideal, a
noite fica até um pessoal aqui fazendo exercícios, como também já vi o time
do Goytacaz fazendo treino aqui (GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA, 2015).

Alguns dias na semana, na quadra de areia, se reúne um grupo que pratica
atividades aeróbicas. Segundo esse grupo, se não tivesse essa área com areia, não haveria
como praticar tais exercícios:
Esse local é ideal por causa da areia. É o principal motivo, ao contrário, só
indo para a praia. O segundo motivo é porque o São Benedito fica no centro
da cidade e a maioria conhece, passa por aqui e até mesmo frequenta. A areia
ajuda a fortalecer os músculos, amortecendo o impacto, sendo ideal também
para exercícios de emagrecimento (GRUPO DE ATIVIDADE FÍSICA, 2015).

Para finalizar esta sessão, ressaltamos a dificuldade que há em tentar abordar as
problemáticas em sua totalidade. O que fizemos foi a tentativa de coletar o máximo de
10
11

Lambeaeróbica é a união de exercícios aeróbicos com música. Em especial música de origem baiana, como o axé.
Arte marcial chinesa. Bastante utilizado para meditação e exercícios fisioterapêuticos para idosos.
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informações para que possamos, com os resultados da análise, estabelecer um diálogo
com os produtos acadêmicos.

LUGAR BENDITO E SEUS ASPECTOS

Para a compreensão tanto de lugares particulares quanto para o fenômeno de lugar
com suas restrições, é necessário primeiramente compreender os aspectos de lugar,
fundamentados a respeito dessa categoria analítica. Relph (2014) aponta uma distinção
fundamental entre lugar e lugares na Geografia. Nossa pesquisa se orienta por uma delas:
o estudo do lugar, baseado em observações particulares, para esclarecer as maneiras como
os indivíduos se relacionam com o mundo. No caso, como os frequentadores e o espaço
público se relacionam entre si e com o lugar. A sessão anterior indica que o Jardim São
Benedito dialoga com alguns aspectos de lugar que são importantes para a compreensão
do fenômeno (RELPH 2014).
Pode-se perceber que, no mesmo espaço público, muitos indivíduos, apesar de se
relacionarem de formas distintas, de terem idades distintas, sobretudo costumes
diferentes, possuem pontos de afeição semelhantes com o Jardim. Além disso, muitas
práticas na área estudada são exercidas por gerações, o que foi percebido nas atividades
familiares. O conjunto arquitetônico da Academia Campista e a Igreja São Benedito
proclamam o tempo especializado (TUAN, 2013), o simbolismo da representação de
poder e culturas dominantes. São elementos que compõem a paisagem e constroem a
fisionomia do lugar (RELPH, 2014). Mais que a Academia Campista de Letras, é a Igreja
São Benedito que influenciou a mudança do nome para Jardim que anteriormente
chamava-se de Praça Municipal12, mas os frequentadores do Jardim pouco vão à Igreja,
criando outras formas de sociabilidade a partir da prática esportiva, do lazer e do trabalho.
Mais além, o Jardim São Benedito consiste em um espaço público onde
acontecem diversas reuniões, que advêm de contextos históricos passados. As reuniões
são mais um aspecto e estão impregnadas de significações, experiências e qualidades
históricas. Esse fato diferencia o Jardim São Benedito e o torna o lugar e não um lugar.
Ao conversar com os jovens, se percebe outro aspecto, o aspecto de lar. Ir ao jardim todos
os dias é um ato corriqueiro, como se estivessem em casa, possuem um profundo
conhecimento do cotidiano, uma familiaridade com o Jardim que influencia também no
12

A mudança do nome ocorreu na época da construção da Igreja no século XIX, especificamente em 1865. Ver em:
http://institutohistoriar.blogspot.com.br
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desenvolvimento do aspecto de interioridade (RELPH, 2104). Contudo esses são alguns
aspectos teóricos de lugar que acreditamos contemplar a realidade imposta ao espaço
público usado como privado, pois a cerca e os horários impostos para o fechamento
impedem o acesso de outros sujeitos sociais e de outros grupos, que costumam usar os
espaços públicos em horários noturnos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Jardim São Benedito vai além de um mero espaço público. É o lugar e não um
lugar qualquer. Impregnado de sentidos, significados, simbologias e sentimentos. Não
obstante, o lugar é gerido pelo poder público orientado por regras de condutas de proteção
que expressam um controle social, mas que é sutil aos indivíduos que, sem perceberem,
agem de acordo com as normas exigidas. Em outras praças públicas da cidade, existem
uma forma de relacionamento diferente daquelas exercidas no Jardim. Apesar da
agregação de diferentes grupos no local, eles, em algum momento, agem de forma igual,
por estarem submetidos a esse conjunto de normas de conduta. Contudo, o Jardim São
Benedito possui a essência de lugar, pois suas experiências resistem ao tempo. É uma
construção urbana, especificamente um parque urbano, que mantém costumes e
manifestações locais que resistem aos contextos históricos, mesmo com uma mudança
do cenário ou dos costumes.
Assim, se tivéssemos feito a opção por estudar as Praças do Flamboyant,
chegaríamos a outros discursos, por se tratar de duas praças no interior de um bairro
planejado e implementado na década de 1990. O mesmo ocorreria se tivéssemos feito a
opção pela Praça São Salvador, a praça mais antiga da cidade, localizada à beira-rio, na
área mais central e de comércio da cidade e sem cercas para impedir a frequência dos
sujeitos da noite.
Por fim, importa chamar a atenção para os múltiplos usos do Jardim São Benedito,
mas não identificamos, atualmente, atividades relacionadas às expressões artísticas e
culturais. A cidade de Campos é carente em espaços públicos de sociabilidade, talvez
seja esta a explicação para que o Jardim São Benedito seja usado por tantos grupos e
sujeitos tão distintos.
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OS ESPAÇOS DE LAZER E TURISMO NA ORLA DA
CIDADE DE BELÉM (PA)

Márcia Josefa Bevone Costa, IFPA. mbevone@yahoo.com.br
RESUMO: O artigo apresenta uma discussão sobre os espaços de lazer e turismo
situados em orlas urbanas. Especificamente, trata de um recorte territorial da orla urbana
do município de Belém (PA) denominado Complexo Ver-O-Rio. Aborda a atividade do
segmento de turismo e suas principais características como fenômeno social,
enfatizando o modelo de turismo sustentável. O objetivo deste trabalho é fomentar uma
reflexão sobre os espaços de lazer e turismo criados e/ou reconfigurados nas áreas de
orla urbana da cidade de Belém. Esse artigo é derivado de uma dissertação de mestrado
que teve como base a utilização de técnicas metodológicas de análise documental e
entrevistas semiestruturadas direcionadas aos atores envolvidos no processo de
planejamento e gestão do Complexo Ver-O-Rio. Os resultados mostram que o discurso
apresentado nos projetos urbanísticos de construção e ou reconfiguração de espaços
públicos destinados ao lazer na orla de Belém, a principal justificativa para a sua
efetivação é a democratização, o exercício da cidadania, a garantia de direito de
usufruto às futuras gerações, a qualidade ambiental e social, e a contribuição para
melhoria na qualidade de vida da população, além de incentivo ao turismo regional.
PALAVRAS-CHAVE: Orla Urbana; Turismo; Lazer; Desenvolvimento Local.

INTRODUÇÃO
Mundialmente os locais às margens de corpos d’água sempre foram estratégicos
e são alvos de um contínuo processo de ocupação que se intensificou especialmente
com o advento da urbanização do espaço mundial. O intenso processo de ocupação nas
orlas, localizadas em áreas urbanas, tornaram o contato direto com a beira do mar, rio
ou qualquer outro corpo d’água um privilégio de poucos (SANTOS, 2002).
Na atualidade, verifica-se uma forte pressão das atividades produtivas nas áreas
de orlas urbanas. Estas áreas se apresentam como espaços de multiuso e permanentes
conflitos sociais, pois são predominantemente dominados por atividades de comércio,
transporte, serviços, recreação e turismo. De fato, as áreas de orla, litoral e costa das
cidades são consideradas importantes espaços estratégicos e propícios para a atração de

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

251

atividades socioeconômicas (MMA/MP, 2002). Estudos que abordem de forma
interdisciplinar a gestão de orla ainda são muito raros no Brasil e, muito especialmente,
na Amazônia.
O setor turístico nos últimos anos tem sido considerado um dos mais importantes
segmentos da economia internacional. Nas atuais discussões sobre desenvolvimento e
contrapondo-se ao modelo do turismo de massa, discutem-se modelos de
desenvolvimento para o turismo destacando-se o turismo sustentável e o de base local,
considerados como modelos que contribuem para dinamizar a economia, promover a
sustentabilidade das comunidades envolvidas (CORIOLANO, 2003a).
Nesse entendimento o Complexo Ver-O-Rio, espaço de lazer e turismo
localizado na orla central da cidade de Belém (PA) foi escolhido como objeto da
pesquisa. Essa escolha se deu em função das características que o diferenciam de outros
espaços, situados em orlas que são pensados eminentemente para turistas, pois traz em
sua proposição a inclusão social através da geração de trabalho e renda no espaço orla,
economia solidária e gestão participativa, além de proporcionar lazer para a sociedade
local e comunidades do seu entorno. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de
implementação da concepção de turismo sustentável.
Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é fomentar uma reflexão sobre os
espaços públicos de lazer e turismo criados e/ou reconfigurados nas áreas de orla urbana
da cidade de Belém (PA), particularmente do recorte territorial denominado Complexo
Ver-O-Rio e a relação com o turismo. Metodologicamente utilizou-se da análise sobre
os estudos de turismo sustentável, orla urbana e, também, de análise documental e
entrevistas semiestruturadas com planejadores e gestores públicos, proprietários de
micro empreendimentos e vendedores ambulantes que foram incluídos no planejamento
e gestão do Complexo.
A partir desta concepção o artigo é apresentado em três seções, uma abordando
teoricamente o turismo enquanto fenômeno social e toma como referência a concepção
de turismo sustentável. A outra aborda a contextualização da orla urbana da cidade de
Belém (PA). E a última apresenta uma análise empírica do Complexo Ver-O-Rio como
espaço de lazer e turismo que foi criado/reconfigurado no espaço de orla urbana da
cidade.
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ENTENDENDO O TURISMO SUSTENTÁVEL
Entendendo o turismo como fenômeno social por implicar no deslocamento de
grandes contingentes de pessoas e por fazer parte das necessidades criadas pelo mundo
contemporâneo, transformou-se em um importante segmento nas sociedades modernas
uma vez que é uma atividade que tem relevante papel no desenvolvimento
socioeconômico. Dessa forma, o turismo pode ser entendido como um fenômeno social
cujos componentes básicos para reflexão são o homem, o espaço e o tempo (Barreto,
1997; Cruz, 2000).
Após esta breve apreciação do turismo enquanto fenômeno social acredita-se ser
importante entender o posicionamento teórico desta pesquisa que parte dos estudos de
Coriolano (2003a; 2003b; 2006) que apontam o turismo como uma interessante
alternativa para o desenvolvimento, tanto em nível local como regional e nacional. Isto
porque se trata de um setor com amplas perspectivas de geração de empregos e renda,
podendo se constituir, também, como um importante vetor para inclusão social, melhor
distribuição de renda e conservação do meio ambiente (Coriolano, 2006). Nesta
perspectiva acima, assume-se o pressuposto do desenvolvimento local.
A evolução gradual, porém acelerada, do turismo como opção de
desenvolvimento, fizeram com que os conceitos de sustentabilidade, que advém do
conceito de desenvolvimento sustentável, fossem se incorporando às diversas atividades
que fazem parte do turismo. Para efeito deste estudo, a sustentabilidade é entendida
como o princípio que envolve a melhoria da qualidade de vida, o crescimento
econômico eficiente com equidade social e a conservação do meio ambiente, associado
à participação efetiva das comunidades.
O turismo sustentável é um modelo de desenvolvimento econômico que foi
concebido para assegurar a qualidade de vida da comunidade; proporcionar satisfação
ao turista e manter a qualidade do ambiente do qual dependem tanto a comunidade
como o turista. Dentre os benefícios do turismo sustentável, segundo o Instituto
Brasileiro de Turismo [EMBRATUR] como citado no Ministério do Turismo [MTUR],
(1994) identificamos: incentivo a conscientização das pessoas em relação aos impactos
sobre o meio ambiente natural, cultural e humano; criação de empregos diretos e
indiretos ao turismo; geração de entrada de divisas e a injeção de capital e de dinheiro
na economia local; diversificação da economia local; estimulo às melhorias na
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infraestrutura da localidade; criação de instalações recreativas; melhoria da autoestima
da comunidade local; entre outros.
Os projetos de urbanização de espaços públicos que tenham como consequência
o turismo sustentável estão a exigir uma compreensão baseada em análise científica. Os
espaços públicos urbanos desempenham importantes funções na cidade como, por
exemplo, a (a) social através de encontros, (b) a cultural, através da realização de
eventos, (c) a funcional, e até mesmo (d) a higiênica (mental ou física). Logo, entendese que estimular melhores condições de infraestrutura urbana municipal, em especial a
partir de projetos como o do Complexo Ver-O-Rio, objeto da presente pesquisa
(Coriolano & Lima, 2003).

ORLA URBANA DE BELÉM (PA): CONTEXTUALIZAÇÃO
Do ponto de vista da ciência, a palavra orla tem sido utilizada com vários sentidos
dependendo dos fins a que se destina a pesquisa, ou mesmo do método e/ou da ciência
utilizados (MORAES, 1999 apud AMARAL, 2005). De maneira geral, os critérios mais
utilizados para essa definição têm sido os seguintes: o natural, o socioeconômico e o
político. O primeiro diz respeito aos limites geográficos e as interações entre terras e
águas. O segundo e o terceiro são divididos em dois elementos fundamentais: o padrão
de uso do solo e a divisão político-administrativa, esta última relacionada, no caso
brasileiro, a um recorte espacial municipal (MORAES, 1999 apud AMARAL, 2005).
Para visualizar com mais clareza o espaço da orla, devemos compreender que,
assim como a zona costeira, a orla possui uma porção aquática, uma porção em terra e
uma faixa de contato e sobreposição entre estes meios, variável no tempo e no espaço,
basicamente em função do mecanismo das marés (MMA/MP, 2002).
A zona de contato entre terra e água existente no Brasil e no mundo, denominada
de faixa litorânea, abriga atividades humanas características de sua localização
privilegiada como, por exemplo, as práticas de pesca comercial e recreativa, o
transporte marítimo, os esportes aquáticos, o uso de terminais portuários, as indústrias
de pesca comercial, as atividades de lazer e turismo, dentre outras atividades, sobretudo
produtivas (SANTOS, 2002).
Nas cidades que compõem a Amazônia brasileira, os rios são os principais
elementos naturais formadores da realidade socioeconômica desta região, com os quais
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a população criou, ao longo do tempo, uma intima relação simbólica e funcional,
utilizando-os para contemplação, lazer, meio de transporte e meio de atividades
econômicas (SANTOS 2005).
A cidade de Belém do Pará que se encontra na região norte do Brasil às margens
do rio Pará, afluente do rio Amazonas. Tem na relação com a água, um elemento
importante na sua composição paisagística (FIGUEIREDO; BAHIA, 2008).
A palavra orla é de uso corrente no dia-a-dia da população residente em Belém.
De forma geral, o uso dessa palavra tem o mesmo significado empregado por Ferreira
(2001), ou seja, o sentido de borda, de margem, de faixa, de beira-rio ou beira-mar.
Acrescenta-se também o sentido de frente da cidade trabalhada a partir dos estudos de
Trindade Junior (2002 p.137).
É importante ressaltar que a cidade ao longo do tempo, cresceu “de costas” 1 para
o rio, hoje busca resgatá-lo através de políticas de intervenções urbanas pontuais. Este
contexto se relaciona diretamente a uma política de incentivo ao resgate do rio como
elemento simbólico representante da cultura local. Um exemplo dessa intenção pode ser
constatado nos projetos de revitalização urbana, que buscam fazer intervenções
urbanísticas nas paisagens beira-rio. Trata-se de formas espaciais, novas ou herdadas do
passado, que redesenham o espaço urbano tendo como elemento primordial o rio
(AMARAL; VILAR, 2005).
Nesta realidade, a apropriação marcadamente privada da orla foi estabelecida ao
longo do processo de produção do espaço urbano, culminado com o seu caráter atual de
uso seletivo (TRINDADE JUNIOR et al, 2005), com negação de sua condição de ser
bem público e que tende a se reafirmar discursivamente em algumas das experiências de
intervenção urbana mais recentes.
Atualmente as intervenções urbanas localizados na orla da cidade buscam
redesenhar aspectos arquitetônicos e urbanísticos com forte apelo na paisagem e cultura
regional, com enfoque a reconstituição da beira-rio como espaço de contemplação, de
trabalho, educação e lazer (TRINDADE JUNIOR et al, 2005; AMARAL e VILAR,
2005).

1

Esta expressão é usada para explicar como a cidade de Belém, que é cercada por rios e baías, e que
nasceu às margens da baía do Guajárá, cresceu e desenvolveu seu processo de povoamento e urbanização
através da expansão da construção de ruas e imóveis com faixadas viradas para o lado oposto às margens
dos rios localizados na frente da cidade.
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Dentre os instrumentos de planejamento urbano nas intervenções públicas de
Belém, destacam-se: O Plano Diretor Urbano e o Pró-Belém. Para efeito deste estudo,
os mesmos não foram trabalhados na íntegra, mas somente no que diz respeito às
diretrizes que implicam na orientação para o uso, controle e gestão da faixa de orla da
cidade, pois o enfoque central do estudo está voltado para este segmento.
Entre os instrumentos de planejamento mais específicos produzidos pelo poder
público municipal para o desenvolvimento e ordenamento do espaço da orla de Belém,
está o Plano de Reestruturação da Orla de Belém – PRÓ-BELÉM, instrumento que
visou intervir na cidade, no sentido de resgatar alguns espaços ao longo da orla.
Em função de sua grande extensão e diversidade de uso e ocupação do solo na
orla, o Pró-Belém fez a opção pela divisão da orla em vários setores ou subáreas
homogêneas que possibilitasse um trabalho separado e a concentração de esforços e
investimentos na sua recuperação. Além disso, a setorização da orla permite que o
programa seja implantado em diferentes momentos e com financiamentos distintos,
além de permitir um detalhamento muito mais preciso das propostas, adequando-as à
singularidade de cada setor e facilitando a captação de recursos (BELÉM, 2000).
Os espaços públicos de lazer criados o ou reconfigurados às margens da orla de
Belém apresentam propostas de ações que articulem com o espaço urbano da metrópole
questões referente à sustentabilidade socioambiental urbana, pois Belém é uma cidade
que possui uma orla profundamente degradada do ponto de vista socioambiental e a
continuidade de projetos com fins de lazer caracterizam-se como uma das ações
referidas para o desenvolvimento do urbano, da cultura e do meio ambiente nessa cidade
(BELÉM, 2000; SANTOS, 2005).

Espaços de Lazer e Turismo na Orla de Belém (PA): Complexo Ver-O-Rio
No Brasil, o lazer passou a ser direito social a partir da Constituição Federal de
1988, foi assegurado também em quase todas as constituições estaduais e leis orgânicas
municipais do país, ganhando status de direito. Neste trabalho, o lazer será
compreendido como cultura no sentido amplo da palavra, pois poderá ocorrer em
qualquer momento da vida, sendo inerente ao espaço e tempo (MARCELINO, 1995).
No âmbito das cidades, os espaços públicos que apresentam áreas verdes, como
as praças e vista para o mar ou rio ganham a preferência dos habitantes e visitantes que
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buscam a contemplação de novas paisagens, maior contato com a natureza, rompendo
com o estresse acumulado durante a semana. É importante ressaltar que o espaço
público de lazer com ou sem equipamentos é permeado por possibilidades de interação
social, em virtude das necessidades de auto expressão humana.
O Complexo Ver-O-Rio é um espaço de lazer e turismo localizado na orla
central da cidade de Belém que foi inaugurado no ano de 1999. A área do complexo,
localizada numa zona secundária da área central, considerada periférica, tem extensão
total de 500m e foi obstruída outrora por usos diversos, de caráter privado, e foi
retomada pelo poder público municipal como para fins de intervenção urbana,
transformando-a em área de lazer e turismo (BELÉM, 2000).
A partir do projeto objetivou-se ampla reestruturação e requalificação da orla,
tendo em vista a valorização da fisionomia da cidade, por meio da visualização de seus
elementos peculiares, integrando-a ao convívio da população, ordenando as atividades
culturais, de lazer, de turismo, de tráfego e transportes e recuperando a paisagem urbana
e a qualidade ambiental (BELÉM, 2000).
O espaço inclui em suas instalações uma praça, quiosques de comidas, bebidas e
lanches, palco para shows, playgroud infantil, reconstituição de uma antiga rampa
construída no passado para pouso de hidroaviões, trapiche lateral e parapeitos para a
contemplação da baía, posto para guarda municipal e posto de informações turísticas,
banheiros públicos, ponte, lago com passeio de pedalinho, áreas de convivência com
tratamento paisagístico, monumento e quadra poliesportiva de areia.
Os propósitos do projeto do Complexo Ver-O-Rio integraram: o lazer
contemplativo, a partir da construção de bancos situados de frente para a baía do
Guajará; a prática de esportes náuticos; usos voltados ao turismo cultural e para a
prática de caminhadas e cooper; geração de trabalho e renda para famílias oriundas do
programa bolsa-escola2 (TRINDADE JUNIOR et al, 2005). As ações do projeto foram
orientadas através de um planejamento participativo, de uma economia solidária, além
de valorizar em sua arquitetura os temas regionais e a concepção de turismo sustentável
(SILVA et al 2005).
No Complexo Ver-O-Rio os detalhes da obra foram direcionados a um caráter
regionalista, sem perder de vista o resgate das origens ribeirinhas: a cobertura dos
2

O bolsa escola é um programa assistencialista do governo federal, que concede mensalmente benefícios
em dinheiro para famílias em situação de pobreza, visando combater a fome e a miséria.
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quiosques foi feita com material de piaçava e imita o movimento da cobra grande 3, as
calçadas tem a presença de desenhos marajoaras4, a rua leva o nome do grande poeta
Rui Barata e os equipamentos de lazer para as crianças foram inspirados nos brinquedos
de miriti5 (SANTOS, 2002; AMARAL, 2005).
O desafio do governo municipal de Belém da época de criação do Complexo
Ver-O-Rio foi o incentivo à reapropriação da orla da cidade como um espaço público,
priorizando em suas políticas públicas de intervenção urbana a população mais
marginalizada e excluída sócio espacialmente das amenidades naturais e construídas da
cidade. Assim, o Ver-O-Rio se tornou uma nova área de lazer público na orla da cidade
e passou a ser mais um lugar turístico de Belém.

CONSIDERAÇÕES
Os projetos de urbanização de espaços públicos que tenham como consequência
o lazer e turismo sustentável estão a exigir uma compreensão baseada em análise
científica, pois desempenham importantes funções na cidade como, por exemplo, a (a)
social através de encontros, (b) a cultural, através da realização de eventos, (c) a
funcional, e até mesmo (d) a higiênica (mental ou física) (LOUREIRO; SOUZA, 2003).
Logo, entende-se que estimular melhores condições de infraestrutura urbana municipal,
em especial a partir de projetos como o do Complexo Ver-O-Rio, significa contribuir
para melhoria na qualidade de vida da população além de incentivar o turismo regional.
No discurso apresentado nos projetos urbanísticos de construção e ou
reconfiguração de espaços públicos destinados ao lazer, a principal justificativa para a
sua efetivação é a democratização, exercício da cidadania, garantia de direito de
usufruto às futuras gerações e qualidade ambiental e social.
O lazer em espaços de orla na cidade de Belém representa um avanço no pensar,
planejar e gerir a cidade. A contemplação do rio se constitui em uma alternativa de lazer
valorativo, pois alcança facilmente discussões envolvendo o meio ambiente, como a

3

Personagem muito popular no lendário do folclore amazônico.
A arte marajoara é conhecida por sua cerâmica, fruto do trabalho dos índios e caboclos da Ilha do
Marajó no estado do Pará.
5
O miriti é uma espécie de palmeira típica do norte do país, na qual fazem referência a cidade de
Abaetetuba, no Pará, conhecida pela fabricação dos tradicionais brinquedos de miriti, que expressam o
imaginário da população local, e que também são vistos durante o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa
do Brasil, enfeitando e colorindo as ruas da cidade de Belém.
4
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necessidade de consciência ambiental, respeito aos direitos coletivos e individuais,
liberdade de acesso, permanência e usufruto de ambientes compartilhados.
Diante deste quadro, projetos como do Complexo Ver-O-Rio, merecem
relevância, sobretudo por terem como concepção ações de melhoria urbana na cidade.
Além disso, esses projetos trazem novas tendências de apropriação e funcionalidades
para os espaços orla das cidades, neste caso específico, para a cidade de Belém, que
estão voltadas predominantemente para o lazer, o consumo e o turismo sustentável,
corroborando resultados visíveis para os atores locais envolvidos de inclusão social,
melhoria da renda, melhoria da qualidade de vida e a melhoria das condições
fundamentais para a viabilidade da atividade turística em longo prazo.
Ressalta-se ainda a inclusão do espaço no circuito turístico da localidade
entendendo a transformação do local, visando prioritariamente a qualidade de vida da
população na satisfação de suas necessidades básicas de sobrevivência e de
desenvolvimento social, sempre pensando a sustentabilidade e, como exposto por
Coriolano (2006) que a localidade seja tão boa para sua comunidade como deve ser para
os turistas que a visitam. Sendo assim, o Ver-O-Rio inaugurou um novo processo de
reconquista territorial do espaço orla para fins de uso coletivo.
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi conhecer a visão dos frequentadores das
Academias a Céu Aberto de Belo horizonte – MG. Com isso, esse artigo é um recorte
de uma pesquisa de mestrado que está em sua fase final para apresentação. Foram
utilizados como métodos: a análise bibliográfica, documental e pesquisa de campo
(questionário semi-estruturado) aplicado com 243 frequentadores. A pesquisa foi
realizada em três praças da cidade que possuem as Academias. Como um dos resultados
constatou-se que seus frequentadores, em sua maioria, consideram que o tempo que
estão nas Academias é um momento de lazer para eles. Assim, destacou-se que a
interface entre o lazer e saúde, perpassa pela relação entre o local da prática, a estrutura
física dos equipamentos, entre a socialização nas Academias, entre a satisfação e não
necessidade de realizar a atividade e a sua relação com prazer e a qualidade de vida. Por
fim, estudos que relacionam o lazer e saúde são recentes e contribui para esse campo
interdisciplinar que dialoga com diferentes campos do conhecimento.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; saúde e academia a céu aberto.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa busca articular os fenômenos lazer e saúde, uma temática
relevante que ainda requer estudos que aprofundem essa discussão no contexto
acadêmico, especialmente quando se pensa essa relação em uma política pública.
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- Grupo de Estudos de Sociologia, Pedagogia do Esporte e do Lazer - UFMG – Belo Horizonte/MG.
2
Mestranda do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Grupo de Estudos de Sociologia, Pedagogia do Esporte e do Lazer - UFMG. Contato:
natascha_abade@yahoo.com.br
3
Pós-Doutorado em Sociologia do Esporte e Lazer na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologia. Doutora em Ciência do Desporto. Professora Associada da Universidade Federal de Minas
Gerais. Professora credenciada no Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG.
Grupo de Estudos de Sociologia, Pedagogia do Esporte e do Lazer - UFMG. Contato: anacouto@ufmg.br
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De acordo com documentos legais, o lazer, assim como a saúde, é um
direito social previsto na Constituição Brasileira e em textos da Declaração Universal
dos Diretos Humanos (ONU, 1948) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Na Lei
n. 80804 (BRASIL, 1990), título 1, art. 3, o lazer é citado como um dos componentes
determinante da saúde da população. Nesse sentido, torna-se importante aprofundar
nessa temática, tendo em vista políticas públicas que garantem o direito ao lazer.
As políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder
público, e têm por definição assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos,
proporcionando melhoria na qualidade de vida daqueles que delas se beneficiam.
Deubel (2002) produz uma síntese conceitual de política pública que pode
ser definida como:
Um conjunto formado por um ou mais objetivos coletivos considerados
necessários e desejados, os meios e as ações que são utilizados na
implementação, pelo menos parcialmente, por uma instituição ou organização
governamental com a finalidade de orientar o comportamento de atores
individuais ou coletivos para modificar uma situação percebida como
insatisfatória ou problemática (DEUBEL, 2002, p. 27).

Nesse sentido a constituição de uma política pública deve ser pensada no
reconhecimento de uma questão como problema que demande uma ação governamental,
comprometendo-se com o planejamento de ações ou programas que busquem o bem
estar coletivo. Com isso, o lazer e a saúde enquanto direito significa a responsabilidade
de se desenvolver políticas públicas que possam concretizar a sua vivência aos
cidadãos.
Considerando a cidade de Belo Horizonte, há um Programa que propõe
equipar diferentes espaços da cidade

com equipamentos voltados para o

desenvolvimento do lazer. A política denominada Academia a Céu Aberto, foi lançada
em 2010 e está vinculada à Secretaria Adjunta de Lazer (SMAL). Inserida em praças e

4

Esta Lei regula sobre todo o território nacional e visa a promoção, prevenção e recuperação da saúde,
assim como todas as ações e serviços atribuídos. Segundo as disposições da lei, o Estado deve atender a
todos os seres humanos, sendo a saúde um direito de todos, além disso, deve garantir a saúde através da
formulação e execução de políticas econômicas e sociais visando a redução de risco de doenças e outros
agravos.
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parques da capital, atualmente o Programa conta com 354 academias, instaladas nas
nove regionais da cidade5.
Vale ressaltar as diferentes denominações que esse Programa recebe em
nosso país, como: Academia a Céu Aberto, Academias ao ar Livre, Academias da
Terceira Idade, Academias da Saúde, entre outros. Essa diferença se deve pelo fato que
cada Município implanta a política conforme suas Secretarias e formas de
financiamento.
Segundo a Prefeitura, o Programa visa proporcionar condições adequadas
para a prática de atividades físicas para pessoas de todas as idades, mas o público alvo
prioritariamente é o da terceira idade e a utilização dos equipamentos é indicada apenas
para maiores de 12 anos.
Os equipamentos das Academias a Céu Aberto são aparelhos de ginástica
adaptados e sem peso, ou seja, o usuário utiliza o peso do próprio corpo para exercer a
atividade física. Esses foram escolhidos sob critérios de fortalecimento de grupos
musculares, de forma que os exercícios tenham efeito sem prejudicar a saúde, além
disso, há a disponibilidade de dois aparelhos planejados para atender pessoas com
deficiência (PBH, 2013)6.
Em relação à escolha dos locais de implantação do Programa foi levada em
consideração pela SMAL a revitalização de espaços ociosos e degradados em alguns
bairros, contribuindo para uma vida mais saudável e para a melhoria da qualidade de
vida de seus usuários7.
Considerando que a maioria das Academias a Céu Aberto em Belo
Horizonte são implantadas nas praças, Gonçalves et al. (2007, p. 5) afirmam que “as
praças são, em sua essência, espaços de lazer urbanos que, por serem públicas tornam o
acesso à população facilitado”. Por esse motivo o estudo das praças, das suas
concepções e de seus equipamentos torna-se fundamental para compreender um pouco
mais sobre a relação das políticas públicas pensadas nesses espaços.

5

O município de Belo Horizonte está dividido em nove administrações regionais (Barreiro, CentroSul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova), cada uma delas, por sua vez,
divididas em bairros. Criada em 1983, a jurisdição das unidades administrativas regionais leva em conta a
posição geográfica e a história de ocupação.
6
Disponível em: http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1105834
7
Disponível na página do facebook da SMEL: https://www.facebook.com/SecretariaMunicipalDeEsporte
ELazerSmel?fref=ts
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Uma forma de complementar a análise das políticas públicas nos espaços
urbanos é conhecer as relações que são construídas nesses locais. Com isso,
considerando que a Academia a Céu Aberto é uma política de lazer e, também,
proporciona a prática de atividade física, o objetivo desse trabalho é apresentar parte de
uma pesquisa de mestrado que está no seu processo de análise final para apresentação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realizar a referida pesquisa foi utilizado como procedimentos
metodológicos a análise de documentos referentes à política e gestão do Programa
Academia a Céu Aberto em âmbito municipal. Além disso, foi feita uma pesquisa de
campo, por meio de um questionário semi-estruturado aplicado de forma aleatória com
243 frequentadores em três academias de Belo Horizonte. Nesse questionário havia
questões sobre o perfil dos usuários, utilização das academias, o que achava e se
conhecia a política, o porquê frequenta e se considera como um momento de lazer
utilizar as academias. Como forma de complementar os dados, a partir das observações
feitas nos locais foram feitas anotações no caderno de campo e que fazem parte da
análise da pesquisa.
Os dados obtidos foram tabulados por meio do software Statistical Package
for Social Science for Windows (SPSS) que consiste em uma análise estatística de dados
nas ciências sociais e da análise de conteúdo, que consiste em empreender um estudo
minucioso de seu conteúdo, das palavras e frases que compõem as respostas obtidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabe-se que “o conceito de saúde é de alta complexidade, polissêmico e
interdisciplinar, é de natureza não linear e inexata nos seus limites” (CARVALHO,
2005). De acordo com essa compreensão, apenas a prevenção e o tratamento não são
sinônimo de saúde. Acima de tudo, é necessário entendê-la como um processo
resultante da sociedade e do próprio indivíduo a fim de adquirir proteção para si,
conhecimento e superação de possíveis adoecimentos, assim como, buscar um estilo de
vida saudável de acordo com as suas próprias escolhas – que são, obviamente,
influenciadas pela sociedade e pelo contexto (MINAYO, 2006).
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Estudos sobre a relação do campo da saúde com diferentes áreas vêm
crescendo cada vez mais, não somente no sentido de cura de doenças, mas também, a
prática de atividades físicas, exercícios, esporte e lazer como alternativas favoráveis à
melhoria das condições de saúde, com caráter promotor destas condições (MACHADO,
2007).
Ao pensarmos no caso do Brasil, que possui uma Política Nacional de
Promoção da Saúde, percebe-se que estratégias vêm sendo feitas no sentido de ampliar a
visão em relação a esse processo da saúde e doença, no qual são considerados outros
fatores, como educação, urbanização, entre outros, para se pensar formas de se intervir
na saúde. Mudanças como essas significam que essa discussão já está presente nas
esferas do governo e com isso, percebe-se a necessidade de se pensar o setor da saúde
inter-relacionado com diversas áreas, principalmente o lazer.
Conforme Peres, Melo (2009, p. 67) “é significativo, por exemplo, a
incorporação do tema em um mesmo patamar e de maneira inter-relacionada com outras
esferas da vida social, anteriormente classificadas hierarquicamente e a priori como
mais necessárias”. Todo esse movimento permite que a saúde possa ter uma
aproximação com o campo do lazer, mesmo que em alguns momentos nessa relação
ainda prevaleça à concepção de iniciativas que estimulam somente normas de condutas,
hábitos e estilos de vida para que a população vivencie em seus momentos de lazer.
É importante enfatizar que não se deve considerar apenas uma aproximação
comumente feita entre lazer e atividade física, “quando a expressão atividade física é
definida, com poucas variações, como qualquer movimento corporal que resulta em
substancial aumento do gasto energético acima dos níveis de repouso” (CARVALHO;
FREITAS, 2006, apud BATISTA; RIBEIRO; JÚNIOR, 2012, p. 7). Os benefícios ou as
influências que as práticas corporais podem trazer para os sujeitos vão além daqueles
restritos somente aos aspectos fisiológicos ou à prevenção de uma doença ou agravo.
Aspectos relacionados à satisfação, ao prazer, a desafios, a reflexão, também podem
estar relacionados a benefícios para saúde, sendo assim os determinantes sociais estão
diretamente ligados a saúde dos sujeitos. Esses determinantes podem ser considerados
como, distância dos equipamentos públicos para a prática corporal, qualidade,
segurança, motivos que interferem na adesão e desistência, entre outros.
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É necessário pensar essa atividade como construto social e que a partir dela
é que haverá melhores consequências para a saúde da pessoa. Além disso, como
assinala Isayama (2005) há esforços nesse sentido, principalmente derivados de
experiências que relatam o lazer e sua relação com o aumento da socialização e da
promoção de bem-estar com suas intervenções.
Nesse sentido, para esse artigo foi considerada uma das perguntas de análise
da pesquisa onde é perguntado se o voluntário entende que aquele tempo que ele está
utilizando as Academias a Céu Aberto é um momento de lazer. Com isso, a partir das
243 respostas coletadas, tem-se que 216 pessoas consideram como lazer o uso das
Academias e 27 não. Ao perguntar o porquê da resposta diversos motivos são
apresentados, entre eles:
Porque aqui você esquece as obrigações e sai da rotina. (R.27)8
Porque eu faço com prazer. (R.46)
Porque distrai, é uma forma de relaxar o corpo e liberar o estresse do dia a
dia. (R.67)
É a hora que estou me divertindo, me relaxando e a saúde melhorando. (R.79)
Porque me satisfaz, encontro com pessoas conhecidas e converso. (R.91)
Me sinto bem, vejo pessoas, as árvores, saio, venho com amigos e
compartilho problemas. (R.116)
Não gosto de academia, aqui vejo muita gente, converso, escuto histórias,
vejo a natureza e tenho mais liberdade. (R.131)
Normalmente trabalho a semana toda, aqui é oportunidade de sair para um
local mais livre, com pessoas diferente, é um lazer. (R.146)

Percebe-se que a saúde e o lazer possuem interfaces, principalmente em
relação ao prazer, distração, relaxamento, socialização e não obrigação. Mesmo sendo
um momento de prática de uma atividade física, as pessoas consideram que é naquele
momento que elas podem se desestressar das obrigações do dia-a-dia e buscar o seu
momento de lazer.
Gomes e Isayama (2008) compreendem que é “importante considerar o
lazer baseado no desejo da auto-realização, nas relações sociais, na melhoria da
qualidade de vida, no desenvolvimento das potencialidades e na aprendizagem
continuada”, pensar dessa forma nos possibilita pensar o lazer como componente da
promoção saúde, principalmente no que se refere a auto-realização.
Nesse sentido:
8

Critérios de composição: (R = Resposta do Entrevistado; Número = Corresponde a numeração dada a
cada participante)
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“ao pensar a concepção da saúde como produção social, o lazer surge como
uma possibilidade de intervenção que busca implementar políticas públicas e
ações de âmbito coletivo que extrapolem, inclusive, o enfoque de risco –
campo da prevenção” (BATISTA; RIBEIRO; JÚNIOR, 2012, p. 5)

Quando o uso das academias não é considerado como um momento de lazer,
as respostas seguem os seguintes apontamentos:
Porque venho focado no exercício e não é um lazer e sim uma necessidade.
(R.7)
Porque considero uma necessidade e é sofrido fazer e sente dor para fazer.
(R.20)
Porque estou fazendo mais para a minha saúde e não pra diversão. (R.52)
Vejo como saúde e não lazer, para mim ir ao cinema, teatro é lazer. Tenho
dificuldade com academia e não gosto. (R.137)

Essas respostas nos mostram o uso das Academias vista somente como
necessidade, como uma forma de prevenção e de se manter com a saúde. Claro que cada
pessoa tem e considera o seu momento de lazer de uma determinada maneira, porém
não se deve negar a influência do conceito de saúde e a necessidade de saúde que é
colocada na sociedade atual.
Barros (2002, p. 79) aponta que “o cuidado com relação à prática de
exercícios e aos bons hábitos alimentares é aceito de forma unânime como investimento
em saúde e qualidade de vida.” E complementa, “a busca obsessiva de um ideal apenas
estético, tão cultivada nos dias de hoje, talvez seja um dos grandes problemas em
questão”. Os meios de comunicação em geral fazem uso de termos populares como
saúde, atividade física, bem-estar, qualidade de vida, beleza, corpo perfeito, perda de
peso, entre outros, como forma de marketing de seus produtos e como uma construção
de um padrão ideal de corpo a ser disseminado na sociedade, não esclarecendo os
conceitos, definições e o que cada indivíduo possui de característica específica. Com
isso, refletir sobre o que é a saúde e o que pode influenciá-la é uma forma de romper
com tais paradigmas atuais.
Segundo Cohen et al. (2010), parques e praças proporcionam locais para as
pessoas caminharem ou correrem, além de, alguns, disponibilizarem instalações
específicas para esportes, exercícios e outras atividades. De fato, “a participação da
sociedade na prática de atividades físicas, desenvolvidas no tempo livre, contribui na
socialização dos participantes, favorecendo a percepção mais otimista no que diz
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respeito à qualidade de vida” (ROCHA; TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR, 2008 apud
SILVA et al., 2013, p. 5) e aos espaços públicos de lazer.
Com isso, esses primeiros apontamentos apresentado, demonstram que o
lazer e saúde nas Academias a Céu Aberto, considerada um política de lazer, possui
uma relação direta para maioria dos usuários pesquisados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Academias a Céu Aberto são consideradas como uma política de lazer
em Belo Horizonte e proporciona a prática da atividade física. Os resultados da pesquisa
apontam que a maioria das pessoas consideram que o tempo que estão na Academia é
um momento de lazer para elas. Como justificativa das respostas a questão do prazer,
não obrigação, distração, entre outras, são aspectos que fazem aquele momento de
prática de atividade física se relacionar com um momento de lazer.
Dessa maneira, a interface entre o lazer e saúde, perpassa pela relação entre
o local da prática, a estrutura física dos equipamentos, entre a socialização nas
Academias, entre a satisfação e não necessidade de realizar a atividade e a sua relação
com prazer e a qualidade de vida.
Por fim, os resultados apresentados são parte da pesquisa, e ela como um
todo compreende outros elementos em relação a seu uso, apropriação e gestão. Estudos
como esse, de uma política pública de lazer que está em ascensão em nosso país, são
importantes para investigar as relações que são criadas e estabelecidas nesses locais.
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GESTÃO DO LAZER: UMA PROPOSTA DE MODELO CONCEITUAL E DE
INTERVENÇÃO
Antonio Carlos Bramante – Professor Visitante da Faculdade de Educação Física / UnB
bramante@uol.com.br
RESUMO: Observa-se no Brasil a existência de um descompasso na produção
científica dentro do campo do lazer entre as abordagens mais conceituais de seu
conteúdo em relação às pesquisas mais aplicadas à sua gestão. Essa realidade é sentida
especialmente nas políticas públicas, que não tem considerado de forma adequada as
profundas mudanças demográficas e psicográficas que vem ocorrendo no país. Este
trabalho explora a dissonância observada nos últimos 50 anos no Brasil em relação a
quatro atributos essenciais na gestão do lazer: (1) instalações físicas, (2) sua
manutenção, (3) capital humano/programação e o (4) processo de comunicação,
resultando em um crescente esvaziamento desses ambientes. Trazer de volta as pessoas
a esses ambientes de lazer não é uma tarefa simples, constatando-se que quando não há
estudos de viabilidade para a implantação de instalações de lazer, raramente os estudos
de sustentabilidade obtém sucesso. Nesse sentido, perduram ainda algumas questões:
Como a magnitude dos benefícios auferidos pela vivência do lazer tem se propagado?
Qual é o valor social, econômico ou de qualquer outra natureza da ação do lazer na vida
das pessoas? Quais são as metodologias de pesquisa desenvolvidas para responder a
essas questões?
PALAVRAS-CHAVE: lazer; gestão; viabilidade; sustentabilidade.

Diferentemente de muitos outros países nos quais o lazer recebeu igual
importância dentro da academia tantos nos aspectos conceituais como nos desafios da
sua gestão, no Brasil, especialmente após os anos de 1970, a pesquisa teórica avançou
muito mais que a pesquisa aplicada. Mesmo frente à complexidade do fenômeno, Brasil
é um dos países no qual o conceito de lazer foi mais estudado e pesquisado, servindo de
referência internacional na medida em que outros centros de excelência tem tido acesso
ao que se produz aqui. Por outro lado, quando se busca referências na sistematização
desse conhecimento visando qualificar a ação profissional nesse campo de atuação, a
academia está muito distante de ter essa mesma liderança.
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No presente-futuro, um dos desafios do mundo acadêmico será equilibrar os
estudos e pesquisa entre essas duas dimensões, dando o devido valor para a complexa
gestão daquilo que é por natureza de livre expressão. Gerenciar a obrigação é simples, o
quase impossível é estabelecer diretrizes gerenciais que visem o alargamento das
experiências de lazer no campo da liberdade conquistada para desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes que favoreçam uma crescente adesão e aderência
no amplo repertório hoje existente nesse campo.
A literatura especializada, especialmente a norte-americana, é riquíssima em
relação à geração e aplicação de ferramentas de gestão, em particular quando se trata de
melhor conhecer as pessoas que serão beneficiadas por esses serviços. O avanço nos
diagnósticos e inventários de lazer com o auxílio da tecnologia de informação permite
hoje esquadrinhar tendências que poderão em muito auxiliar aqueles que dirigem
organizações que oferecem esse tipo de serviços, independentemente no lócus de sua
ocorrência.
Especialmente dentro da esfera pública, se a intenção for transformar a pura
adesão em processos de aderência que favoreçam a educação para o lazer mais
diversificado e abrangente, haverá a necessidade de se criar bancos de dados
inteligentes, evoluindo de mera informação retratada por planilha de dados pessoais,
para a inclusão de questões que identifiquem hábitos e desejos nessa esfera da vida
humana.
Dessa forma, teremos a possibilidade de conhecer mais e melhor tanto o usuário
real como o usuário em potencial de nossos programas, gerando oportunidades para
projetar tendências com maior acuidade e, em tese, antecipando as expectativas das
pessoas.
O gestor de lazer não pode mais desconsiderar as mudanças demográficas
profundas que teremos nos próximos 20 anos, sem contar as alterações, ainda mais
agudas, no perfil psicográfico dessa nova estratificação etária brasileira.
Segundo FALEIROS (2014) se hoje a população considerada idosa (acima de
60 anos) representa 12% da população brasileira, em 2030 serão 20% e quando
chegarmos por volta de 2050, teremos mais idosos do que criança no país. Como isso
impactará na formulação de políticas públicas no campo do lazer para esse expressivo
segmento da população brasileira?
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O mesmo autor ainda propõe quatro desafios que enfrentaremos com esse
grupo: (1) desenvolvimento da autonomia, (2) cidadania protagonista, (3) trocas sociais
e (4) envelhecimento ativo. Todos os estudos indicam que o tempo pós-aposentadoria
continuará a crescer e numa sociedade que sobrevalorizou o trabalho e as demais
obrigações, frente a essa nova realidade, é essencial educar esse segmento para o lazer e
o mundo das não obrigações. Embora tenhamos avançado muito com medidas de
proteção do idoso, como o Estatuto do Idoso recém-promulgado, no campo do lazer
estamos ainda distantes de um envolvimento comprometido dessas pessoas no uso-fruto
das conquistas realizadas.
Brasil foi pródigo na construção de espaços de lazer, especialmente os
esportivos, na década de 1970. Esse fenômeno esteve atrelado ao momento político que
pregava a ideia de uma “nação forte”.
Dessa época até aos nossos dias instalou-se uma cultura de valorização da
edificação de novos ambientes de lazer em detrimento a manutenção do existente. Pior
que isso, salva raríssimas exceções, o projeto de construção de uma dada instalação
devotada ao lazer não era (e, na maioria das vezes, continua não sendo) produto de
estudos preliminares e pesquisas com usuários reais e potenciais que pudesse oferecer o
perfil de uso para uma instalação então para ser construída. Com isso, o que hoje se
observa são os conhecidos “elefantes brancos”, com muito pouco uso, seja no setor
público ou mesmo na esfera privada, aqui representada, por exemplo, pelos clubes
sociais recreativos de praticamente todo país. São edificações pesadas, inelásticas
(difícil readaptações), desatualizadas e, lamentavelmente, esvaziadas.
O desafio de “trazer de volta” o usuário a esses espaços de lazer não é uma
tarefa simples, constatando-se que quando não há estudos de viabilidade para a
implantação de equipamentos fixos de lazer, raramente os estudos de sustentabilidade
obtém sucesso.
É difícil de acreditar que em um país pobre como o nosso, que utiliza recursos,
muitas vezes, de maneira perdulária, continuem insistindo nesse erro de ausência de
planejamento aqui traduzido pelas informações essenciais que não somente atendam as
demandas do presente, mas vislumbrem possibilidades de adaptações para o futuro.
Frente a crescente redução dos orçamentos para as áreas sociais, especialmente
aquelas que fazem interface com lazer, administrar a escassez é necessário para fazer as
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escolhas acertadas. A figura abaixo, traduzida num triângulo (uma das faces da
pirâmide), retrata o que tem sido observado, tanto empiricamente como em pesquisas
de campo: crescente atenção para edificação de novas instalações, muitas vezes fruto de
estudos pouco criteriosos, fazendo com que o orçamento dedicado à manutenção dessas
instalações fique mais reduzido. Na sequência, a programação/animação, considerado
como “coração/alma” desse conjunto, que é desenvolvida pelo verdadeiro recurso que
transforma os demais – capital humano –, recebe prioridade menor e, para fechar o
triângulo, no seu vértice, pouco ou quase nada sobra para comunicar e divulgar esse
conjunto importante que deveria ser muito bem articulado.

FIGURA 2: Pirâmide das prioridades na gestão dos espaços de lazer
Comunicação

Animação

Manutenção

Construção
Aqui é proposta uma radicalização na gestão das instalações de lazer, através da
inversão desse triângulo.

FIGURA 3: Pirâmide Inversa das prioridades na gestão dos espaços de lazer

Comunicação
Animação

Manutenção
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Ao invés de investir em novas edificações, será que não é possível otimizar os
espaços existentes e promover parcerias com outras organizações visando potencializar
os atuais recursos físicos frente a uma demanda mais qualificada? Com isso, haverá
mais recursos para promover não somente a “manutenção curativa”, habitualmente feita
devido a sua emergência, que é muito mais custosa, para priorizar, após minucioso
diagnóstico de situação das instalações, a “manutenção preditiva e preventiva”, na
maioria das vezes muito mais accessível e eficaz (PINA, 2014).
Dessa forma será possível investir mais em profissionais competentes para dar
vida a esses espaços e, para completar, a destinação adequada de recursos para a
elaboração de um cuidadoso plano estratégico de comunicação. Esse poderá ser o
segredo do bom uso das instalações de lazer no presente-futuro.
A mensagem aqui implícita está relacionada ao fascínio que boa parte dos
gestores de espaços e instalações esportivas e recreativas possui pelo “concreto” (no
duplo sentido da palavra) em detrimento do “simbólico”, ao estabelecer suas
prioridades. Embora os investimentos em espaços, instalações e equipamentos devam
ser sempre considerados (hardware), assim como nos procedimentos gerenciais
(software), é notória que a mais importante “commodity” do século XXI é o
conhecimento. Portanto, o grande investimento a ser feito por qualquer organização da
atualidade, inclusive aquelas que atuam no campo do lazer, deverá ser nas pessoas
(“humanware”), pois serão elas que poderão fazer a verdadeira diferença na
transformação dos serviços prestados (FURBINO, 2016).
A sobrevivência dos programas de lazer nos mais distintos lugares ainda é
pautada pelas as atividades recreativas que respondem a demandas mais rápidas e
abrangentes. Habitualmente elas se apresentam através de eventos (como já escrevi em
outros lugares, “evento” se associa muito a ideia de “é-vento”, ou seja, após a sua
realização pouco sobra, como se fosse uma rápida brisa), numa dimensão de curto
prazo, oferecendo um “produto” concreto que busca maior adesão.
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Um dos desafios da atualidade de todo gestor de lazer está em transformar o
cenário anterior, propondo-se um conjunto diversificado e articulado de experiências de
lazer, que também se aprofundem em explorar a subjetividade, valorizando os
processos de médio e longo prazo, com direta repercussão na aderência, a qual
caracterizará o processo socioeducativo tão desejado por todos.
Alegar que a oferta de experiências de lazer é garantida pela constituição
brasileira não mais se sustentará no futuro se não houver a devida legitimidade desse
direito, reconhecido pelas autoridades e exigido pelos cidadãos. Será necessário
transformar o “círculo vicioso” de justificar a presença do lazer ancorada tão somente
no “direito constitucional”, em uma “espiral virtuosa” da práxis do lazer, “baseada nos
benefícios” palpáveis, advindos de sua vivência. Portanto, propagar esses benefícios já
identificados por inúmeras pesquisas nesse campo, nos mais diversos domínios da
existência humana para uma vida com mais qualidade, torna-se tarefa imperiosa.
Não trilhar esse caminho tem demonstrado a fragilidade e o possível
enfraquecimento do campo do lazer, com inúmeros exemplos recentes representados
pelo “loteamento” dos cargos públicos que abrigam essa área de intervenção - tanto na
esfera municipal como na estadual e federal, onde, a priori, qualquer pessoa pode ser
considerada um expert.
Se os benefícios que o lazer pode trazer para a qualidade de vida das pessoas não
forem identificados o mais claramente possível, corremos o risco de testemunhar, no
Brasil, uma profissão “nati-morta”, que, reconhecidamente, possui extraordinária
capacidade na sua força de intervenção na coletividade, mas ainda padece na
construção de novos conhecimentos, em geral desfocados das reais demandas de todos
os segmentos da sociedade brasileira. Caso não sejamos capazes de responder como o
lazer contribui para o desenvolvimento individual, comunitário, ambiental e mesmo
econômico, estaremos fadados a nos entregar aos longos e envolventes braços da
indústria do entretenimento.
Nesse sentido, perduram ainda algumas questões: (1) Como as pesquisas no
campo do lazer têm contribuído para melhorar a qualidade de vida das pessoas? (2)
Como a magnitude dos benefícios auferidos pela vivência do lazer tem se propagado?
(3) Qual é o valor relativo – social, econômico ou de qualquer outra natureza da ação
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do lazer na vida das pessoas? (4) Quais são as metodologias de pesquisa desenvolvidas
para responder a essas questões?
SIRGY (2000), após ampla revisão bibliográfica sobre os benefícios que a
vivência do lazer pode proporcionar indica três caminhos básicos: (1) oferecer amplo
programa de educação para o lazer o qual, mediante pedagogia adequada, poderá
descobrir, junto com as pessoas, oportunidades que diversifiquem a sua participação,
alargando, dessa forma, sua base de conhecimentos e habilidades para o lazer; (2)
trabalhar para remover obstáculos à participação, considerando que o acesso às
experiências de qualidade em lazer é um direito de todos, e (3) utilizar pesquisas que
indiquem os benefícios advindos do engajamento no lazer, divulgando-as
estrategicamente, com vistas a ampliar o número de pessoas que encontram na vivência
do lúdico uma prioridade de vida.
Deve-se observar que, na pior das hipóteses, se ainda não há resultados concretos
comprovando que o lazer melhora a qualidade de vida de uma pessoa, tudo indica que a
ausência dessa experiência empobrece a qualidade de vida como um todo.
Para concluir, dedicar-se ao estudo do futuro do lazer no Brasil poderá oferecer a
possibilidade de antecipar os desafios a serem enfrentados e, mais que isso, construir
caminhos que auxiliem a compreender essa complexa dimensão da vida humana.
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RESUMO: O presente artigo aborda a relação entre turismo e lazer na perspectiva dos
moradores da cidade de Barreirinhas, no Maranhão, conhecida por ser o principal portão
de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Considerando-se a
importância do lazer para a qualidade de vida dos moradores e, consequentemente dos
turistas, verifica-se a prevalência dos interesses mercadológicos sobre os sociais nos
investimentos em espaços e equipamentos de lazer.
PALAVRAS CHAVE: Lazer, Turismo, Barreirinhas

INTRODUÇÃO
A cidade de Barreirinhas, no Maranhão, passa por transformações advindas dos
investimentos na atividade turística, principalmente a partir do ano 2000. Tais
transformações envolvem espaços utilizados para o lazer dos moradores.
Verificando-se a necessidade de se compreender o lazer por perspectivas que
devem ir além do funcionalismo ou do viés mercadológico, mas como um direito de
toda a sociedade, esse estudo visa abordar a relação entre turismo e lazer na perspectiva
dos moradores da cidade de Barreirinhas.
Para isso foi necessário o levantamento bibliográfico sobre o lazer e o turismo e
suas intersecções, bem como sobre o processo de expansão da atividade turística em
Barreirinhas. Inclui-se a realização de entrevista com um antigo morador do bairro do
Centro, o qual concentra o maior número de espaços e equipamentos de lazer no
município, além de informações obtidas a partir de observações em campo.
Assim, esse artigo traz inicialmente uma abordagem teórica sobre a relação entre
turismo e lazer, seguido de informações sobre a expansão da atividade turística no
município de Barreirinhas e, finalmente, os efeitos da atividade turística sobre o lazer
dos moradores da sede do município.
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A RELAÇÃO ENTRE LAZER E TURISMO E SUAS IMPLICAÇÕES
ESPACIAIS
O lazer e o turismo como práticas sociais apresentam-se inter-relacionados de tal
modo que ambos estão contidos entre si, visto que o turismo é uma forma de lazer e o
lazer é considerado um dos segmentos do turismo. Entretanto, conforme Souza (2010),
nenhum deles se reduz ao outro e, assim, faz-se necessário abordar alguns aspectos
conceituais que ampliem a compreensão sobre eles.
Dumazedier (1973) entende o lazer como:
Conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se ou entreter-se ou
ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social
voluntária, ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçarse das ocupações profissionais, familiares e sociais. (p. 34).

Para Marcelino (2012), que aborda diversos assuntos concernentes ao tema, o
lazer envolve a relação entre os aspectos tempo e atitude, ou seja, a disponibilidade de
tempo e a realização de atividades que provoquem satisfação. Ele compreende que além
de descanso e divertimento, o lazer possibilita o desenvolvimento pessoal e social e
coloca as atividades turísticas como oportunidades privilegiadas para o atendimento às
diversas aspirações ligadas ao lazer.
Souza (2010) aborda as interfaces entre lazer e turismo e afirma que apesar de
suas particularidades, lazer e turismo possuem um “núcleo comum” que, além da
trajetória histórica de ambos, relacionada às conquistas trabalhistas do aumento do
tempo de não trabalho, envolve a intensificação do caráter mercadológico a partir da
década de 1990 e a visão funcionalista de que eles são necessários para que as pessoas
suportem as frustrações e as insatisfações crescentes geradas pela vida que levam nas
sociedades.
Em relação ao caráter mercadológico que aproxima lazer e turismo, Carlos
(2007) coloca esses elementos como uma “nova necessidade” de consumo no
desenvolvimento da economia capitalista, o que resulta na produção de novos espaços
ou de novas possibilidades de uso desses espaços, gerando renda para municípios que
tiveram perdas orçamentárias com o deslocamento de atividades industriais. Ela aponta
como consequências desse processo “a diminuição dos lugares onde os cidadãos podem
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se encontrar em suas tarefas cotidianas, a perda da densidade de encontros na cidade, o
esvaziamento das relações de vizinhança (...)” (p. 80).
O caráter funcionalista dado ao lazer foi observado por Rechia et al (2015) ao
analisá-lo nas políticas públicas. Tais políticas limitam a visão sobre o lazer como algo
a ser usado para preencher o tempo dos sujeitos, e não como um direito social
constitucional, sendo necessário, portanto ampliar a visão dos gestores para os aspectos
educativo, político e emancipatório inerentes a ele, os quais são importantes para a
cidadania e a qualidade de vida no meio urbano.
Quanto ao turismo, considera-se que as práticas de lazer são importantes para a
qualidade de vida tanto de turistas, quanto de moradores de lugares turísticos. Nesse
sentido, Gastal e Moesch (2007, p. 55) afirmam que o turismo urbano deve:
(...) ser construído por meio de um imaginário positivo da cidade, expresso,
antes de tudo, na qualidade de vida dos moradores em termos de educação,
limpeza pública, saneamento, presença de espaços verdes, de áreas de lazer
públicas, marcando um bem viver que encaminhe um bem receber.

Todavia, essa não é a realidade observada na maioria das cidades turísticas
brasileiras, dado que, comumente os investimentos na atividade turística pelo poder
público visam atrair a iniciativa privada, que focaliza sobretudo o atendimento às
necessidades dos turistas.
Cruz (2001, p. 12) afirma que “a intensificação do uso turístico de dada porção
do espaço geográfico leva a introdução, multiplicação e, em geral, concentração
espacial de objetos cuja função é dada pelo desenvolvimento da atividade”. Os
principais objetos aos quais a autora se refere estão voltados para a hospedagem,
alimentação, agenciamento e infraestrutura de lazer.
Verifica-se, a seguir, que a cidade de Barreirinhas-MA tem sofrido
transformações a partir de da intensificação do seu uso turístico de modo a se buscar
ampliar a sua atratividade.
A EXPANSÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM BARREIRINHAS-MA
O município de Barreirinhas está localizado no litoral oriental do Maranhão,
distante 265 km da capital, São Luís. O acesso pode ser feito pela rodovia MA 402 ou
por avião de pequeno porte fretado, saindo do Aeroporto Marechal Cunha Machado, na
capital. Possui 217 povoados, totalizando aproximadamente 55.000 habitantes, segundo
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dados do IBGE (2010). A economia da região se baseia na agricultura de subsistência e
de pequena escala; na pesca; no artesanato feito a partir da extração da fibra do buriti;
no comércio varejista e no turismo (RAMOS, 2008).

Localização de Barreirinhas
Fonte: www.ibge.com.br

O fluxo de visitantes é um elemento que começou a ser percebido na região de
Barreirinhas por conta da exploração de agentes da Petrobrás, desde a década de 1960,
atraindo desbravadores, estrangeiros e mochileiros. No dia 02 de junho de 1981
instituiu-se o Decreto nº 86.060 de criação do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, uma área de 155.000 hectares de extensão de areia, que abriga milhares
de lagoas de águas cristalinas que se formam com as águas da chuva, no período que vai
de janeiro a julho. Ainda nos anos de 1980 surgiu a Festa da Vaquejada, evento regional
que acontece anualmente no mês de julho há 32 anos, no Parque Folclórico Francisco
Pedro Monroe da Conceição, atraindo visitantes das cidades e estados vizinhos,
motivados pelos shows musicais, apresentações de danças folclóricas da região.
(RAMOS, 2008).
Nos anos 2000 foi criado o Plano Maior de Turismo Estadual, dividindo o
Maranhão em cinco polos turísticos, ou seja, uma concentração de municípios próximos
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em cada polo, com potencial para o turismo. São eles: Polo São Luís, Polo Lençóis
Maranhenses, Polo Delta das Américas, Polo Floresta dos Guarás e Polo Chapada das
Mesas. Barreirinhas pertence ao Polo Lençóis Maranhenses, junto com os municípios de
Santo Amaro, Humberto de Campos e Primeira Cruz (CARVALHO, 2007).
Em 2002 foi inaugurada a Translitorânea MA 402, interligando o município de
Barreirinhas a capital do Estado, encurtando as distâncias até então percebidas. O acesso
ao local era um entrave aos frequentadores, pois o tempo de viagem que hoje é de três
horas, em média, anteriormente era de no mínimo oito horas, com um percurso
exaustivo (RAMOS, 2008). Com a construção da rodovia estadual, facilitaram-se os
deslocamentos, atraindo o segmento de transportes, com ônibus de linha regular, vans,
carros de passeios que se uniram em Cooperativa (COOPTUR). Desse modo, a cidade
tornou-se o principal portão de entrada para os Lençóis Maranhenses.
Com o fluxo de turistas aumentado, a cidade atraiu investimentos de
empresários, que viram na região uma oportunidade de negócios, instalando meios de
hospedagem, agências de turismo, bares e restaurantes, compondo a infraestrutura
turística.
Com o advento do turismo, a população percebeu os benefícios econômicos
como maiores oportunidades de emprego, valorização da cultura local, especialmente do
artesanato que passou a ser comercializado em larga escala, melhorias da infraestrutura
básica com calçamentos das ruas, melhorias das praças públicas. Por outro lado,
aspectos negativos foram observados como especulação imobiliária, aumento do preço
das mercadorias, lotação da cidade em feriados e férias.
Para atender a demanda crescente de turistas, o município sofreu mudanças na
paisagem local, investindo na construção da Avenida Beira Rio, por exemplo, principal
atrativo para os turistas durante a noite, em especial. Além disso, as agências de turismo
começaram a estruturar roteiros oferecendo visitação aos Lençóis Maranhenses por
meio de veículos 4X4 (toyotas); passeio de lancha pelo Rio Preguiças, o principal da
região, indo aos povoados de Vassouras, Mandacaru e Caburé; passeio com boias pelo
Rio Formiga, que separa Barreirinhas de Paulino Neves; no povoado de Cardosa, visita
às praias do Atins; visita à casa de farinha no povoado Tapuio1. Tais atrativos são os
Informações obtidas em pesquisa em andamento intitulada “Agências de turismo: um estudo da
diversificação da oferta turística em Barreirinhas – MA”, no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) orientado por uma das autoras.
1
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principais destinos de lazer dos turistas. Os moradores, muitas vezes frequentam os
banhos próximos à região, devido ao acesso facilitado e gratuito por não ser explorado
turisticamente.
Além desses roteiros oferecidos aos turistas, que acontecem fora da sede do
município, a cidade oferece alternativas ao turista, onde se destaca a Beira Rio, local
anteriormente citado, que possui bares e restaurantes com cardápio diversificado e com
música ao vivo. A população local frequenta o espaço durante o fim de tarde para
apreciar a vista das margens do Rio Preguiças e à noite, geralmente ficam em quiosques
e mini bares, um pouco afastados da movimentação turística, evidenciando-se
diferenças entre as práticas de lazer de turistas e moradores, o que será analisado a
seguir.

EFEITOS DO TURISMO SOBRE O LAZER DOS MORADORES DE
BARREIRINHAS-MA
A partir do referencial teórico que relaciona as práticas de lazer e turismo, as
quais podem ser identificadas como importantes para a qualidade de vida, faz-se
necessário analisar como as atividades de lazer acontecem e de que forma influenciam
na vida da população da cidade turística de Barreirinhas.
Sob uma perspectiva socioespacial e de desenvolvimento urbano, o espaço onde
se localiza o bairro do Centro, em Barreirinhas, apresenta-se como o núcleo-base da
oferta econômica local. Ali se encontram empreendimentos ligados direta ou
indiretamente ao turismo, infraestrutura, suporte e apoio às necessidades básicas da
população, repartições públicas, além da maior parte dos espaços voltados para as
práticas de lazer. Assim, dentre os bairros que constituem a sede do município de
Barreirinhas, o Centro foi escolhido como área de delimitação da pesquisa.
Desta forma, para entender como este processo ocorreu, realizou-se em maio de
2016 uma entrevista semiestruturada com um dos moradores mais antigos do bairro e
ex-prefeito da cidade2. Para tanto, questionou-se sobre alguns pontos com foco em sua
percepção sobre o que se consideravam espaços de lazer, quais os principais, quais os
mais expressivos na utilização pela comunidade, além de questionar se a presença do
turista nestes espaços alteram as formas de utilização pelos próprios moradores.
2

O entrevistado preferiu não ser identificado.
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Segundo o entrevistado, o município sofreu intensas transformações espaciais,
principalmente com o advento do turismo. Para ele, anteriormente ao aumento do fluxo
de turistas, a população tinha práticas de lazer tradicionais como frequentar a Praça da
Matriz, onde inclusive existia um “parquinho” para diversão das crianças; os jovens
tinham o costume de sentarem-se nos bancos da praça para conversarem e se divertirem,
a quadra poliesportiva já era utilizada para jogos e outros fins de lazer e a Beira Rio era
um local mais residencial, com alguns poucos bares e restaurantes, porém frequentados
pela população normalmente para passeio e recreação às margens do Rio Preguiças.
Neste período, o lazer mais praticado pelos adultos era a participação em bailes
particulares realizados em clubes da cidade, sendo classificados em tipos um, dois ou
três de acordo com a classe social do público.
Ao longo deste período, a Avenida Beira Rio recebeu investimentos e foi
remodelada, com a construção de um deck, iluminação e outros equipamentos,
modernizando o espaço e atraindo principalmente investidores com foco na sua
utilização para o turismo, além de posteriormente vir a ser um dos principais cartões
postais da cidade. Atualmente, este espaço tornou-se o mais expressivo segundo o
entrevistado, onde comunidade e turistas desfrutam de atividades de lazer lado a lado,
não existindo influência do turismo na diminuição do fluxo e uso do espaço por meio
dos moradores. Todavia, as observações em campo indicam que os equipamentos de
restauração presentes no referido espaço são utilizados quase exclusivamente por
turistas. Ainda sobre a frequência de utilização dos espaços de lazer pela comunidade
antes do desenvolvimento da atividade turística até os dias atuais, o entrevistado relatou:
Aumentou muito, consideravelmente, nos outros espaços não, tem espaços
que não dependem do turismo, naquela quadra, por exemplo, são alunos e
pessoas da comunidade que utilizam, ou igrejas em seus eventos. Aqui perto
da Igreja Matriz também não aumentou, mas na Beira Rio sim.

Por fim, o entrevistado relatou sobre a ausência de ambientes mais propícios
para práticas de lazer envolvendo principalmente condicionamento físico e saúde para a
comunidade, carecendo de políticas e ações públicas para o beneficiamento de todos.
De acordo com a percepção do entrevistado, entende-se por espaços de lazer em
Barreirinhas: Avenida Beira Rio, local de encontro da comunidade, que concentra
grande parte do serviço de restauração da cidade, os quais são mais utilizados por
turistas; Quadra poliesportiva Valdir Soares, utilizado em geral pelos moradores jovens;
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Praça da Igreja Matriz, que possui um coreto e vários bancos ao seu redor, geralmente
servindo de encontro da comunidade; a Vaquejada, evento que atrai a população local e
de municípios vizinhos, e as áreas de banho acessadas por ruelas no centro da cidade.
Em pesquisa de sondagem, realizada em abril de 2016, com um grupo de
discentes do Curso Técnico em Hospedagem do Instituto Federal do Maranhão
(IFMA)3, de Barreirinhas, observou-se que os principais espaços de lazer localizados na
sede e frequentados pelos moradores coincidem em grande medida com as informações
do entrevistado, acrescentando-se a Praça do Trabalhador, o Morro da Ladeira, a casa de
festa Docas, ambos no bairro Centro e, em outros bairros, a Praça da Bíblia, as
academias e a casa de festa Maracanã. Nessa pesquisa, os alunos tiveram a oportunidade
de aplicar questionários junto aos moradores sobre o grau de satisfação em relação aos
espaços de lazer levantados e observou-se que itens como segurança, iluminação,
conforto, higiene e atendimento precisam ser melhorados. Além disso, os moradores
sentem falta de mais espaços de lazer como cinemas, shoppings ou parques de diversão.
Verifica-se, a partir da entrevista realizada, que a frequência de turistas nos
espaços de lazer utilizados pela comunidade no centro de Barreirinhas é praticamente
nula, exceto na Avenida Beira Rio. Somando-se à pesquisa de sondagem realizada pelo
IFMA, percebe-se, ainda, a ausência de espaços de lazer dotados de infraestrutura e
atrativos para melhorar a qualidade de vida da população e servir também como
possíveis locais de visitação pelo turista, melhorando sua experiência e provendo-o de
opções diferenciadas na sede do município, ampliando a oferta para além dos passeios
no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
Desse modo, evidenciou-se que os investimentos do poder público e da
iniciativa privada estão voltados ao atendimento dos turistas que visitam o município,
enquanto os demais espaços de lazer, que tem os moradores como principais
frequentadores, carecem de infraestruturas que possibilitem a melhoria na qualidade de
vida da população.
Nesse sentido, concorda-se com Rechia et al (2015) ao afirmarem que:
(...) é preciso que as políticas públicas voltadas ao lazer não sejam pensadas
apenas para uma determinada parte da sociedade, ou com características
restritas, mas para a sociedade no seu conjunto, garantindo a diversidade e a
inclusão de todos. (p.228)
3

Atividade curricular da disciplina Técnicas de Lazer e Recreação
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Sob outro prisma, embora se reconheça a finalidade mercadológica, pode-se
afirmar que a reestruturação da Beira Rio, por meio de investimentos públicos e
privados para o desenvolvimento da atividade turística, impactou de forma positiva o
seu uso como espaço de lazer pela a população local. Todavia, a expansão dos
investimentos para outras áreas de lazer do município será fundamental para beneficiar
moradores e visitantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das diversas produções acadêmicas sobre o lazer e o turismo numa
perspectiva social, como necessidades relacionadas à melhoria na qualidade de vida das
populações, agentes públicos e privados têm conduzido suas políticas reduzindo-os a
uma perspectiva mercadológica para ambos, ou funcionalista, no caso do lazer.
As pesquisas realizadas para esse artigo indicam que, na cidade de Barreirinhas,
os investimentos em lazer estão vinculados à ampliação da atratividade turística e à
satisfação das necessidades dos visitantes. A população local utiliza-se de parte das
estruturas criadas na perspectiva de atendimento ao turista, mas observa a necessidade
de investimentos em espaços de lazer voltados para ela.
Concordando com as afirmações de Gastal e Moesch (2007) e Rechia et al
(2015), compreende-se a necessidade da busca pela ampliação dos espaços e
equipamentos de lazer visando-se o bem estar da sociedade como um todo, envolvendo
moradores e, em consequência, os visitantes da cidade de Barreirinhas.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto Nº 86.060, de 02 de junho de 1981. Disponível em: <
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidadescoservacao/parna_lencois_maranhenses.pdf>. Acesso em 02 jun 2016.
CARLOS, A. F. A. Cidades. O Brasil no contexto: 1987-2007. Jaime Pinsky. (Org.).
São Paulo. Contexto, v. 1, 2007.
CARVALHO, R. C. Turismo nos Lençóis Maranhenses: Estudo das representações
sociais de atores sobre a situação atual e futura do turismo nos municípios de
Barreirinhas e Santo Amaro no Maranhão, MA. Tese de Doutorado. Centro de
Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. Brasília, 2007.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

286

CRUZ, R.C.A. Introdução à geografia do turismo. São Paulo: Roca, 2001.
DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1973.
GASTAL, S.; MOESCH, M. Turismo, políticas públicas e cidadania. São Paulo:
Aleph, 2007.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo
Demográfico 2010. Disponível em:
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210170&search=||inf
ogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas>. Acesso em: 02 jun 2016.
MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. 5. ed. Campinas: Autores
Associados, 2012.
RAMOS, B. História de Barreirinhas: Portal dos Lençóis Maranhenses. São Luís,
2008.
RECHIA, S. et al. O lugar do lazer nas políticas públicas: um olhar sobre alguns
cenários.

Licere.

Belo

Horizonte,

v.18,

n.1,

2015.

Disponível

em:

<

https://seer.ufmg.br/index.php/licere/article/viewFile/892/685> Acesso em 20 maio
287

2016.
SOUZA, T. R. Lazer e Turismo: reflexões sobre suas interfaces. VI Seminário de
Pesquisa em Turismo do Mercosul. Caxias do Sul. 2010.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

O USO E A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: O CASO DAS ÁREAS
PÚBLICAS DO CONJUNTO ITAÚBA E DA PASSAGEM DO ARAME
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RESUMO: O trabalho procura analisar o uso e a ocupação do espaço público da área
compreendida entre o conjunto Itaúba e a passagem do arame no bairro da Pedreira na
cidade de Belém do Pará, como forma de aplicação dos conhecimentos da disciplina
espaço público e produção social da cidade. Neste sentido, são usados para análise os
teóricos: Lefèbvre e Jacobs no que refere a espaços públicos; Bahia e Trindade Júnior
para os estudos do espaço e lazer, e para segurança e auto-segregação Leite, Souza,
Amêndola e Jacobs. A idéia central é verificar, nas perspectivas desses teóricos, como
ocorre a utilização e a ocupação desse espaço público, considerando que o mesmo se
localiza entre duas realidades de habitação e de condições social bem diferentes. Foram
realizadas dez entrevistas semi-estruturadas para compreender como os usuários, da
área de estudo, "enxergam" o espaço público. A pesquisa revela que existem grandes
diferenças entre os moradores do conjunto Itaúba e da passagem do Arame.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Segurança; Auto-segregação; Espaço Público; Conjunto
Habitacional.

INTRODUÇÃO
Na convergência das políticas públicas voltadas para revitalizar alguns pontos da
cidade, com o discurso de trazer novos espaços públicos de uso para todos, nossos
gestores acabam por segregar mais ainda esses espaços urbanos ditos públicos, pois as
revitalizações são direcionadas para atenderem um determinado grupo econômico.
Neste trabalho procura-se apresentar e analisar o uso e a ocupação do espaço
público e para isso utilizou-se como objeto empírico para a pesquisa, o espaço público
urbano da área compreendida entre o conjunto Itaúba e a passagem do arame além dos
espaços comuns do conjunto Itaúba, localizada no bairro da Pedreira na cidade de
Belém-PA, como forma de aplicação dos conhecimentos da disciplina espaço público e
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produção social da cidade, como parte do requisito para a sua avaliação. Este espaço foi
escolhido por apresentar, duas realidades sociais e habitacionais distintas.
O foco deste trabalho é oferecer a análise de como a população do entorno, da
área de estudo, ocupa e utiliza, com uma apropriação coletiva, o espaço dentro das
vertentes do lazer e segurança. Sobre o espectro da segurança foi necessário trazer para
a discussão o tema sobre a auto-segregação, pois parte do espaço que antes era público,
atualmente se encontra privatizado, bem como os espaços comuns do conjunto Itaúba.
Para chegar ao resultado a metodologia foi baseada nos preceitos da pesquisa
descritiva e para a coleta de dados utilizou-se as teorias do método de observação
sistemática.
O ponto de partida foram as leituras propostas pelos catedráticos da disciplina.
Neste sentido, são usados para análise os teóricos Lefèbvre e Jacobs no que refere a
espaços públicos. Para o lazer utilizou-se dos escritos feitos por Bahia e no que tange o
espaço os trabalhos de Trindade Júnior. No que tange a segurança e auto-segregação
apropriou-se das leituras de Leite, Lopes, Amêndola e Jacobs. Outros autores são
trazidos para a discussão pois tiveram uma contribuição significativa para a
compreensão e aprendizado.
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A idéia central é averiguar, na visão desses teóricos, como ocorre a utilização e
ocupação desse espaço público urbano, considerando que o objeto empírico, se localiza
entre duas realidades sociais e de habitação distintas.

METODOLOGIA
A metodologia para a execução do trabalho foi a pesquisa descritiva. O método
utilizando para a coleta de dados foi o método de observação sistemática. Pesquisa
descritiva foi escolhida, pois conforme Moraes e Montalvão (1998), essa pesquisa
procura conhecer e interpretar a realidade. Interessa-se em descobrir e observar
fenômenos, onde procura: descrevê-los, classificá-los e interpretá-los.
Para a investigação foi usado o método de observação, pois foi feito, uma
combinação de observações cuidadosa, com objetivos pré-estabelecidos com o intuito
de alcançar um conjunto de dados sociais que governam os fenômenos pelos quais
estamos interessados, ou seja, o lazer, a segurança e a auto-segregação. As ferramentas
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usadas foram a observação in locu e a aplicação de questionários semi-estruturados para
usuários das áreas.
Os questionários tinham como perguntas: Você frequenta este lugar há muito
tempo? Por quê?; Fale sobre o principal motivo da sua vinda a este local hoje?; O que
você entende por espaço público?; Você reconhece este espaço como um espaço
público? Por quê?; O que você costuma vir fazer neste lugar?; O que precisa melhorar
nesse espaço, o canteiro central ? Além dessas perguntas, eram feitas outras a partir das
respostas dos entrevistados.
Sendo assim, foi feito uma pesquisa com teóricos que abordam o tema, para que
pudesse apoiar a pesquisa proposta; além de pesquisa documental, para levantar o
histórico da área de estudo; pesquisa in loco, com o foco de averiguar o cotidiano do
uso e utilização da área; assim como, a aplicação de dez questionários semi-estruturados
para a coleta de dados com usuários da área, sendo cinco com pessoas que estavam no
canteiro central e cinco com pessoas que estavam no conjunto Itaúba. Todo o material
foi compilado e analisado para poder chegar ao resultado da pesquisa

ESPAÇO PÚBLICO URBANO
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O espaço público tem sua base teórica na produção do espaço urbano, a cidade é
o produto e condicionante da reprodução da sociedade, da reprodução da vida, das
relações sociais que se manifestam na prática socioespacial, ou seja, o espaço construído
é modificado, no dia-a-dia, nas ações cotidianas, no uso e na apropriação que dele se faz
e, ao mesmo tempo, o espaço influenciando essa cotidianidade.
Lefèbvre (1991, p.109) expõe que “no que diz respeito à cidade, o objeto da
ciência não está determinado.” Já que, nesta ciência, as problemáticas não podem ser
abreviadas a questões espaciais, menos ainda a prancheta de um arquiteto. Em meias
palavras, tentar objetivar toda essa panorâmica, que envolve múltiplos contextos, é
simplesmente uma forma de reducionismo determinista, que deve ser evitada e negada.
Por isso, diz ainda que é fundamental compreender que “nem o arquiteto, nem o
urbanista, nem o sociólogo, nem o economista, nem o filósofo ou o político podem tirar
do nada, por decreto, novas formas de relações” (LEFÈBVRE, 1991, p.109), já que
essas relações sociais não advêm de projetos técnicos e científicos elaborados a partir de
ideologias, mas, somente e exclusivamente, a partir da práxis, ou seja, da prática social.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

O espaço urbano também pode ser entendido, na perspectiva de Jacobs (2000),
como a sociedade dos passeios, cenário de uma complexa e apaixonante vida social,
cidades que encontravam o elemento fundamental que fazia delas palco para as formas
mais férteis e criativas da convivência humana, formas singulares de sociabilidade
protagonizadas por transeuntes e residentes levando a cabo atividades mais ou menos
habituais na largura e no comprimento do passeio de uma rua, distribuindo-se numa
praça ou ocupando aquilo que consideram o seu lugar num parque público, o que por si
só constituía uma coleção fascinantes de atos e ações ordenados de maneira quase
coreográfica. Havia aí uma autêntica “ordem física”.
Jacobs (2000), partindo de uma análise direta de fatos reais, reconhece na rua ou
em um parque público ou em um bairro exemplos daquilo que ela imagina como uma
soma de movimentos e atividades na sua maioria triviais e causais, mas cuja soma não o
é em absoluto, isto é, aquilo que pouco depois os teóricos do caos e dos sistemas
complexos longe da linearidade, irão chamar "sistema emergente". Assim as ruas
continuam onde sempre tiveram e nos seus passeios, no entanto, há gente que faz todo o
tipo de coisas a todas as horas. Ali, vão misturando-se acontecimentos monumentais ou
microscópicos, condutas reguladas e comportamentos marginais, monotonias ou
surpresas, o anódino e o excepcional, o vulgar e o misterioso, permanências e mutações,
o indispensável e o supérfluo, as certezas e a aventura.
As práticas sociais transmitem mais vida aos espaços públicos e este "contato"
não deve ter limites físicos. As pessoas que vivem em determinadas ruas e calçadas não
devem esquecer que fazem parte de um bairro e, consequentemente, este bairro faz parte
de uma cidade. As relações sociais devem ser muito maiores e ter compromisso com as
causas e representar bem àquela comunidade, para quando necessário derrubar as
barreiras invisíveis criadas pela própria sociedade.

ESPAÇO PÚBLICO COMO UM LOCAL PARA O LAZER
A importância das áreas de lazer em espaços áreas urbanas como componente
indispensável na vida das pessoas se justifica porque, na atualidade, o lazer faz parte do
cotidiano das pessoas, ele é um direito social e uma necessidade cultural, social,
biológica, psicológica. Para a cidade, "a sua importância vem aumentando nos últimos
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tempos, principalmente, no que tange à necessidade de melhorar a qualidade de vida da
população, no uso espaço urbano" (BAHIA, 2014, p.124) .
O espaço urbano é fragmentado e articulado, cada parte mantém relações
espaciais com outra, mesmo que de forma discreta. O espaço urbano é um produto
social, resultado de ações engendradas por agentes que produzem e consomem este
espaço (CORRÊA, 1993).
O lazer, "para acontecer, não necessita de um espaço físico específico como
suporte, ele pode acontecer em equipamentos públicos ou em espaço públicos"
(BAHIA, 2102, p.125). A rua era, por excelência, o espaço de encontro, porém, com o
estrangulamento das áreas livres, os espaços privatizados vem ocupando esse papel, e a
rua, praticamente, passa a ser apenas um equipamento de passagem.
Bahia (2014) relata que o lazer vai para além da recuperação de energias gastas
em trabalho, sem se contrapor a necessidade de se trabalhar. Podendo levar as pessoas a
uma construção de vida individual e coletiva em harmonia com a natureza e com a
sociedade e exercendo a cidadania. Salienta ainda que o lazer, visto na ótica de cultura
vivenciada no tempo disponível da vida humana, cria situações e possibilidades de
contestação, de mudanças de atitudes, de transformação nos olhares, que, por meio de
ações culturais, possibilita um redirecionamento no estilo de vida dos cidadãos, haja
vista que se inter-relaciona com as demais dimensões socais como: política, trabalho,
educação, família, entre outras.
Não se pode aceitar que as políticas públicas destinadas ao lazer, sejam
direcionadas para bens de consumo da indústria cultural, com eventos esporádicos, que
muitas vezes ocorrem excluindo pessoas da localidade onde são realizados. A exemplo
dos projetos desenvolvidos na cidade de Belém, que tinham a intenção de revitalização
de espaços decadentes e de pouco dinamismo urbano, acabando por não reconhecer os
territórios vividos do entorno, e sim "assumindo, pelo contrário, o caráter de vitrines e
enclaves, não obstante o dinamismo das experiências da vida cotidiana ligadas ao
comércio popular, às feiras e aos portos, que são expressivos na área central."
(TRINDADE JÚNIOR, 2007, p.72),
Esses espaços ditos revitalizados exclui em atividades e vivências, e criam "um
cenário para acontecer da vida moderna, voltada sobre tudo para uma determinada

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

292

fração de habitantes que acompanha mais de perto o ritmo moderno da cidade ou para
mostrá-lo para os turistas que a visitam" (TRINDADE JÚNIOR, 2007, p.72) .
Para reverter esse cenário é necessário o investimento em projetos políticos
contínuos e prolongados que procurem despertar, em cada pessoa, a compreensão de
que mais do que consumidor de cultura, eles são, também, produtores dessa cultura. As
políticas públicas voltadas ao lazer devem criar, realmente, condições para que os
indivíduos tenham entrada a vários conteúdos de lazer e, sobretudo, o direito de escolha
consciente, de liberdade e de felicidade (BAHIA, 2014).
Os olhares dos autores apresentados levam a uma reflexão sobre as formas atuais
e futuras de como as áreas de lazer em Belém do Pará, que devem ser ofertadas,
orientadas e asseguradas pelo Estado. Porém, a parte da população precisa improvisar
áreas de lazer, como forma de contornar os insucessos de políticas públicas voltadas a
um lazer que vai além de uma direcionada reposição de energia.

DA (IN)SEGURANÇA À AUTO-SEGREGAÇÃO
Para Leite (2004) é importante estudar os micros das interações, pois, para ele,
esse é o cotidiano. Para o autor, o lugar é o “espaço de representação, cuja singularidade
é construída pela ‘territorialidade subjetivada” (LEITE, 2004, p.284), mediante práticas
sociais e usos semelhante.
É necessário que se compreenda que os lugares são únicos e cheios de conflitos
internos. Os espaços, como a cidade, são dinâmicos, ou seja, eles podem mudar ou se
recriar a cada instante, tudo depende das relações sociais que ocorrem no meio público.
Sendo assim, os espaços não precisam ser engessados ou enraizados, mas necessitam ter
o mínimo de convergência de conteúdo e práticas capazes de agregar sociabilidade que
são semelhantes (LEITE, 2004).
A forma como as ações criminosas de uma cidade são socializadas pelas mídias,
redes socais e outras, podem levar a um medo generalizado, fazendo com que gere um
sentimento de insegurança de forma indiscriminada, não revelando a realidade que
vivem seus habitantes no que se refere à segurança. É como se a “geografia do medo”,
baseada em um sentimento de insegurança que, muitas vezes, pode deslocar-se em parte
da incidência objetiva dos crimes violentos, se superasse à “geografia da violência”
mais ou menos “objetiva” (SOUZA, 2008, p.54).
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A cidade contemporânea mostra os signos do medo difundido na organização e
nas modalidades de uso dos espaços, nas formas arquitetônicas, na cultura e nos
comportamentos quotidianos. Deste modo, antes de tudo, muda o espaço privado,
convertendo-se a casa urbana, prática e simbolicamente, numa pequena fortaleza
blindada, com sistemas de segurança ativa e passiva e os serviços de vigilância
tradicionais ou telemáticos a registrarem crescimentos substanciais. O controle interno
dos edifícios é assegurado pela eletrônico moderna e pelos serviços de segurança
privados (AMÊNDOLA, 2000).
A segurança converteu-se, assim, de atributo público indivisível, num privilégio
individual ou de grupo, ligado ao poder aquisitivo de cada um. O resultado do processo
de privatização residencial é a tendência de dissolução da cidade pública e a sua
substituição por um sistema de âmbitos privados. O maior fator de transformação da
cidade contemporânea é a privatização do espaço em nome da sua defesa e do seu
resultado, constituído pelo nascimento de uma nova cidade: a cidade defendida ou
analógica no interior da considerada perigosa (AMÊNDOLA, 2000).
Em contraponto a este pensamento de "enclausuramento" tem o pensamento de
Jacobs (2000), onde ela relaciona a segurança ao uso da calçada, para se ter a sensação
de uma cidade segura, para isso é importante que as calçadas sejam vivas, ou seja,
frequentadas por seus moradores e que sejam observadas e interferidas por elas. Para
atrair as pessoas para as calçadas é preciso que se tenham atrativos como, por exemplo,
um comércio local bem variado entre bares, restaurantes, padarias entre outros. Manter
a segurança urbana é uma função fundamental das ruas das cidades e suas calçadas.
Por essa razão defende que devem existir "olhos" para a rua. A calçada deve ter
usuários transitando ininterruptamente, tanto para aumentar na rua o número de olhos
atentos quanto para induzir um número suficiente de pessoas de dentro dos edifícios da
(JACOBS, 2000).

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área que foi o objeto empírico desse estudo está localizada no Município de
Belém-PA, no bairro da Pedreira, próximo ao Hospital de Clinicas Gaspar Viana. O
estudo foi desenvolvido em uma área que compreende o conjunto Itaúba, o canteiro
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central que fica entre a alameda principal do conjunto e a Passagem do Arame
localizado entre a Avenida Dr. Freitas e Travessa Alferes Costas.
O conjunto Itaúba é um conjunto habitacional que foi construído com casas
populares padronizadas na década de 1980 pela companhia de desenvolvimento e
administração - CODEM, em uma área de terra da aeronáutica. Tendo duas grandes
alamedas de circulação externa, que se estendiam da Av. Dr. Freitas a Travessa Alferes
Costas, e várias outras pequenas alamedas que dão acesso às casas e interligam as duas
alamedas.
O canteiro central é a faixa de terra arborizada que foi plantada, cultivada e
cuidada pelos moradores, que se estende da Av. Dr. Freitas à Travessa Alferes Costas e
é subdividida em cinco pequenas quadras por pequenas ruas que interligam a alameda
principal do conjunto Itaúba e a passagem do Arame. Divide dois modos de habitação
completamente diferentes: as alamedas do conjunto Itaúba e da passagem do Arame.

OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL
Sabe-se que a cidade não é algo definido, nunca está pronta e acabada e ganha
dinamismo ao longo do seu processo histórico. Sendo assim, será apresentado como se
encontra hoje a área de estudo, a partir da visão dos seus moradores e usuários.
Na primeira faixa que fica de frente para a Travessa Alferes Costas é ocupada
por oito barracas de vendas de lanches populares atendendo, principalmente, pacientes e
acompanhantes do Hospital de Clinicas; passageiros na espera de partida da linha de
ônibus Pedreira Nazaré e por moto taxistas.
Entre a área descrita e a arena de futebol fica um espaço, que apesar de esforços
dos moradores do conjunto Itaúba e da Passagem do Arame em conservá-lo, serve como
depósito de resíduos.
A arena de futebol é utilizada durante a semana, de dia e de noite,
principalmente por moradores da Passagem do Arame e circunvizinhança, servindo de
centro esportivo para outras comunidades de outros bairros, na realização de
competições, as quais, segundo entrevistados são privatizadas por uma pequena parcela
da comunidade, regulando o uso da arena.
Após a arena de futebol, fica um espaço arborizado que serve de local de
encontro dos moradores da Passagem do Arame, onde alguns moradores se encontram
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nos finais de tarde, festejam aniversários, comemoram vitorias de seus clubes da arena e
do campeonato estadual, com caixas de som churrasqueiras e outros. Esse espaço é
limpo e conservado na medida do possível pelos frequentadores e, eventualmente, pela
prefeitura.
As outras quatro pequenas quadras servem de local de encontro para os
moradores, principalmente à tarde e a noite em função do calor, tendo algumas mesas
fixas e depósitos de lixo que também foram construídos pelos moradores.

SITUAÇÃO ATUAL DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIAS E DE CIRCULAÇÃO
PÚBLICA NO CONJUNTO ITAÚBA
A alameda que servia de comunicação externa, que se estendia da Av. Dr.
Freitas e Travessa Alferes Costas foi isolada para pessoas que não pertencem ao
conjunto, sendo subdividida com grades e portões, e as de acesso externo, todas
gradeadas e com portões que ajudam a controlar a entrada dos moradores e visitantes,
ficando a alameda principal a única de acesso público, sem controle.
Segundo os moradores entrevistados, o ponto de partida para isolamento da
alameda, se deu por conta não da insegurança de roubos, assaltos, e sim, pela invasão do
Conjunto pelos pacientes do Manicômio localizado dentro do Hospital de Clínicas,
depois por conta da onda de violência instalada na cidade de Belém.
Observa-se a inexistência de área de convivência, por terem sido ocupadas por
moradores estendendo suas casas, bem como, a redução de circulação pública por conta
da auto-segregação. Sendo que a área interna, que serviria de praça, foi transformada em
garagem, restando somente as alamedas para as crianças brincarem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A segurança não está ligada, intimamente, com o enclausuramento, ele pode sim
dar a sensação de segurança, mas não é a única solução. A segurança pode estar atrelada
aos olhos dos usuários das ruas e calçadas, ou seja, dos espaços públicos. A autosegregação não resolve o problema da (in)segurança, pode até ajudar, mas com isso,
pode-se apresentar um outro problema e talvez de mais difícil solução, o problema da
segregação social, ou a perda da sociabilidade com a vizinhança, ou seja, o individuo
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passar a ser somente mais um ao lado e deixa de ter e ser esse "olho" que muitas vezes é
mais seguro do que uma câmera moderna.
A pesquisa revela que existem grandes diferenças entre os moradores do
conjunto Itaúba e da passagem do Arame, no que diz respeito a: moradia, lazer,
segurança. Revela ainda que a geografia da violência e do crime levou os moradores do
conjunto Itaúba a um processo de auto-segregação; inibição do uso das alamedas de
forma livre, até, entre seus moradores, visto que, não possuem livre acesso entre as
alamedas; a tendência da desertificação de espaço público nas áreas de convivência e a
ocupação de certos espaços públicos com a expansão dos limites residências.
Revela ainda, que muito embora a área do canteiro central seja ocupada por
alguns de formas diferenciadas, o lazer a convivência em público é bem mais
significativa por parte dos moradores da passagem do arame, e que a grande maioria,
espera por parte da prefeitura, que no canteiro central seja reformado, contemplando as
atividades existentes e a implantação de uma academia ao ar livre, para que seja
ampliada a utilização do espaço público.
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A CIDADE COMO ESPAÇO DE LAZER E DE TURISMO
Ana Cristina Fernandes Clemente, USP, ana.clemente@usp.br
Edmur Antonio Stoppa, USP, stoppa@usp.br
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a cidade como um espaço para
vivências de lazer e de turismo, a partir de suas funcionalidades e de sua apropriação
por parte dos moradores. Considerando que a maioria das cidades, principalmente as
grandes metrópoles, como São Paulo, se desenvolveram de maneira bastante acelerada e
com nítidas discrepâncias entre a oferta e demanda, reduzidas foram as atenções
destinadas a área do lazer, da cultura e dos demais direitos sociais, sendo necessário
reverter esse cenário. Como metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica em livros
e artigos acadêmicos ligados ao tema. Como resultados, aponta-se para a necessidade da
maior participação dos sujeitos na própria cidade, na busca da apropriação dos seus
fixos e fluxos, e na conquista de uma cidade mais democrática, justa, alegre e prazerosa.
Dentre as possibilidades para alcançar esses objetivos está o desenvolvimento de
políticas multidisciplinares, que relacionem ações de turismo, lazer, cultura, meio
ambiente, etc. a fim de estimular os moradores a vivenciar sua própria cidade como
espaço de lazer, de turismo, de cultura e de aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE: Cidades e Centros Urbanos; Lazer; Turismo; Políticas de Lazer
e de Turismo; Participação Popular.

INTRODUÇÃO
As cidades concentram uma riqueza de inter-relações, trocas, serviços, produtos,
opções de lazer, turismo, história, cultura, gastronomia, e muitos outros elementos que
servem a população que nelas habitam e também seus visitantes. Entretanto, muitas
políticas, produtos e serviços existentes são desenvolvidos em uma lógica bastante
acelerada, dinâmica e com foco no consumo e no lucro.
Tal dinâmica atribui reduzidas atenções às áreas sociais, como do lazer, tido
como não prioritário em relação às demais esferas da vida. Tal cenário restringe seu
entendimento a perspectivas funcionalistas, a formas de recuperação das forças de
trabalho e a fuga dos problemas cotidianos, esquecendo-se de suas ricas possibilidades
de aprendizado, desenvolvimento pessoal, social, estímulo à participação popular e a
conquista de novos valores sociais (MARCELLINO, 2008).
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Nesse sentido, entende-se que o lazer pode ser entendido como
[...] uma cultura vivenciada no “tempo disponível”, não em
contraposição, mas em estreita relação com o trabalho e as demais
esferas de obrigação da vida social, combinado com os aspectos
tempo e atitude, no valor da atuação no plano cultural [...], e como
instrumento de mudança social [...] (MARCELLINO, 2014, p. 34).

Assim, o lazer é um tempo privilegiado para vivência de valores que contribuem
para transformações na sociedade atual, possibilitando o exercício da cidadania por
meio da participação popular, considerada como uma das bases para a mudança da
sociedade, mudança em busca da instauração de uma nova ordem social e cultural, mais
justa e democrática (MARCELLINO, 2014).
A participação é entendida por Marcellino (2006, p.17), como “[...] a atividade
crítica e criativa de sujeitos historicamente situados”, estando associada à atitude que o
indivíduo assume e não necessariamente a pratica ou ao consumo em uma vivência de
lazer. No conformismo, o indivíduo concorda com as imposições da sociedade sem, no
entanto, buscar e propor mudanças. Já nos níveis de participação crítico e criativo,
buscam-se mudanças e melhorias nas condições atuais e na qualidade de vida dos
sujeitos (DUMAZEDIER, 1980).
Assim, pensar o lazer e o turismo nos centros urbanos deve considerar as
alternativas de reconstruí-los, de torná-los mais democráticos, com espaços e tempos de
participação, de conquista da cidadania, de novos valores e de melhores condições de
vida.
O Turismo nessa dinâmica é entendido como uma atividade de lazer, mesmo
considerando suas outras possibilidades, que se caracteriza enquanto uma prática social,
como atividade em estreitas relações com a cultura e a educação, carregado de
subjetividade e de tempos e espaços simbólicos (MOESCH, 2003), podendo ser
vivenciado pelos turistas e também por seus moradores, a partir de experiências não
rotineiras desenvolvidas por políticas de turismo que são capazes de estimular o
residente a ter novos olhares sobre a própria cidade (MOESCH; GASTAL, 2007).
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Esse artigo constitui-se de
uma parte da dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Pós
Graduação em Turismo da USP a respeito das políticas públicas de turismo do órgão
oficial de turismo da cidade de São Paulo, com uma análise dos programas e ações de
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lazer desenvolvidos. Sua análise foi pautada em livros e artigos acadêmicos ligados ao
lazer, turismo, as cidades e as políticas públicas sociais no Brasil.

A

CIDADE

COMO

ESPAÇO

DE

LAZER,

DE

TURISMO

E

DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR
O espaço de lazer, como muitos autores afirmam, é, de fato, o espaço urbano.
Embora com essa atestação fossem esperados núcleos urbanos detentores de
infraestrutura e riqueza de bens e serviços de lazer distribuídos de forma democrática, e
assim, disponível a todos de forma igualitária, isso não acontece na realidade,
considerando que historicamente o crescimento populacional, principalmente das
capitais brasileiras, não foi acompanhado de infraestrutura adequada, de oferta de
empregos e de espaços e equipamentos de lazer, que possibilitassem boas condições de
vida a toda a população (MARCELLINO, 2000; MARCELLINO; BARBOSA;
MARIANO, 2008; REQUIXA, 1980; LINHALES, 1999).
Os processos de urbanização e industrialização do país, com seu auge nos anos
de 1970, estimularam o deslocamento da população rural para as cidades,
principalmente para as de médio e grande porte, motivadas por boas condições de vida,
emprego e moradia (MARCELLINO, 1983; REQUIXA, 1980). No entanto, a
consolidação dos centros urbanos se deu a partir de conflitos de interesse entre a
iniciativa privada, o poder público, as instituições sociais e a população, prevalecendo
nesse cenário a busca desenfreada pelos benefícios econômicos, o lucro e a produção
em larga escala (REQUIXA, 1980).
O enfoque nos ganhos econômicos reduziu as funcionalidades das cidades
apenas ao trabalho e a habitação, deixando de lado preocupações com o lazer, a
educação e a circulação, sendo assim, trabalhada a partir da visão utilitarista, que reduz
o espaço urbano ao mero produto do mercado (REQUIXA, 1980). Para Krippendorf

[...] as cidades não se preocupam muito com o lazer nem com as
necessidades de relaxamento dos seus habitantes. A maioria são
cidades de trabalho, incompatíveis com uma vida plena. O processo de
urbanização não para, com todas as implicações nefastas ao homem,
embora já há alguns anos todos falem em tornar as cidades mais
habitáveis. Continua a implantação de lugares de trabalho nos centros.
Os preços dos terrenos aumentam. O espaço habitável se reduz [...].
Os esforços desesperados para salvar alguns espaços verdes e
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implantar algumas instalações para o lazer não alteram a situação: as
condições de moradia e qualidade da vida citadina degradam-se a
olhos vistos. Uma tripla fragmentação sucede-se à bipolarização do
homem: trabalha aqui – mora ali – repousar em outro lugar
(KRIPPENDORF, 2001, p. 37).

De acordo com Rolnik (2000), das funções de trabalho, habitação, lazer e
circulação, apenas a última se manteve sob responsabilidade pública, as demais foram
privatizadas, perdendo-se assim o sentido público e político da cidade. Segundo a autora

O espaço público vai diminuindo ao ser capturado e privatizado,
restando apenas e tão somente aquele necessário para circulação de
mercadorias [...]; esvazia-se a dimensão coletiva e o uso
multifuncional do espaço público, da rua, do lugar de ficar, de
encontro, de prazer, de lazer, de festa, circo, de espetáculo, de venda
(ROLNIK, 2000, p. 4).

Nesse cenário, percebe-se uma valorização das áreas centrais e mais
privilegiadas das cidades, assim como a especulação imobiliária e a privatização de
muitos espaços urbanos, que como consequência exigem o afastamento das camadas
sociais mais pobres para áreas urbanas cada vez mais periféricas, distantes de serviços e
equipamentos de lazer, bem como de educação, saúde, etc. (MARCELLINO,
BARBOSA, MARIANO, 2008b; REQUIXA 1980).
Como se não bastasse o afastamento de seu local de moradia e a consequente
perda de ligações afetivas criadas com o habitat, os moradores passaram a se deparar
com os longos deslocamentos entre trabalho e moradia, demandando grandes períodos
de tempo nos precários transportes coletivos e em congestionamentos estressantes e
desgastantes (MARCELLINO, 1983; REQUIXA, 1980).
Mesmo quando analisamos cidades menores, observa-se uma grande
dependência delas sob os centros metropolitanos e cidades maiores, mais desenvolvidas
em oferta de empregos, serviços públicos, equipamentos de lazer, etc., gerando assim
uma realidade muito próxima dos moradores de grandes metrópoles (MARIANO;
MARCELLINO, 2008).
Nessa lógica, é possível identificar que as dimensões territoriais municipais
não são mais suficientes na lógica econômica, com o surgimento das então regiões
metropolitanas, dos conglomerados urbanos e também das cidades dormitórios, nas
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quais as pessoas apenas dormem, descansam para o dia seguinte de trabalho
(MARCELLINO; MARIANO, 2008).
Por um lado, de acordo com Milton Santos (2007), o que ocorre muitas vezes
em regiões periféricas das grandes metrópoles ou mesmo em cidades menores, afastadas
das capitais, é sua distância dos centros de poder. A administração dessas localidades,
dada a inexistência de meios financeiros e de influência nas decisões são dependentes
das administrações do governo central, estadual e federal, que não vê tais locais como
fonte de investimento e de prioridade, dado seu distanciamento dos centros
economicamente desenvolvidos. Por outro, as cidades grandes não detêm mais de
estrutura suficiente para habitar todos, dependendo de cidades menores para suprir essas
necessidades.
A partir dessas discussões, percebe-se que evidentes são as consequências
desses fatores na vida dos moradores das cidades, como comenta Requixa

[...] com a continuada urbanização da sociedade brasileira,
conhecemos seus reflexos no indivíduo, que fez da cidade seu local de
vida; percebemos a carência de compromisso mais afetivo, entre
habitante da cidade e o próprio desenvolvimento urbano. Num e
noutro sentido, seja relativamente aos problemas gerados pelo mundo
urbano (e que afetam o homem urbano), individualmente
considerados, como “stress”, a solidão, o sedentarismo, a violência;
seja relativamente aos problemas sociais, da falta de participação do
indivíduo na vida de sua cidade (REQUIXA, 1980, p. 72).

Assim, as cidades são construídas com enfoque na agilidade e eficiência, com
viadutos, pontes, avenidas de alta velocidade e reduzidos espaços de convivência e
contemplação (REQUIXA, 1977).

Nessa lógica, menores estão sendo as atenções

destinadas ao estímulo à cidadania, ao vínculo afetivo com a cidade, assim como a
preservação do ambiente urbano.
Este último item pode-se dizer que sofreu avanços positivos nos últimos anos,
de acordo com Marcellino (1983), as políticas de preservação do patrimônio tinham
como objetivo somente a conservação daqueles com aspectos singulares e
monumentais, todavia atualmente busca-se preservar locais de rico significado a
comunidade local, ligado à sua história e cultura. Tal apontamento tem forte relação
com o turismo, pois os patrimônios arquitetônicos, históricos e culturais têm se tornado
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produto da atividade turística, agindo como uma estratégia de estímulo à valorização e
preservação dessas construções, a partir de sua abertura para visitação pública.
Não somente a parte histórica e cultural está atraindo mais atenções das
políticas públicas de Estado, mas também as áreas verdes, como as áreas de preservação
ambiental, pensadas não somente no lazer, mas no desenvolvimento da atividade
turística (MARCELLINO, 1983). Esses espaços apresentam centros de interpretação
ambiental e espaços educativos com orientações voltadas a sustentabilidade e a
despertar uma consciência de preservação da natureza nas pessoas (WEARING, NEIL,
2001).
Em síntese, quando paramos e fazemos uma associação de todos esses
elementos colocados: afastamento dos centros urbanos; mudança para localidades
periféricas, detentoras de alto grau de densidade populacional; precárias condições de
vida; falta de espaços livres e áreas verdes; longos deslocamentos trabalho/moradia;
crescimento acelerado e desordenado dos polos urbanos; enfraquecida relação moradorcidade, nos faz questionar sobre como se espera que as pessoas gostem de seu local de
moradia? Apropriem-se dele, como espaço de lazer e de turismo? Como acreditar na
maior participação popular?
Não se espera nesse trabalho responder todas essas questões colocadas, visto
que não há uma única resposta possível ou mesmo nem se há uma resposta, mas sim,
instigar reflexões sobre esses elementos que influenciam e sofrem influência no
contexto social atual.
A cidade passou a ser vista apenas como local de sobrevivência e de trabalho,
quando na verdade deve ser vista também como espaço de alegria, prazer, lazer, cultura,
exercício da cidadania e participação popular. O espaço de lazer é o espaço urbano,
como apontado anteriormente, concentra o maior contingente populacional e o maior
número de espaços e equipamentos de lazer, ainda que distribuídos de forma
centralizada e desigual, a cidade consiste em um espaço amplo para produção cultural e
desenvolvimento social, espaço de mobilização e de mudança, mudança em busca de
melhores condições de vida.
Como menciona Santos sobre importância da valorização da cidade pelo
morador
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Devemos nos preparar para estabelecer os alicerces de um espaço
verdadeiramente humano, de um espaço que possa unir os homens
para e por seu trabalho, [...] um espaço matéria-inerte que seja
trabalhada pelo homem mas não se volte contra ele; um espaço
natureza social aberta à contemplação direta dos seres humanos, e não
um fetiche; um espaço instrumento de reprodução da vida, e não uma
mercadoria trabalhada por outra mercadoria [...] (SANTOS, 2007b, p.
41)

De acordo com Rolnik (2000) é necessário o desenvolvimento de políticas
capazes de retomar a multifuncionalidade e a beleza das cidades, que busque conectar as
pessoas e promover ações de incentivo aos múltiplos usos e funções das cidades de
forma democrática, constituindo-se o lazer como importante instrumento para isso.
Em uma reflexão mais profunda, ligada à participação e a cidadania e que se
encaixa perfeitamente no contexto atual da sociedade e na proposta desse trabalho,
Harvey coloca que

[...] muito mais que um direito de acesso àquilo que já existe: é o
direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de nossos
corações. [...] Ao refazer a cidade refazemos a nós mesmos, assim
como os outros no decorrer do processo urbano. Se descobrirmos que
nossa vida se tornou muito estressante, alienante, simplesmente
desconfortável ou sem motivações, então temos o direito de mudar de
rumo e buscar refazê-la segundo outra imagem e através da construção
de um tipo de cidade qualitativamente diferente. A questão do tipo de
cidade que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoas que
desejamos nos tornar [...] (HARVEY, 2013)

Nesse contexto, como bem coloca Melo e Alves Jr. (2012), é necessário criar
mecanismos que permitam reintegrar a cidade ao seu morador, buscando superar as
inúmeras barreiras e os entraves existentes. Dessa forma, as vivências de lazer
constituem-se momentos capazes de estimular o morador a conhecer sua própria cidade,
história e cultura.
Como discute Moesch e Gastal (2007), é necessário que os moradores se
apropriem dos fixos e fluxos de sua própria cidade. Os fixos constituem-se das
construções, dos prédios, espaços e equipamentos existentes na cidade, seus bens
tangíveis, enquanto que os fluxos são o conjunto de ideias, culturas, saberes e relações
sociais estabelecidas na própria cidade.
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Tal apropriação permite os moradores começarem a enxergar a própria cidade
como espaço de lazer, de sociabilidade, de bem estar, de satisfação. Uma alternativa
para isso são políticas de turismo que permitam o conhecimento da própria cidade pelo
morador (MOESCH; GASTAL, 2007; LUMERTZ et. al., 2006; ARAUJO; ISAYAMA,
2009). Considerando que uma das vertentes das políticas de turismo é a promoção da
cidade aos seus visitantes, se levarmos em conta o desconhecimento do morador sobre
sua cidade, seus fixos e fluxos, é necessário inseri-los no leque de políticas de turismo.
Estas, por sua vez, podem estar relacionadas a outras áreas sociais, como da cultura, do
esporte, do transporte, etc.
As cidades atualmente são vistas somente como locais de trabalho e de
sobrevivência. Superar essa concepção exige políticas mais amplas, orientadas em
despertar nos moradores novos olhares sobre a própria cidade, a partir do que ela tem de
bom e a partir de uma visão crítica e criativa que permita denunciar os problemas
enfrentados no cotidiano, suas barreiras socioculturais e visões restritas a respeito da
importância do lazer nas nossas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações colocadas são reflexões que buscam atrair atenções a respeito
da importância de se repensar as cidades, suas funcionalidades e formas de apropriação,
que permitam o estabelecimento de vínculos afetivos dos moradores com sua própria
cidade, por meio de suas vivências de lazer e de turismo.
Em grandes cidades, como São Paulo, que abriga mais de 12 milhões de
habitantes, tal tarefa é um grande desafio, considerando que embora sua oferta de lazer
seja extensa, as desigualdades sociais são evidentes e a representatividade das ações dos
órgãos públicos nem sempre suprem a necessidade de todos que precisam.
Assim, é necessário conquistar uma participação crítica e criativa na sociedade, a
fim de construir uma cidade melhor de se viver, com democráticas opções de lazer, de
cultura, de vivência de sua história e de seus patrimônios a partir de novos olhares e de
novos valores, mais humanos e em estreitas relações com a cidadania.
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RESUMO: O presente artigo é uma síntese parcial de uma iniciação científica júnior
que tem como objeto o Lazer como um fenômeno social significativo. Tendo como
ponto de partida as reflexões e os questionamentos advindos dos momentos de vivências
de conteúdos da disciplina educação física da turma do integrado de informática do
IFAM Campus de Itacoatiara e como pressuposto o lazer como Direito Social,
realizaram-se, como procedimentos metodológicos, uma pesquisa documental em
alguns órgãos públicos do município, observação direta dos pesquisadores nos
equipamentos e depoimentos aleatórios de frequentadores. Com base na pesquisa, e
análises realizadas, afirma-se que a comunidade Itacoatiarense está muito distante da
possibilidade de ter o Lazer garantido enquanto um Direito Social Constitucional. Além
dos espaços públicos serem insuficientes para atender o conjunto da população, não são
oferecidas condições necessárias para o usufruto do lazer. A investigação possibilitou
aos alunos identificar os equipamentos de lazer numa perspectiva crítica, reconhecer a
realidade do município e ter a perspectiva de transformá-lo através da reivindicação e
participação ativa na discussão no Plano Diretor.
PALAVRAS-CHAVE: direito social; equipamentos; lazer.
INTRODUÇÃO
O lazer, enquanto fenômeno relativamente recente na história da humanidade
(MELO & EDMUNDO, 2003), constitui-se hodiernamente em campo de estudo
fecundo. Embora tenhamos registro de atividades diversas que ocorriam há séculos, o
amplo debate em torno do significado lazer se inicia no final do século XXI e início do
século XX quando os trabalhadores insatisfeitos com as jornadas de trabalho
extenuantes que chegavam até 16 horas por dia iniciaram reivindicações por melhores
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condições de vida bem como aumento do suposto tempo livre. É a partir deste processo
que podemos dizer que o lazer “aparece” tal como se conhece hoje.
De acordo com Werneck (2003), nas primeiras décadas do séc. XX foram
acirradas as disputas entre capital e trabalho nos diversos países industrializados ou em
vias de industrialização no que se refere a regulamentação o e redução da jornada de
trabalho, ocasionando aumento do “tempo livre”. A humanidade passa a ter os tempos
de trabalho e não-trabalho definidos e inclusive regidos por lei.
Em torno de 1950, inspirados no mesmo movimento da burguesia industrial
inglesa que usou habilmente os princípios educativos do esporte para desenvolver junto
à classe proletária valores como disciplina, hierarquia e rendimento, as classes
dominantes brasileira ofereciam, o esporte moderno com todos os seus códigos, normas
e sentidos que pudessem inscrever a classe trabalhadora, antes excluída do esporte, nos
quadros modernos do capitalismo conforme apontam Sigoli & De Rose Jr.
Ao considerar o lazer como “a cultura – compreendida no seu sentido mais
amplo – vivenciado (praticada ou fruída) no “tempo disponível” (MARCELLINO,
1990, p 15), entende-se que o importante, como traço definidor, é o caráter
“desinteressado” dessa vivência. É nesse sentido que considerar o lazer enquanto um
direito social presente na Constituição de 1988 torna-se fundamental para o nosso
debate.
O lazer está inserido no capítulo dos Direitos Sociais, e este, por sua vez, está
inserido no Título dos Direitos Fundamentais. O lazer é um direito subjetivo,
fundamental e de 2ª geração. Conforme esclarece Pires (2015, p. 1), “Os direitos de 2º
geração têm caráter programático, isto é, são prestações positivas que o Estado deve
desenvolver, pôr em prática e fazer florescer a favor do indivíduo. A observância dos
direitos de 2ª geração, que são os direitos sociais, é obrigatória para os Poderes
Públicos.
O poder público obrigatoriamente deverá assegurar todos os meios para que o
conjunto da população, trabalhadores ou não, goze e usufrua do lazer como direito
social.
É nessa linha de reflexão, que alguns alunos do Curso Integrado do Instituto
Federal do Amazonas (IFAM) Campus de Itacoatiara a partir das reflexões ocorridas nas
vivências de alguns conteúdos do lazer proporcionadas pela disciplina Educação Física,
iniciaram um processo de indagação sobre os “equipamentos de lazer” oferecidos pelo
município.
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Sendo assim, foi desenvolvido este estudo com o objetivo de identificar de que
forma o lazer, enquanto direito social, é garantindo pelo poder público no município.
Para isto, procurou-se identificar os principais equipamentos de lazer do município,
verificar como vem se dando a conservação e identificar de que maneira os
equipamentos de lazer são ocupados.

METODOLOGIA
No tocante aos aspectos metodológicos, este estudo parte da perspectiva
descritiva de pesquisa, numa abordagem qualitativa. Tem por característica a descrição
interpretativa dos sujeitos e das situações envolvidas com o máximo de abrangência e
detalhamento sobre os fatos e fenômenos investigados. Seu foco essencial está em
conhecer os traços característicos do objeto, as pessoas envolvidas, o espaço, os valores,
os problemas etc. (TRIVIÑOS, 1987).
O trabalho foi realizado através da combinação de pesquisa documental e de
campo, com a inserção dos pesquisadores nos equipamentos investigados. A pesquisa
documental foi realizada junto a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer ou outro órgão
que tenha informação pertinente por análise de conteúdo (GIL, 1991). A pesquisa de
campo foi realizada, através da observação participante, com utilização de diário de
campo e depoimentos aleatórios como complementação de informações. Além disso,
registro de imagens com máquina fotográfica ou aparelho celular serão utilizados.
Os alunos bolsistas foram divididos 3 subgrupos, cada qual responsável pela
observação de um setor. As observações foram feitas de maneira assistemática, de
acordo com a disponibilidade de horário dos pesquisadores, sendo garantido, no entanto,
em cada setor, observações repetidas em turnos distintos (diurno e noturno), bem como
em dias úteis/finais de semana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espaços e equipamentos são componentes dinâmicos de uma Política Pública de
Lazer, estando em constante transformação. Embora as transformações sejam inerentes
às cidades, o modo com que elas se manifestam são diferentes. Nota-se um movimento
crescente de construção de shoppings centers com dimensões gigantescas, parques de
diversões etc que nem toda cidade acompanha.
Embora o lazer, tal como o conhecemos hoje, seja comumente caracterizado
como uma problemática tipicamente urbana, característica das grandes cidades,
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questiona-se o lazer em outras regiões do país, nem tão grandes, nem tão urbanizadas
mas que tem seres humanos e que, portanto, não somente podem, como têm o direito de
desfrutar do lazer como o município de Itacoatiara/AM.
Para tanto, é necessário que o poder público garanta os equipamentos de lazer e,
consequentemente, sua democratização. Entendido como sinônimo de espaços, os
equipamentos podem ser divididos em específicos e não específicos. Os últimos sendo
compreendidos como ambientes que, a princípio, não foram concebidos ou planejados
para o lazer, “mas que pode ter a apropriação ampliada para outras atividades, sendo
entendido então como espaço possível de fruição do lazer em muitos momentos do
tempo de nossa existência pessoal e de nossas interações sociais” (BRUHNS, 1997, p.
116). Já os equipamentos específicos são aqueles construídos especificamente para o
lazer.
Assim, partindo do pressuposto que o lazer é um direito social, deu-se início à
pesquisa documental e de campo no município de Itacoatiara/AM. No que se refere à
pesquisa documental, após percorrer as Secretarias de Juventude Esporte e Lazer, de
Cultura e Administração; a Chefia de Gabinete da prefeitura; e Câmara Municipal, o
único documento que se teve acesso foi a “Lei do Plano Diretor participativo do
Município de Itacoatiara de 20 de Dezembro de 2006”.
O lazer é mencionado de uma forma periférica e inerte. Periférica por que não
possui nenhum capítulo, seção ou artigo específico como outros direitos. Inerte porque
das sete citações, em três ele aparece de forma solta no documento, desprovido de um
significado sociológico e em quatro de forma imperativa: o Artigo 20 “III – implantar
equipamentos públicos de educação, saúde, cultura e lazer”; Artigo 121 “V – criação de
novos parques, praças e áreas de lazer”; Artigo 49 “VI – criação de espaços públicos de
lazer e áreas verdes”; e Artigo 15 “VI – implantar parques e áreas de lazer”, porém sem
esclarecimento do como, nem quando. Fato que pôde ser comprovado com a pesquisa
de campo. Ao contrário de implantar e criar, o que se observa, conforme registro
fotográfico é a deterioração dos existentes.
Em relação à pesquisa de Campo, o objetivo foi plenamente atingido. Embora o
município tenha uma extensão territorial de 8892,038 km² e uma população 95.714, o
estudo está abrangendo somente a parte urbana que compreende 102.212 Km² e uma
população de aproximadamente 60 mil habitantes aproximadamente o que facilita a
coleta de dados.
Sendo assim, nos foi possível percorrer a totalidade dos Equipamentos que
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foram listados pela Secretaria da Juventude Esporte e Lazer; e da Secretaria de Cultura.
Quanto à primeira foram seis: Av. parque (conhecida como Túnel Verde), Passeio
público Ângelo Oliveira (conhecido popularmente como orla), Centro de Eventos,
Bosque das Seringueiras, Ginásio Municipal (Ginásio coberto), Estádio Municipal Floro
de Mendonça. Já a segunda um: a Casa de Cultura.
A partir da articulação entre os dados obtidos nas Secretarias, os registros de
observações e o depoimento oral dos frequentadores, ficou explicitado que o direito ao
lazer não é garantido da forma que deveria. Uma primeira observação a ser feita é a que
diz respeito a área em que eles estão alocados, pois desse total, quatro estão na região
central da cidade. Ligado a essa observação, destacamos uma outra questão: Em se
tratando de um total de 25 bairros, mesmo que estes setes fosses espalhados não
atingiria nem um equipamento a cada três bairros, o que no nosso entendimento é
insuficiente.
Um terceiro aspecto analisado foi o estado de conservação dos equipamentos.
Para facilitar a análise, dividimos em três grupos: “Bom estado de conservação”
(aqueles que embora se tenha algo a reparar, não compromete a integridade do ser social
que ocupa e não interfere no exercício de lazer) que compreende a Casa de Cultura, Orla
e Estádio Municipal Floro de Mendonça; “Razoável estado de conservação” (aqueles
que reformas são necessárias para se atingir o objetivo a que se propõe) como o Centro
de Eventos, Av. Parque e Ginásio Municipal; e, por último o, “Péssimo estado de
conservação” (aquele que ao equipamento, enquanto utensílios de lazer não existe, foi
totalmente deteriorada) o Bosque dos Seringais.
Por último, analisar a forma com que tais equipamentos vêm sendo ocupados foi
importante para nosso estudo. Através do registro das observações repetidas em turnos
distintos (diurno e noturno), bem como em dias úteis/finais de semana, foi possível
constatar que embora se tenha o espaço e que, portanto, o exercício do lazer é possível,
os conteúdos a serem acessados não estão disponíveis ou não são organizados pelo
poder público. Dos sete oficializados, apenas o Centro de Eventos e Orla oferecem
atividades sistematizadas, no caso, ligadas ao bem-estar e a qualidade de vida à
população há pouco mais de um mês.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na pesquisa, e análises realizadas, afirma-se que a comunidade
Itacoatiarense está muito distante da possibilidade de ter o Lazer como um Direito
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Social Constitucional. Sua secundarização foi explicitada tanto na legislação como in
loco conforme foi apontado. A pesquisa possibilitou aos alunos identificar os
equipamentos de lazer numa perspectiva crítica, reconhecer a realidade do município e a
perspectiva de transformá-lo através da reivindicação e participação ativa na discussão
no Plano Diretor.
Enfim, embora os objetivos tenham sido alcançados, entende-se que se faz
necessário dar continuidade à pesquisa, pois foram registrados inúmeros espaços que
não foram construídos com fins de exercício de lazer, que não são espaços públicos
estatais ou até mesmo nem estão disponíveis, mas que os comunitários ocupam como
forma até mesmo de superarem a insuficiente oferta de artefatos culturais do lazer. Além
disso, ressalta-se a alternativa que muitos habitantes encontram: procurar espaços
privados de lazer que são vendidos, não contribuindo assim, para o processo de
democratização.
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RESUMO: As barracas da Praia do Futuro constituem-se em bares e restaurantes que
oferecem serviços aos indivíduos que buscam atividades de lazer e turismo à beira-mar.
São equipamentos de lazer que contribuem para a sociabilidade no espaço público da
praia. Este trabalho objetiva compreender barracas como equipamentos de lazer
inseridos na complexa dinâmica do espaço urbano da metrópole cearense onde
interagem distintos sujeitos sociais que utilizam esses espaços. Para a realização deste
trabalho utilizou-se do método dialético que busca conflitos e contradições da realidade
em análise. Está respaldado na revisão bibliográfica sendo essa fundamental a
teorização do empírico, pesquisa hemerográfica, institucional e atividades de campo. A
partir da realização desse estudo verificou-se que as barracas da Praia do Futuro
compõem a oferta turística de Fortaleza, onde são materializadas práticas de lazer e
turismo de residentes e turistas. Os diferentes tipos de uso e ocupação nesse espaço do
litoral geram conflitos que resultam dos divergentes interesses dos sujeitos que atuam
nesse espaço da metrópole.
PALAVRAS CHAVE: Praia do Futuro; Barracas; Lazer; Metrópole.

INTRODUÇÃO
Fortaleza, a metrópole com raízes sertanejas torna-se conhecida, em
decorrência da ação do marketing turístico, como cidade do sol, do lazer e turistificada.
Possui cerca de 2,5 milhões de habitantes o que corresponde aproximadamente 30% do
contingente populacional do Ceará. A metrópole concentra considerável parcela da
população do estado e da produção de riquezas do Estado. A economia tem maior base
no setor terciário, o que corresponde aproximadamente, 78,6% do produto municipal,
com destaque para atividades de comércio, que representam em torno de 30% da
economia municipal, bem como de serviços de alojamento, transportes e alimentação,
por conta do intenso fluxo turístico na capital.

O “comércio e serviços turísticos
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compõem o carro-chefe da economia, sendo Fortaleza uma excepcional praça comercial
e de serviços”. (SILVA, 2006, p. 48).
Fortaleza é porta de entrada dos turistas que viajam para o Ceará. Em 2010,
via capital, chegaram 2,8 milhões de turistas ou 11% a mais em relação a 2009. Desse
total, 92% eram turistas nacionais e destinavam-se a passeio (47,4%) e negócio/trabalho
(21,2%). (SETUR, 2014). A demanda turística via Fortaleza em 2015, passa para
3.343.815. Representa assim uma população flutuante maior que a população da cidade.
Esses turistas, na maioria das vezes, visitam apenas alguns espaços da cidade, que foram
organizados para apresentar a cidade de modo fantástico e belo. O turismo “não se
distribui de maneira uniforme e contínua pela cidade; concentra-se em áreas geográficas
relativamente pequenas e distintas.” (HAYLLAR; GRIFFIN; EDWARDS, 2011, p, 2).
A orla marítima é um dos espaços da metrópole que concentra atrativos naturais,
culturais, equipamentos e serviços que atendem os fluxos de turistas e residentes.
A capital do Ceará é conhecida como a terra do sol, denominação decorrente
da localização geográfica do estado nas proximidades do Equador. O sol antes visto
como algo que castigava e trazia flagelos em decorrência das secas, ganha imagem
positiva decorrente de políticas públicas e marketing que é feito para vender a
Metrópole turistificada. Assim o sol passa a ser atrativo turístico, configura o segmento
de turismo de sol e praia, incentiva fluxos de turistas e contribui positivamente para
construção da imagem do Ceará turístico e receptivo, destaque no Brasil. O Ceará pobre
dá lugar ao Ceará turístico, ensolarado, acolhedor, propício às atividades turísticas. As
praias passam a ser um dos principais atrativos turísticos do Ceará, incentivam fluxos de
visitantes que almejam desfrutar dos elementos que compõe a paisagem litorânea: praia,
sol e areia e a gastronomia litorânea.
O litoral da Metrópole Fortaleza possui mais de 34 km de extensão, se
estende do Rio Ceará, a oeste e Rio Pacoti a leste, contemplando as praias urbanas de:
Barra do Ceará, Pirambu, Leste-Oeste, Formosa, Iracema, Meireles, Náutico, Mucuripe,
Iate Clube, Porto do Mucuripe, Praia Mansa, Titanzinho, Praia do Futuro e Caça e Pesca
e Sabiaguaba. No litoral leste da metrópole destaca-se a Praia do Futuro, conhecida por
dispor de diferenciadas estruturas a beira mar que atendem a públicos diferenciados.
São expressões espaciais da história social, uma vez que desde a década de
1950, a implementação dessas estruturas, contribui para a incorporação da orla marítima
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como espaço de lazer dos residentes. Posteriormente, com intensificação das atividades
turísticas na década de 1990 as barracas de praia, convertem-se em equipamentos
urbanos para atender fluxos de residentes e turistas. Com estruturas diferenciadas as
barracas de praias atendem distintas demandas desde aquela disposta a consumir
espaços e gastronomias mais requintados aos mais simples, mas nem por isso
agradáveis e acolhedores.

METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho optou-se pelo método dialético, que dá
conta das contradições e conflitos que perpassam o tema abordado. Compreende o
mundo com visão crítica e entende que “tudo está em constante movimento e
transformação” (SUERTEGARAY, 1999, p. 11). Este método permite analisar as
dinâmicas, conflitos e contradições existentes no espaço das barracas da Praia do
Futuro, objeto da investigação. O método crítico vai além da aparência, do que pode ser
apreendido por meio do senso comum, leva a essência dos fatos, e chega às
determinações.
A metodologia é entendida como fio condutor da pesquisa, fornece
direcionamentos norteadores do trabalho, sendo assim o centro do processo de produção
de produção cientifica. Para o entendimento da realidade estudada buscou-se a base
teórica e atentou-se para os seguintes passos da pesquisa. Em um primeiro momento
reconhece-se o objeto, problemática a ser investigada. Realizou-se pesquisa de campo,
institucional e hemerográfica com interpretação e tratamento de dados. A revisão
bibliográfica fundamenta a teorização do empírico, uma vez que a explicação é mediada
pela teoria.

PRAIA DO FUTURO: ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER DA CIDADE
A Praia do Futuro tem aproximadamente sete quilômetros de extensão desde
a ponta do Mucuripe a foz do rio Cujo. Há estabelecimentos comerciais como bares,
restaurantes, lojas de material de surf, pousadas, hotéis, clubes de entidades como o
clube dos médicos, clube de engenharia, feiras de roupas de banho, de artesanato,
edifícios multifamiliares, residências de luxo, casas com estruturas precárias e barracas
de praia diferenciadas quanto ao porte e serviços oferecidos.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

317

Consideradas espaços paradisíacos as praias configuram-se no imaginário
social como elementos que proporcionam oportunidades dedescanso e lazer como
mostra Tuan (1980, p. 131) “a areia cede à pressão, penetrando entre os dedos do pé e a
água recebe e ampara o corpo”. O lazer na praia

permite o desprender-se das

obrigações do trabalho e usufrui de momentos em que realiza atividades suavese
prazerosas. O uso das praias para banho e lazer em Fortaleza ocorre inicialmente na
Praia de Iracema, Praia do Meireles e do Mucuripe e finalmente alcança a praia do Praia
do Futuro, assim denominada pela distância e dificuldade de chegar a essa praia. A
praiaa do Futuro é esapaço de lazer para aqueles que buscam lazer e turismo de sol e
mar.
Os espaços urbanos de Fortaleza são marcado por relações de poder
reveladas na segregação socioespacial da cidade, e essa pratica eé reproduzida nas
praias. De acordo com o modo de apropriação Santos (2008). Define os espaços
públicos ou privados como “luminosos ou opacos” .As praias da Cidade são espaços
públicos de lazer e turismo e as ocupação não se dão de formas homogêneas e
harmônicas, verificando-se que mesmo nas praias a ocupação ocorre com conflitos.
Carlos (2001) explica a ocupação das atividades econômicas no espaço deve ser
entendida no contexto do espaço urbano e não de forma fragmentada.
Os espaços públicos são de livre acessibilidade, de uso comum dos cidadãos
e de coesão da sociedade. São lugares de encontro onde à sociabilidade pode ser
exercida. Os indivíduos transitam livremente sem que sejam impedidos de circular,
independente de raça, cor ou sexo. Na perspectiva crítica analisa como esses espaços
públicos são incorporado à cidade como espaço de consumo ou mercadoria deleite de
quem pode consumir. Assim, as prais configuram-se também como espaço da produção
e reprodução do cotidiano, da interelação entre os diferentes sujeitos sociais.
O espaço público volta-se a pluralidade de usos, mas fundamentalmente este
espaço da cidade é aquele do encontro de pessoas – direta ou indiretamente –
é aquele da visibilidade de ações. Não se trata de opor o público e o privado,
na realidade o espaço público tem uma multiplicidade de sentidos para a
sociedade em função da cultura, hábitos, costumes. Os espaços públicos se
referem àquele dos equipamentos coletivos, mas estes espaços têm um
sentido outro enquanto possibilidades de apropriação múltiplas, funcionando
como lugar de encontros- desencontros – são também o lugar da
comunicação, do diálogo, de morar, de brincar, de namorar, de se expor, de
conversar, de reivindicar, por isso refere-se à usadores e não a usuários de
equipamentos coletivos, uma diferença fundamental. (CARLOS, 2001. p. 6566)
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As praias são espaços públicos que compõem a configuração urbana da
metrópole de Fortaleza, o lugar do encontro, do descanso, onde há possibilidade de se
desvencilhar das atividades rotineiras e estafantes. A mudança de paisagem suscita
alteração das vestimentas, dos que vão à praia, muitas vezes formais são substituídas
outras leves e descontraídas. Os pés que anteriormente estavam cuidadosamente
calçados e protegidos, agora tem a liberdade de usufruir do contato direto com a areia,
elemento que fora deste contexto é repudiado, mas que na praia faz parte da experiência
de um dia de lazer em contato com o mar. Assim, a Praia do Futuro configura-se como
espaço público e também como equipamento destinado ao lazer dos residentes e turistas
que vem à Fortaleza.

BARRACAS DA PRAIA DO FUTURO: EQUIPAMENTOS DE LAZER E
TURISMO
As barracas de praia inicialmente ofereciam restritos serviços aos residentes,
eram simples “barracas de palha” denominadas palhoças e delas só resta o nome
barracas, pois são espaços urbanizados e estilizados, alguns de luxo. Entre as décadas de
1950-1960 são construídas menos de 4%, devido à dificuldade de acesso à praia. Na
década de 1970 são construídas as primeiras vias de acesso interligando a cidade à Praia
do Futuro, período em que são construídas mais de 15% das barracas. A década de 1980
é marcada pela massiva construção desses equipamentos de praia, mais de 40% são
erguidas nesse período. Nas décadas de 1990 e 2000, o índice de novas construções
diminuiu em virtude, principalmente, do maior rigor para liberação de licenças
ambientais e pagamento de taxas aos órgãos responsáveis para permissão das
construções. Alguns empreendedores optam por comprar barracas antigas e reformá-las
(PAULA, 2012).
De acordo com presidente da Associação das Barracas da Praia do Futuro –
AEPF em entrevista realizada em trabalho de campo em 2015 existem oitenta barracas
em funcionamento. Dessas foram visitadas vinte e sete que corresponde a 33,75% do
total de estabelecimentos em atividade. Apresentam regimes de funcionamento
diferenciados que atendem desde surfistas, jovens de alto poder aquisitivo, famílias de
alto poder aquisitivo, turistas e populares, 59,26% funcionam de segunda a segunda e
nas quintas feiras à noite; 22,22% oferecem serviços diariamente, mas não funcionam

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

319

nas quintas-feiras à noite; 11,11% abrem aos sábados e domingos; 3,70% têm atividades
de terça a domingo e 3,70% funcionam de quinta a domingo.
A partir do trabalho de campo realizado verificou-se que a praia recebe o
maior contingente de frequentadores durante o fim de semana, enquanto que nos demais
dias da semana o fluxo de pessoa decai cerca de 50%. Quanto ao número de
funcionários verificou-se que as barracas que atendem um maior número de clientes
empregam contingente expresso de funcionários variando de 200 a 30 trabalhadores
fixos. Nos meses de alta estação no período de dezembro ao final do carnaval do mês de
fevereiro, e nas férias escolares de julho o contingente de funcionários aumenta cerca de
50%.
Para auxiliar na compreensão das barracas como equipamentos de lazer e
turismo essas foram divididas em quatro setores distintos quanto ao tipo de uso e
ocupação do solo. setor um corresponde ao início da Praia do Futuro desde a ponta do
Mucuripe até a Rua Renato Braga que está localizada no bairro Praia do Futuro I, as
barracas alocadas neste trecho apresentam estruturas rústicas e dispõe de restritos
serviços de atendimento ao cliente, oriundos principalmente da população local que
reside nas adjacências dessas barracas. O setor dois tem início na Rua Renato Braga à
Praça 31 de março, nessa faixa as barracas dispõem de estruturas diferenciadas para
atender a população local e turistas. O setor três inicia-se na Praça 31 de março ao Hotel
Fortaleza estão alocadas as barracas mais antigas da Praia do Futuro edificadas na
década de 1980 e que tiveram a estrutura física e de serviços modificadas para atender
as necessidades de residentes e turistas. E o setor quatro tem início nas proximidades do
Hotel Fortaleza à foz do rio Cocó, onde estão instaladas barracas com estruturas e
serviços que atendem a população local.
As barracas são equipamentos de lazer que compõem a oferta turística de
Fortaleza. Diz Santini (1993) que os equipamentos são objetos que organizam o espaço
em função de determinada atividade. Os objetos mediam a interação entre os sujeitos
sociais e os elementos naturais que compõem o litoral. São edificações que oferecem
serviços aos frequentadores da praia, algumas foram transformadas em complexos,
contando com piscinas, restaurantes, espaços para realização de shows, cybercafé,
cafeteria, sorveteria, lojinha, salão de beleza dentre outros serviços que proporcionem
momentos de entretenimento e lazer.
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As barracas não são apenas centro de consumo, mas possuem distintos
significados atribuídos pelos frequentadores. Para os que ali trabalham as barracas
representam espaços onde vendem a força de trabalho para suprir necessidades básicas
de subsistência próprias e da família. Para os que buscam momentos de descanso e
lazer, os equipamentos turísticos mediam a relação entre os indivíduos e a paisagem
litorânea e são espaços de encantamento e prazer.
O litoral está relacionado a elementos como sol e mar, sendo associado aos
equipamentos produzidos para artificializar a natureza e proporcionar momentos de
descanso e lazer. Diz Padilha (2000)que o lazer pode ser entendido segundo duas
variáveis básicas: atitude e tempo. De acordo com a atitude, o lazer é concebido como
estilo de vida, configura-se como relação entre o sujeito e a experiência de vivida de
forma que propicie satisfação. A variável tempo relaciona-se à ideia de tempo livre,
disponível após o cumprimento das obrigações sociais, e restringi os momentos de lazer
a períodos desassociados das obrigações do trabalho. Kenneth (2006) compreende o
lazer como produto da organização do trabalho, da economia de mercado, mostrando
assim relação estreita entre trabalho e lazer. Andrade (2001) explica que o lazer
contribui para criar condições propícias ao bem-estar individual e social e colaboram
para a formação particular e coletiva dos indivíduos, cooperando assim, para o
desenvolvimento da sociedade em suas diferentes esferas.
Na contemporaneidade o lazer “é mediado pela mercadoria, que faz com
que o cidadão, longe de se apropriar socialmente da cidade, através de brincadeiras, dos
jogos, do ócio, se veja obrigado ao consumo da diversão” (CARLOS, 2001, p. 40).
Aprofundando a reflexão a explicação de Marcellino (1987, p. 28) diz que:

A observação da prática do lazer na sociedade moderna é marcada por fortes
componentes de produtividade. Valoriza-se a ‘performance’, o produto e não
o processo de vivência que lhe dá origem; estimula-se a prática compulsória
de atividades denotadoras de moda ou ‘status’. Além disso, o caráter social
requerido pela produtividade confina e adia o prazer para depois do
expediente, fins de semana, para a aposentadoria.

Para muitos frequentadores da Praia do Futuro o desfrute de atividades de
lazer e turismo é mediada pelo consumo de bens e serviços oferecidos pelas barracas de
praia, pois o turismo inserido no modo de produção capitalista implica em relações de
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troca de serviços por dinheiro. Assim, implica consumo, e para que ocorra faz-se
necessário comprar.
Na prática da atividade turística são realizadas ações que buscam lazer,
entretenimento, como forma de fugir de obrigações e pressões impostas os indivíduos.
O turismo de sol e praia está diretamente associado ao mar, de acordo com apesquisa
oficial sobre demanda turística internacional cerca de 60,4% dos turistas têm como
motivação de viagens o lazer e turismo de sol e praia. “O segmento do turismo de sol e
praia está relacionado à recreação, entretenimento ou descanso em praias, pela presença
de água, sol para bronzeamento do corpo. ”(BRASIL, 2009, p.14). É o segmento que
mais cresce, pois, sol e mar são elementos que simbolizam natureza, encantamento
buscados por aqueles optam por viajar para fugir do cotidiano.
Para Camargo, (2006, p. 34) “as atividades de lazer são, pois, desinteressadas,
liberatórias, escolha pessoal, na busca de algum prazer.” Questiona-se se na sociedade
capitalista exista alguma atividade de lazer desvinculada de consumo. Uma vez que os
limites entre o que é obrigação e o que não é, se é institucional ou não, não são muito
evidentes. Essa compreensão diverge da caracterização de lazer elaborada por
Dumazedier, deixa claro que a atividade deve ser ‘desinteressada’, isso significa que,
não pode ter fins lucrativos, utilitário ou ideológico.
Na praia os indivíduos dispõem de oportunidades de desfrutar de momentos de
lazer em convívio com familiares, amigos e até com desconhecidos. Configurara-se
como espaço de livre acesso onde todos independente de raça, cor, sexo, idade,
condição financeira, podem ir em direção à natureza, e desfrutar de momentos de
reflexão, descanso e lazer; usufruindo de elementos como o mar, o sol, areia, e de outros
equipamentos e serviços oferecidos para propiciar comodidades e facilidades ao que
escolhem a praia como espaço para a prática do lazer.

CONCLUSÕES
A partir da realização do estudo conclui-se que a Praia do Futuro é umas das
principais praias da Metrópole que oferece balneabilidade e serviços especializados para
lazer e turismo, essa relevante atividade econômica com reflexos na estruturação do
espaço urbano. Fortaleza, a capital do Ceará, tem a originalidade de apresentar alocação
equipamentos de lazer como bares e restaurantes à beira mar desde a década de 1950
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que integram a paisagem urbana do litoral leste de Fortaleza. A edificação das barracas
da Praia do Futuro compõe a oferta turística de Fortaleza, onde são materializadas
práticas de lazer e turismo de residentes e turistas. São definidas como bens materiais
que expressam a identidade dos diferentes sujeitos sociais que frequentam essa porção
do litoral.
A Praia do Futuro é ocupada por diferentes sujeitos sociais com diversas
atividades que vão da moradia ao trabalho, do lazer ao turismo. Destacam-se residências
e casas luxuosas, altos condomínios, clubes sociais, hotéis e barracas de praia. Nesse
espaço, sujeitos sociais tais como residentes, veranistas, turistas, trabalhadores formais e
informais, em especial vendedores ambulantes interagem em disputas e jogos de
interesses tendo destaque os barraqueiros que embora assim denominados são
empresários de serviços turísticos. Os diferentes tipos de uso e ocupação geram
conflitos que resultam dos divergentes interesses dos sujeitos que atuam nesse espaço
da metrópole.
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PARA ONDE FOI O LAZER? ANÁLISE EM OCUPAÇÕES IRREGULARES E
CONSOLIDADAS DE ÁREAS PERIFÉRICAS, NOS CONJUNTOS URBANOS
TOMBADOS DO LITORAL BRASILEIRO
Ramon Fortunato Gomes, Programa de Pós Graduação, Doutorado - FAU - UnB,
ramon.fortunato.gomes@hotmail.com
RESUMO: O estudo apresentado procura aproximar o lazer do processo de crescimento
irregular em núcleos consolidados de áreas periféricas, nos conjuntos urbanos tombados
do litoral brasileiro. Nesta linha a pesquisa investiga o detrimento dos espaços de lazer,
decorrentes: do adensamento do espaço físico em áreas de ocupação irregular; do
crescimento desordenado das áreas periféricas; e da consolidação destes espaços em
núcleos adensados desprovidos de infraestrutura urbana. Também é possível assinalar
prejuízos de natureza ambiental que apontam perdas no uso do espaço público e no
lazer. Para a pesquisa utiliza-se da ferramenta de visualização de imagens através do
Google Earth; da análise das estruturas urbanas de ocupações irregulares consolidadas;
e da Lei 6766/79, lei de ordenamento de uso e ocupação do solo, no âmbito das cidades
e de seus espaços urbanos, públicos e privados. Utilizando da classificação dos tipos de
ocupações irregulares, identificadas como ocorrências urbanas, que ocorrem nos
distintos conjuntos urbanos tombados no litoral brasileiro, a pesquisa direciona o estudo
para a análise qualitativa dos espaços públicos de lazer. Busca respostas na relação entre
lazer e ocupações irregular, na perspectiva de compreender sua relação como processo
de consolidação destas ocupações nas cidades litorâneas com conjuntos urbanos
tombados.
PALAVRAS CHAVE: Espaços públicos; lazer; crescimento urbano; ocupações
irregulares.

INTRODUÇÃO
Ao aproximar o lazer do processo de crescimento irregular de núcleos urbanos, é
preciso compreender os conceitos de lazer enfatizados ao longo deste estudo. Também
será necessário entender como é ofertado os espaços livres nos tecidos urbanos de
cidades formais, no sentido de compreender os núcleos informais ou irregulares, e o
processo de transformação de áreas livres, em áreas sujeitas a sucessivas construções ou
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densamente povoadas, nas periferias dos conjuntos urbanos tombados do litoral
brasileiro. Objeto desse estudo. Compreender o lazer é entender “o tempo” diante de
suas transformações ao longo da história. Das sociedades pré-industriais, industrial ao
modelo de sociedade contemporânea, observa-se uma transformação, no padrão de vida,
relacionado diretamente ao uso do tempo na produção coletiva e as mudanças do
cotidiano nas sociedades. Hoje essas mudanças conduziram a variações que refletem no
modo contemporâneo de viver.
Nas sociedades pré-industriais, o tempo era marcado pela relação direta da
observação na natureza, e era delimitado por tarefas diárias. As atividades tinham como
referências, o dia, a noite, o regime das marés, as estações do ano, os ventos
predominantes e outras. As tarefas familiares, o ritmo, os ritos, o trabalho diário e as
atividades sociais religiosas funcionavam como demarcadores do tempo no regimento
das pequenas comunidades tradicionais que viviam em contato direto com a natureza.
(BARAKA, 1992). O tempo era relativo aos movimentos naturais, portanto não havia
uma disciplina precisa para a execução das tarefas diárias, podendo elas serem alteradas
no dia a dia devido a motivações diferenciadas como: a necessidade, o condicionamento
físico para o cumprimento da tarefa, o prazer da execução da tarefa, as intempéries e ou
ações da natureza que interferissem de forma individual ou coletiva na realização da
tarefa. Neste período as instituições religiosas faziam o controle do tempo como
mecanismo de privilegio e domínio da sociedade, marcado por períodos mais precisos
(relógios de sol), o tempo replicava em sinos, nas pequenas aldeias e cidades que
ascendiam economicamente a partir do sec. XV. (THOMPSON, 1999). O período
industrial introduz o trabalho, como processo de execução de tarefas diárias de forma
remunerada. A relação com o tempo se modifica. As transformações na qualidade de
vida do sujeito remunerado, pelas tarefas executadas repetidamente apontam uma nova
relação entre trabalho e tempo livre. Esse processo vai culminar em uma sociedade
industrial movida e controlada pelo tempo do relógio, onde o tempo passa a ser
entendido como período de trabalho e obtenção de valor remunerado. Assim, a
execução das tarefas diárias passa a ser controlada pelo tempo do relógio, em uma
rígida disciplina de trabalho.
Uma sociedade industrial, urbana, de produção e consumo, se instala para mover
um novo modo de vida conduzida por um sistema de consumo e capitalista. Problemas

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

326

sociais, econômicos e ambientais apontam para a produção de cidades, sociedades e
espaços marcados por: poluição, desmatamentos, stress social, ruídos, automação,
sincronização, padronização e mecanização (BARAKA, 1992). Uma sociedade
comprometida com o tempo de produção, de bens de consumo, conduzida pela
economia e pela produção de coisas supérfluas emerge como modelo de sociedade de
consumo, urbana, pós-industrial. No entanto a mecanização do trabalho, não garantiu a
sociedade, melhores condições de vida; liberdade; produção satisfatória dos bens de
consumo e a construção de uma cidade composta de espaços urbanos coletivos com
qualidade. Nas cidades industriais, pós-industriais e contemporâneas que cresciam e
ainda crescem desordenadamente, os espaços livres dão lugar ao automóvel, enquanto
no cotidiano social urbano, o acumulo de tarefas diárias, compromete o tempo livre e o
descanso do indivíduo socialmente ativo. Fatores que levaram uma sociedade industrial
e urbana ao stress mental e físico. Assim surgem necessidades emergenciais, em
proporcionar áreas urbanas combinadas com diferentes espaços públicos, livres, de
convívio e de lazer. Locais propícios para aliviar pressões sociais diárias, com
possibilidades de encontros sociais e desenvolvimento de atividades físicas, culturais e
de lazer. Na segunda metade do século XX, emergem discussões sobre a produção de
cidades e a qualidade dos espaços públicos, culminando na criação de leis para garantir
as cidades espaços livres, públicos de lazer. Como exemplo a Lei 6766/79 (Dispõe
sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências), vigente até os dias de
hoje. Os espaços públicos compreendem uma totalidade composta de vias, ruas e vielas,
bulevares e avenidas, largos e praças, passeios e esplanadas, cais e pontes, mas também
rios e canais, margens e praias. Esse conjunto de espaços públicos organiza-se em redes
a fim de permitir a distribuição, a circulação e a organização nas cidades (PANERAI,
2006).

AS ÁREAS PERIFÉRICAS NOS CONJUNTOS URBANOS TOMBADOS DO
LITORAL BRASILEIRO
Atualmente, existem catalogados 77 conjuntos urbanos tombados pelo Instituto
do Patrimônio Histórico Nacional, distribuídos pelas regiões brasileiras: Norte,
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Entre eles, estão localizados no litoral
brasileiro27 conjuntos urbanos tombados: 1 na região Norte, 17 na região Nordeste, 5
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na região Sudeste e 4 na região Sul (IPHAN, 2015). Neste universo que o estudo
pretende dialogar com o lazer, buscando identificar perdas espaciais e transformações
urbanas que interferem no lazer. A análise terá como suporte, o estudo da classificação
dos tipos de ocorrências urbanas irregulares, ocupação irregular, que ocorrem de forma
similar ao longo destes27 conjuntos urbanos tombados no litoral brasileiro (GOMES,
2015).
A concepção da dinâmica das áreas periferias só é possível compreender pela
análise dos fluxos populacionais que dinamizam a ocupação e consolidação dos núcleos
urbanos periféricos. A dinâmica da ocupação periférica segue a lógica do custo do
metro quadrado da terra, onde as áreas urbanizadas tem o valor da terra mais caro e
menos acessível às populações com menor renda per capita. Esta lógica faz das áreas
periféricas alternativas para novas moradias, que em sua maioria são provenientes de
parcelamentos irregulares de áreas rurais, que utilizam de vias existentes como novas
rotas de ligação entre centro e periferia (VILLAÇA, 2001). Este vetor se intensifica nos
casos de cidades valorizadas pelo turismo cultural e de praia. No caso dos municípios
tombados do litoral brasileiro, eles funcionam como grandes atrativos a fluxos e
demandas populacionais. Observa-se transformações intensificadas com o advento do
turismo, ocasionadas pela criação de novos serviços, pela expansão na especulação
imobiliária, por demandas proporcionadas pela construção civil local, pela aquisição da
segunda residência para o lazer de férias e ou final de semana, pelo uso sazonal no
espaço urbano, pela necessidade de moradia e pelo processo de gentrificação nas áreas
centrais e históricas (saída da população local, residente nos centros históricos que
tornaram-se valorizados, em busca de locais de custos mais acessíveis).
Portanto os fluxos populacionais nestes territórios urbanos tombados aumentam
à medida que essas cidades se transformam em polos atrativos. Tendem a ocasionar
problemas de degradação do espaço físico, causados pelo uso indevido e excessivo de
seus territórios. Imprimem um processo de produção desigual na malha urbana e nas
estruturas sociais que compõem a cidade, comprometendo territórios e espaços públicos
de permanência e de lazer. São ocorrências que afloram em áreas periféricas através das
ocupações irregulares. Objeto de estudo deste trabalho, as ocupações irregulares, nos
conjuntos urbanos tombados do litoral brasileiro, classificadas como ocorrências
urbanas irregulares, foram divididas em: ocupação de praias, restingas e dunas;
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aglomerados de baixa densidade; aglomerados; empreendimentos; estrangulamento de
cursos d’água e nascentes; assentamentos; indústrias; lineares; implantação de novos
loteamentos; ocupação de mangues; ocupação de morros; ocupação de canais; ocupação
de faixa marginal de proteção de rios; ocupação tradicional; ocorrências mistas e
loteamentos clandestinos. Desta forma foram apresentadas nos anais do 1.o Congresso
Internacional de Espaços Públicos, através do artigo titulado como: “legislação edilícia
e o impacto nos espaços de domínio público, em cidades com conjuntos urbanos
tombados, situados no litoral brasileiro” (GOMES, 2015).
Assim, utilizando desta classificação para a análise dos espaços de lazer, as
ocorrências urbanas foram agrupadas e organizadas em três blocos de análise para
melhor compreensão do estudo: a) grupo I; ocupação de praias, restingas e dunas;
estrangulamento de cursos d’água e nascentes; indústrias; ocupação de mangues;
ocupação de morros; ocupação de canais; ocupação de faixa marginal de proteção de
rios FMP; ocorrências mistas; b) grupo II; aglomerados de baixa densidade;
aglomerados; lineares; ocupação tradicional; c) grupo III; loteamentos clandestinos;
empreendimentos; assentamentos; implantação de novos loteamentos. Os blocos de
agrupamentos seguiram similaridades estruturais relacionadas ao crescimento das
ocupações irregulares que refletem no detrimento e no uso dos espaços públicos de
lazer. (tabela 01).
Tabela 01. Grupos de análise, relação entre a estrutura das ocorrências urbanas e o detrimento do
lazer nestas ocupações irregulares.
Blocos de
análise
Grupo I

Grupo II

Ocorrências urbanas
 Ocupação de praias,
restingas e dunas
 Estrangulamento de cursos
d’água e nascentes
 Indústrias
 Ocupação de mangues
 Ocupação de morros
 Ocupação de canais
 Ocupação de faixa
marginal de proteção de
rios FMP
 Ocorrências mistas
 Aglomerados de baixa
densidade
 Aglomerados
 Lineares
 Ocupação tradicional

Similaridades na estrutura
urbana
 São ocupações irregulares
que avançam recursos
ambientais
 Utilizam das estruturas e
recursos ambientais para
instalação dos
agrupamentos residenciais
 Fogem a ordem urbana, a
Lei 6766/79 e o Código
Florestal Brasileiro.

Similaridades no detrimento do
lazer
 Detrimento de espaços naturais
utilizados para o lazer e
brincadeiras como, rios, lagos,
canais, mangues, mar, matas e
morros.
 Detrimento de atividades diárias
como o banho de rio e mar, a
pesca, a canoagem, o nado, a
coleta de frutos.

 São ocupações que crescem
em arranjos irregulares,
tomando os espaços livres
em sua totalidade. Comuns
em comunidades
tradicionais ou núcleos em
processo de crescimento.
 Fogem a ordem urbana e a

 Detrimento de espaços de lazer
tradicionais como: o campo de
futebol, o terreiro de atividades
familiares e comunitárias.
 Ruas e calçadas públicas
suprimidas em vielas e becos
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Grupo
III






Loteamentos clandestinos
Empreendimentos
Assentamentos
Implantação de novos
loteamentos

Lei 6766/79
 São projetos urbanísticos
irregulares que nasce com
ausência de áreas públicas
e de lazer.
 Sendo implantados sem
anuência dos poderes
públicos ou por eles
próprios.
 Fogem a ordem urbana e a
Lei 6766/79

 Ausência de infra estrutura para o
lazer.
 Ausência de projeto habitacional
com planejamento de espaços
urbanos comunitários e públicos
que proporcione o lazer
 Supressão dos espaços públicos e
de lazer previstos em Lei, para a
maior exploração do espaço
comerciável.

Fonte: Próprio autor (2016).

O LAZER E A TRANSFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE
LAZERPELAS OCUPAÇÕES IRREGULARES
Foi possível observar na sequência histórica, das civilizações, que a partir da
revolução industrial, a valorização do tempo de trabalho se sobrepõe ao tempo livre, do
trabalho e das obrigações diárias, destinadas as práticas culturais e sociais nas
sociedades. O tempo livre individual passa a ser sinônimo de tempo perdido ou
desperdiçado para a produção de bens de consumo. Na contra mão do modo de
produção industrial, tende o viés contemporâneo emergente em alguns setores das
sociedades atuais. Nestes novos setores, observa-se que as práticas de lazer não são
mais importantes que o trabalho e vise versa. O trabalho e o lazer passam a ser
elementos que se complementam para a formação harmônica de um indivíduo urbano
contemporâneo.
[...]Nas várzeas, fundos de vale, banhados e riachos, o hábito do passeio, do
banho, do jogo e do piquenique sempre foi muito popular. No século XIX era
comum, por exemplo, o banho nas várzeas do Rio Tamanduateí em São Paulo, e
o lazer nas margens dos rios que cortam o Recife. No século XX, os jogos de bola
são comuns por todos os grandes e pequenos vazios urbanos, proliferando os
conhecidos campinhos de várzea e, já pelos anos 60, o futebol de praia. Os vazios
urbanos, imensas áreas de terra, geralmente várzeas de rio, que praticamente
recortavam todas as cidades do país, foram, por mais de cem anos, os verdadeiros
antecessores das áreas de lazer urbano formais, do tipo praticado em praças ou
parques. (MACEDO, 2003, p.24).

Assim o lazer é definido como a junção de parâmetros objetivos como o tempo,
e subjetivos como o caráter individual e o prazer. Define as atividades de lazer como:
atividades culturais, englobando os diversos interesses humanos, e são linguagens e
manifestações que podem ser efetuadas no tempo livre das obrigações, profissionais,
domésticas, religiosas e das necessidades físicas (MELO, 2003). São atividades com
vista ao prazer, embora nem sempre o objetivo do prazer ocorra de forma satisfatória.
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Assim o tempo do lazer não se faz exclusivamente no tempo livre de trabalho. Pois no
tempo livre de trabalho, pode ser encontrado o tempo das obrigações diárias como:
estudo, cursos, tarefas de casa e outras que não são caracterizadas como trabalho
remunerado. Portanto do lazer se realiza no “tempo e espaço” livre do trabalho e das
obrigações.
O domínio dos espaços público, pelo homem urbano ou pelo transeunte, traz a
experiência do espaço estimulando práticas de lazer nos espaços urbanos, sejam práticas
de atividades físicas ou de contemplação. Nas cidades construídas de forma legal são
garantidos os espaços para a prática do lazer através da Lei Federal 6766/79 que dispõe
sobre o parcelamento do urbano e dá outras providencias. Ela permite que nos novos
espaços urbanos criados na forma de loteamentos, tenha garantido uma porcentagem da
área total loteada, em áreas livres públicas e de lazer como: praças, parques, escolas,
creches, ruas, calçadas e outros equipamentos públicos. Esta porcentagem varia em
diferentes municípios entre 25% e 38% da área total loteada. Assim estar excluso dos
paramentos de uso e ocupação do solo, garantidos nesta lei, torna a ocupação do solo
irregular e comprometida em relação aos espaços públicos e de lazer. Como ocorre com
o crescimento desordenado em ocupações irregulares que exclui áreas de domínio
público, comprometendo as práticas sociais, culturais e de lazer.
Quando consideramos o crescimento das áreas periféricas nos conjuntos urbanos
tombados, observamos uma realidade de maior delicadeza, pois nestas áreas,além de
novos loteamentos irregulares surgirem ausentes de estrutura e de espaços públicos, elas
sofrem uma intensidade maior na pressão imobiliária com o fluxo de populações, sobre
os espaços livres de lazer existentes e sobre as áreas naturais de lazer. Neste sentido as
áreas livres existentes em: beira de rios, mangues, campos de várzea, topos de morro, e
vazios entre residências de pequenos núcleos, lentamente vão sendo ocupados por
construções precárias ou de veranistas. Também é possível encontrar situações de
fechamento das praias para a formação de redutos particulares. Assim os espaços livres
sofrem pressões da construção edilícia no processo de consolidação de núcleos urbanos
irregulares, comprometendo o lazer e a qualidade urbana dos espaços.
Portanto o comprometimento dos espaços públicos de lazer pode ser observado
nos três grupos identificados. No grupo I, caracterizado por ocupações irregulares em
ambientes naturais, recursos naturais, em áreas de preservação permanente e de
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utilidade pública (figura 01). Mostra o conflito entre área livre de lazer (praia e restinga)
e o processo de crescimento urbano de ocupações irregulares, identificados na área
tracejada e na sequência de imagens datadas de: 1- jul. 2009; 2- set. 2012; 3- jun. 2014;
4- mai. 2016; (Belém PA).
Figura 01

Fonte: Imagens do Google Earth montadas pelo próprio autor (2016).

No grupo II, caracterizado por ocupações irregulares em áreas vazia, em sua
maioria zona rural. São ocupações que evoluem constantemente na consolidação dos
espaços e na invasão de áreas públicas ou privadas (figura 02). Mostra o conflito entre
área livre de lazer, de domínio público (campo de futebol) e o processo de crescimento
urbano de ocupações irregulares, identificados na área tracejada e na sequência de
imagens datadas de: 1- set. 2001; 2- jun. 2010; 3- jan. 2014; 4- jan. 2014; (Taquari Paraty RJ).
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Figura 02

Fonte: Imagens do Google Earth montadas pelo próprio autor (2016).

No grupo III, caracterizado por ocupações irregulares em loteamentos
clandestinos, empreendimentos, implantação de novos loteamentos e assentamentos.
São ocupações que nascem em desconformidade com a legislação edilícia,
comprometendo a estrutura de espaços públicos urbanos de lazer. (figura 03). Áreas
rurais em processo de ocupação do solo (loteamento clandestino) seguem estruturas de
transporte existentes, identificados na linha tracejada, para sua consolidação. São
desprovidos de parâmetros legais na criação de espaços públicos de lazer. Conforme a
sequência de imagens datadas de: 1- ago. 2006; 2- abr. 2013; 3- jun. 2015; 4- set. 2014;
(Proximidades de Porto Seguro BA).
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Figura 03:

Fonte: Imagens do Google Earth montadas pelo próprio autor (2016).

Assim, todos os grupos de ocupações irregulares apresentados, possuem perdas
no âmbito do lazer. Estas perdas individuais ou coletivas irão se manifestar através de
novas formas no espaço e no tempo do indivíduo residente nestes núcleos urbanos
irregulares (ocorrências urbanas).
PARA ONDE FOI O LAZER?
A configuração espacial das cidades de conjuntos urbanos tombados no litoral
brasileiro, não é diferente da conformação dos centros urbanos brasileiros. A cidade se
multiplicou nas franjas do território urbano. Isso proporcionou uma nova dinâmica de
vida que refletiu no lazer do morador destas áreas periféricas, que teve seu tempo livre
pulverizado pelo espaço e tempo.
Os núcleos urbanos que se consolidaram em áreas irregulares, localizam-se
distantes dos centros urbanos e do trabalho, grande parte do tempo livre ficou destinado
aos deslocamentos entre centro periferia confinado em lotações e transporte público. Na
rotina de trabalho, nas cidades, o tempo livre são pausas “roubadas” do tempo de
trabalho nos deslocamentos do serviço, no bate papo de rua, no momento para um
lanche, no “corre-corre” da cidade e na utilização de jogos e mídias durante o tempo de
trabalho. O lazer também se deslocou e passou a ocupar áreas urbanas, fora das
periferias, tomadas por diferentes grupos, em ruas, bares, estádios, teatros, praças,
shoppings e em parques, servindo como “espaço tempo” do encontro e de conflitos e
embates.
Os espaços urbanos configurados pelas ocupações irregulares são marcados pela
insalubridade e a pobreza. Ao mesmo tempo a dinâmica nas ruas é expressiva. Como
exemplo, a vitalidade da Rocinha RJ autoconstruída e autogovernada, poderia ter sido
idealizada por teorias urbanísticas recentes. No entanto nasceu da necessidade humana
(HANS, 2015). As atividades comerciais e culturais se intensificam e diversificam a
medida que a densidade se configura em favor do encontro entre as pessoas. Vias
centrais funcionam como rotas de fluxos de pessoas, e estas são interligadas por outras
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centenas de vielas e becos estreitos. Seguem a lógica do atendimento as demandas
locais tendo nestas rotas e conexões verdadeiros espaços de convívio social.
[...]A cultura brasileira é alegre. É clichê, mas é verdade. E se verifica na força
das expressões multiculturais e artísticas como a música, a dança, as brincadeiras
e a espontaneidade. Reuniões em esquinas, crianças brincando nas ruas e festas
com músicas nas praças são a expressão da vitalidade urbana. Assim é a vida na
Rocinha, as pessoas tem seu espaço privado reduzido e compartilham
incessantemente o pouco espaço público disponível (HANS, 2015, p.120).

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO
A produção de cidades, quando não pensada de forma a garantir a função social,
a qualidade coletiva e a criação de espaços de lazer, seguirá na contramão do
desenvolvimento social. Os espaços informais não consideram regras que garantem a
permanência do espaço de lazer o incentivo e a prática. Impedir o crescimento
desordenado e garantir espaços urbanos com áreas públicas previstas em Lei é função
da municipalidade. Portanto o urbanismo atual não pode mais ignorar o crescimento
informal e o detrimento dos espaços de lazer. Deve incorporá-lo na construção da
cidade de forma positiva, lidar com o embrião da informalidade que a cidade gerou e
334

continua produzindo.
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RESUMO: Os estudos do lazer, no mundo ocidental moderno, nascem e ganham
impulso com o processo de urbanização. Ao se referir aos diversos conteúdos culturais
do lazer, Joffre Dumazedier (1980), defende a tese de que o lazer corresponde a
componentes variados e que os interesses têm referência diretamente conectada à
sensibilidade na cultura vivida por cada indivíduo (apud in BAHIA et al. 2006). Além
da luta para a obtenção de novos espaços, deve-se cuidar da conservação dos já
existentes. Muitas vezes, a solução não está na construção de novos equipamentos, mas
na sua recuperação e revitalização, destinando-lhes a sua função original ou, com as
devidas adaptações, outras finalidades.
PALAVRAS CHAVES: Lazer; Espaços; Equipamentos; Belém.

INTRODUÇÃO
As inquietações referentes aos espaços e equipamentos de lazer não são recentes.
Estas preocupações com a organização das cidades foram de fundamental importância
para o desenvolvimento das primeiras iniciativas estruturadas de intervenção
profissional no âmbito do lazer, observadas nas décadas de 1920 e 1930 (CABRAL &
BAHIA, 2010).
Observando-se

pesquisas

relacionadas

a

distribuição

dos

espaços

e

equipamentos de lazer nas grandes cidades, pode-se constatar que há maior
concentração desses equipamentos nas áreas mais centrais. Além disso, muitas vezes há
negligência na manutenção e conservação dos espaços e equipamentos, deteriorando os
mesmos.
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Nesse sentido é fundamental entender todo o processo de planejamento,
construção, administração e animação dos equipamentos para que, com isso, possa se
implantar, de forma mais adequada, uma política de democratização cultural
(MARCELLINO et. al, 2006).

A CIDADE COMO ESPAÇO DE LAZER
Os estudos do lazer, no mundo ocidental moderno, nascem e ganham impulso
com o processo de urbanização. O lazer, tal como o conhecemos hoje, é uma
problemática tipicamente urbana, característica das grandes cidades, porém ultrapassa
suas “fronteiras”, uma vez que os grandes centros urbanos a levam, com as mesmas
características, através da mídia, para outras regiões do país, nem tão grandes, nem tão
urbanizadas (MARCELLINO et. al, 2006).
Ao se referir aos diversos conteúdos culturais do lazer, Joffre Dumazedier
(1980), defende a tese de que o lazer corresponde a componentes variados e que os
interesses têm referência diretamente conectada à sensibilidade na cultura vivida por
cada indivíduo (apud in BAHIA et al. 2006).
Pensar a cidade como espaço múltiplo de lazer leva-nos a refletir sobre as
inúmeras dificuldades no cenário urbano. Iniciando pelo visível descaso do poder
público em reconhece-lo como elemento primordial de bem-estar da população, sendo
passível a investimentos cada vez menores nos orçamentos públicos, ficando atrás de
necessidades consideradas principais como saúde, saneamento, educação, trabalho
(BAHIA et al. 2006)
Com o crescimento desordenado das cidades, agrava-se o isolamento de seus
habitantes e a passividade deles diante das decisões que afetam diretamente a sua vida
diária. É perfeitamente lógica, nesse esquema de raciocínio, a falta de espaço para o
lazer, quase sempre colocado numa falsa hierarquia de necessidades. Nas grandes
cidades atuais sobra pouca, ou quase nenhuma, oportunidade espacial para a
convivência. O vazio que fica entre o amontoado de coisas é insuficiente para permitir o
exercício mais efetivo das relações sociais produtivas em termos humanos. Os
equipamentos urbanos para o lazer, quando concebidos, quase sempre são assumidos
pela iniciativa privada, que os encara como uma mercadoria a mais para atrair o
consumidor. As possibilidades oferecidas em termos de lucro são os critérios levados
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em conta para a construção e a manutenção em funcionamento dos equipamentos de
lazer (MARCELLINO et. al, 2006).
Para lutar contra esta individualização do lazer, é necessário que cada vez mais o
poder público crie políticas de lazer que possam dar mais ênfase aos espaços e
equipamentos. Ao invés disso cresce o lazer doméstico, amparado nas possibilidades
individuais eletrônicas, que contribui para que as pessoas busquem somente o lazer
entretenimento, deixando de lado o lazer convivência social (RODRIGUES, 2002 apud
in MARCELLINO et al. 2007). Espaços e equipamentos
Além da luta para a obtenção de novos espaços, deve-se cuidar da conservação
dos já existentes. Muitas vezes, a solução não está na construção de novos
equipamentos, mas na sua recuperação e revitalização, destinando-lhes a sua função
original ou, com as devidas adaptações, outras finalidades. Algumas iniciativas vêm
sendo tomadas nesse sentido, mas muito mais pode ser feito e, em geral, com recursos
bastante menores do que os necessários a novas construções. Se o espaço para o lazer é
privilégio de poucos, todo o esforço para a sua democratização não pode depender
unicamente da construção de equipamentos específicos. Eles são importantes e sua
proliferação é uma necessidade a ser atendida. Mas a ação democratizadora precisa
abranger a conservação dos já existentes, bem como sua divulgação, dessacralização, e
o incentivo à utilização, mediante políticas específicas e a preservação do patrimônio
ambiental urbano (MARCELLINO, 2002 apud in MARCELLINO et al 2006).

MÉTODOS
O presente estudo parte de uma breve revisão bibliográfica acerca das
inquietações referentes aos espaços e equipamentos de lazer. A entrevista foi realizada
com um roteiro de perguntas a respeito das estruturas e espaços de lazer, da cidade de
Belém do Pará na Praça Batista Campos, no qual foi registrado pelos entrevistados o
descaso que havia no local, onde foi utilizado 11 perguntas qualitativas aos membros.

DISCUSSÃO
De inicio somos instados a reconhecer que o esvaziamento da esfera pública por
sua má reconfiguração, sendo esse o futuro da cidade com uma intensa crise de valores
bem definida por Oskar Negt como um verdadeiro “vácuo moral”. Com a demasiada
crise econômica e a valorização de espaços pelas necessidades humanas é de
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consequência intensas e inegáveis o impacto que isso causará aos espaços de lazer da
população.
Levando em consideração que, por vezes, esses mesmos espaços que poucos
restaram já estão em mau estado de conservação e esse processo certamente trás
repercussões negativas para as perspectivas de organização de redes de sociabilidade.
É notório a noção de ocupação do espaço público que por sua vez sempre esteve
mais voltado para os interesses dos grupos sociais ligados às elites econômicas havendo
com pouca frequência a participação das esferas populares, tendo isso como explicação
por muitos autores encontrada no processo de transformação tecnológica cada vez mais
intensa com percepção a partir da década de 1970, ocorrendo a privatização demasiada
das vivencias cotidianas.
A problematização encontrada na Praça Batista Campos não foi diferente, um
espaço que é mau conservado pelas redes públicas ocasionando que a população procure
outros espaços de lazer, sendo eles muitas vezes espaços privatizados. Nesse processo
de diferenciação de espaço e social, as possibilidades de lazer estão entre as primeiras a
serem negligenciadas para a grande parte da população.
Uma das problematizações encontrada na praça Batista Campos foi a dificuldade
de acesso pela população da periferia, afinal a praça se encontra em um espaço de elite,
centro da cidade, onde essa população elitizada pouco frequenta o espaço onde já
mencionado no trabalho, procuram espaços privatizados, devido a pouca ou ate nem um
segurança que esse espaço oferece em decorrência da falta de investimento do poder
público no local.
Sugerimos, ainda, que se cremos que um dos grandes problemas da atual ordem
social é o distanciamento do cidadão da cidade, pelos motivos fartamente exposto,
acredita-se também que um projeto de animação cultural pode contribuir para a
superação dessa dissociação por meio das atividades de lazer, sendo ela proporcionada
em dias e espaços de fácil acesso para toda população sem distinção de classe social.
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RESUMO: No Brasil os termos ócio e lazer possuem perspectivas práticas e teóricas
distintas. Considerando essas peculiaridades, este estudo teve como objetivo identificar
e analisar qual o entendimento de alunos do 3º ciclo do ensino fundamental tem sobre
essas propostas. Como procedimentos metodológicos adotou-se a abordagem
qualitativa, caracterizada como descritiva, transversal, de cunho exploratório. Realizouse a pesquisa em uma escola pública municipal em Ibirité, na região metropolitana de
Belo Horizonte. Para a coleta dos dados, adotou-se a entrevista semiestruturada em
profundidade, com amostragem por saturação. Para a interpretação dos dados usou-se
como estratégia a análise do discurso. O número total de participantes foi de 24 alunos,
sendo 12 de cada sexo, com idade compreendida entre 12 e 15 (média de 13,6 anos).
Como principais resultados, identificou-se que os alunos não possuem nenhum
conhecimento sobre o ócio, se quer tendo ouvido falar esse termo. Por outro lado, o
lazer foi compreendido enquanto atividade relacionada à diversão, sobretudo, vinculado
ao aspecto funcionalista. Concluímos que se faz necessária maior conscientização a
respeito da discussão das propostas teóricas do ócio e do lazer no ambiente escolar,
esclarecendo suas singularidades.
PALAVRAS CHAVE: Ócio; Educação Física Escolar; Lazer; Alunos; Conhecimento.

INTRODUÇÃO
Como está sendo apropriada, legitimada e instrumentalizada a noção de ócio e
lazer no ambiente escolar? Não há resposta fácil para essa questão, mesmo porque sua
formulação requer a aceitação de conceitos ainda mais complexos e conflituosos. Outro
desafio colocado é proteger-se das simplificações decorrentes do tratamento dessas
1
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temáticas que estão inseridos nos campos da política, da ideologia e da economia, de
forma imbricada.
No Brasil os termos ócio, tempo livre e lazer, são tratados muitas vezes enquanto
sinônimos, contudo, possuem perspectivas peculiares (RODRÍGUEZ, 2014; AQUINO;
MARTINS, 2007; RHODEN, 2005). Tendo em vista essas especificidades, ainda há
uma falta de esclarecimento de uma maneira em geral sobre os mesmos. Rhoden (2005)
apresenta três formas mais comumente reconhecidas no meio acadêmico em que o ócio
é compreendido: 1) Como categoria de atividade: é a prática de uma atividade social e
culturalmente como recreação, esporte, arte, turismo. Denota que obrigatoriamente
quando uma pessoa esteja praticando uma dessas atividades, seja considerado como
lazer, o que necessariamente pode não ser verdadeiro; 2) Como um espaço de tempo na
vida: o lazer só é possível quando realizado em um tempo específico, tempo livre ou
disponível, isto é, diferente do tempo de trabalho e/ou das tarefas familiares, sociais,
políticas. Nessa concepção o lazer se opõe ao trabalho e exige uma delimitação
temporal e espacial destinado à sua realização; 3) Como experiência humana de caráter
pessoal e subjetivo: com características psicológicas que a definem e a diferenciam
enquanto fenômeno psicossocial, portanto, enquanto uma experiência de ócio.
Segundo a mesma autora, essa última concepção não colide totalmente com as
apresentadas anteriormente e, sim complementa e amplia consideravelmente o
entendimento do que é ou pode vir a ser o ócio. Essa proposta entende que o tempo
disponível e as atividades realizadas são variáveis que intervém, mas não o define e nem
o determina.
Embora haja algumas similaridades entre o ócio e o lazer quanto algumas de
suas características, tais como o caráter de livre escolha, satisfação, não obrigatoriedade
(MARCELLINO, 2007; DUMAZEDIER, 1979), dentre outras, o ócio não está
vinculado a um determinado tempo social de não trabalho ou das obrigações sociais
(CUENCA, 2008, 2006, 2000). Pois o ócio, segundo esse autor, caracteriza-se como um
estado psicológico e pela intencionalidade de quem o vivencia; sendo assim, uma
experiência complexa, gratuita e satisfatória, com um fim em si próprio e com
implicações individuais e sociais.
Portanto, o ócio reside da pessoa e não na atividade realizada, diferenciando-se
do lazer que tem como principais características sua centralidade no tempo livre e na
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atividade realizada. Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar
qual o entendimento de alunos do 3º ciclo do ensino fundamental de uma escola pública
municipal têm sobre o ócio e o lazer.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo faz parte do projeto de pesquisa “Entre o ócio e o lazer na Educação
Física escolar: Um olhar a partir da percepção discente”, vinculado ao Grupo de Estudos
de Ócio e Desenvolvimento Humano, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais (CAAE: 49731615.6.0000.5525).
A proposta seguida neste trabalho, segundo Triviños (1987) foi delimitada como
um estudo de caso, do tipo descritivo-exploratório. A definição da escola e das pessoas
participantes da pesquisa foi de forma intencional. Assim, foi feito um contato com uma
escola municipal localizada na cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo
Horizonte. A escola oferece do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, com o número total
de 757 alunos matriculados. Todavia, só foram entrevistados alunos do 7º ao 9º ano do
ensino fundamental (3º ciclo).
A definição do número de alunos que participaram da pesquisa foi conforme a
proposta da técnica de saturação dos dados (STRAUSS; CORBIN, 2008). Quanto ao
instrumento de pesquisa, foi adotado um roteiro de entrevista semiestruturada e aplicada
individualmente. As entrevistas foram gravadas por meio de áudio e posteriormente
transcritas. Como técnica de interpretação das informações, adotou-se a análise do
discurso. Esta se propõe a estudar a linguagem como prática social (ORLANDI, 2005)
e, para tanto, considera o papel crucial do contexto em que se deu o discurso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número total de participantes foi de 24 alunos, sendo 12 de cada sexo, com
idade compreendida entre 12 e 15 (média de 13,6 anos). Entrevistamos quatro turmas e
em média oito alunos por ano escolar. O tempo médio gasto em cada entrevista foi de
06 minutos e 14 segundos. Baseados no método de pesquisa por saturação optamos em
“parar” nossa pesquisa em um número de oito alunos por ano escolar, pois percebemos
a repetição nas respostas obtidas.
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Uma das perguntas realizadas foi qual o entendimento que os alunos tinham
sobre o lazer e suas experiências nessa vivência. O quadro 1, apresenta algumas
respostas dadas pelos alunos.
O quadro 1. Entendimento dos alunos acerca do lazer e de suas práticas.
Questões norteadoras: Você saberia dizer o que é lazer? O que faz como sendo
lazer?
AL 5 (7°/M) “Lazer é brincar, se divertir. Jogar bola, soltar papagaio [...]; brinco de
esconde-esconde”.
AL 9 (8°/F) “ Sim, acho que é fazer o que a gente gosta [...]. Acho que é pra gente se
divertir [...]. Atividade que não me força muita coisa, e que eu sinta vontade”. Brincar,
jogar futebol, queimada [...].
AL 17 (9°/F) “Diversão. É uma forma de diversão. Jogar futebol, brincar”.
Legenda: AL= Aluno; F= Sexo Feminino; M= Sexo Masculino; 7°, 8° e 9° ano escolar que o aluno
está cursando.

Citamos apenas as falas de um aluno por ano escolar, contudo ocorreu uma
unanimidade ao relacionar lazer ao divertimento, sobretudo, às diversões relacionadas
ao esporte (principalmente futebol) e/ou brincadeiras. Essa percepção faz menção a duas
características do lazer apresentadas por Dumazedier (1979). A primeira fez menção aos
denominados conteúdos do lazer, sendo o físico-esportivo, um deles. A outra, diz
respeito às funções do lazer, conhecidas como 3D’s: descanso, desenvolvimento e
diversão. Esse entendimento condiz com a afirmativa de Bertini (2005), ao declarar que
o lazer, em senso comum, tem seu sentido restrito à atividade. Também é importante
ressaltar a conotação dada ao sentimento de satisfação, liberdade de escolha; atendendo
assim alguns princípios elencados pela teoria dos Estudos do Lazer.
Outra pergunta realizada foi o local onde os alunos normalmente realizam as
atividades de lazer no seu dia a dia. As respostas mais comuns citaram a rua e/ou um
equipamento de lazer localizado no mesmo bairro onde a escola está inserida,
denominado como “Praça do Recanto”. Diante das falas dos alunos, verificamos que o
repertório das atividades de lazer é relativamente pequeno, confirmando o que alega
Faria (2004), ao dizer que o esporte se tornou um componente central e hegemônico nas
práticas de lazer. Talvez essa realidade tenha forte influência do desenvolvimento do
conteúdo esportivo realizado nas aulas de Educação Física.
Todavia, Silva e Sampaio (2012) afirmam que não só o esporte, mas também
outras práticas como a luta, dança e a ginástica, que deveriam ser desenvolvidas na
escola, contribuiriam para aumentar o repertório de possibilidades de lazer dos alunos.
Além desse fato, acreditamos que práticas diversificadas contribuem para um
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enriquecimento cultural e pessoal, tendo em vista que as ampliações dos conhecimentos
adquiridos e das vivências oportunizadas possibilitariam o desenvolvimento pessoal, de
forma mais crítica, criativa e participativa em suas comunidades (PINTO, 2008).
Ao fazer a pergunta aos alunos sobre o entendiam como sendo ócio, houve um
total desconhecimento sobre o termo, conforme demonstrado no quadro 2.
Quadro 2. Entendimento dos alunos acerca do termo ócio.
Questão Norteadora: Você saberia dizer o que é ócio?
AL 3 (7°/F)“ Não, eu acho que é um osso.[...]”
AL 11(8°/F) “Não”
AL 22 (9°/M)“ [...] Num sei direito o que isso significa não.”

Os 24 alunos entrevistados não souberam responder o que é ócio, inclusive
nunca ouviram falar nesse termo; o que demonstra a falta de debates sobre a temática
tanto na escola como no meio social como um todo. No entanto, normalmente como
senso comum, o ócio é associado pejorativamente à ociosidade, não ter nada para fazer,
à improdutividade, dentre outros estereótipos que o termo carrega em virtude da
propagação de uma ideologia religiosa equivocada desde a Idade Média (MACIEL,
2009; AQUINO; MARTINS, 2007). Portanto, passou a ter um sentido ligado
diretamente à preguiça, compreendida como a “mãe de todos os vícios”, e distinto ao
discurso do lazer.
Todavia, o ócio teve como sentido original a perspectiva grega, que enfatizava
seu sentido na contemplação e formação ética como apregoado por Salis (2008). Na
contemporaneidade, mais especificamente desde no final do século XX, estudiosos da
Universidade de Deusto na Espanha, produzem trabalhos sobre o ócio entendendo-o:
[...] Como uma experiência integral da pessoa e um direito humano
fundamental. Uma experiência humana complexa, (direcional e
multidimensional) integral, isto é, centrada nas atuações queridas (gratuito,
satisfatórios), autotélica (com um fim em si) e pessoal (individual e
implicações sociais) (CUENCA, 2006, p. 14) (Tradução nossa).

Tendo em vista esse conceito, a perspectiva das experiências de ócio é pautada
na subjetividade e satisfação, possibilitando vivências que buscam superar o mero
realizar de uma atividade, mas, sobretudo, dar um novo sentido e ressignificação ao que
é vivenciado. Além da questão da subjetividade, autores como Cuenca e Prat (2012),
Monteagudo et al. (2008) discutem essas experiências como a concretização do seu
acesso como direito na valorização da cidadania; importante potencial para o
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desenvolvimento humano; melhoria da qualidade de vida e na promoção de momentos
memoráveis.
Autores como Monteagudo et al. (2013) apresentam a percepção da liberdade
como a forma de identificação do momento em que o ócio é realizado. Esse momento
não é percebido como um tempo cronológico, assim, não pode ser medido. Essa
sensação garante que a pessoa se sinta livre das obrigações sem deixar de fazê-la.
Importante dizer também que a percepção pode ou não ocorrer no momento da
atividade em questão. Dessa forma, a percepção está intimamente ligada à motivação
intrínseca ou à vontade própria de realizar uma vivência.
Considerando a abordagem do ócio, o seu desenvolvimento no âmbito escolar
poderia contribuir para uma formação humana de forma a possibilitar as suas
experiências nas aulas de Educação Física, explorando toda a sua potencialidade
educativa (BRASILEIRO, 2015; BRANDÃO, 2015; WOGEL, 2007; MANSO;
BARBOSA, 2000). Como importante protagonista para esse processo, o professor de
Educação Física ao longo de sua formação acadêmica e também continuada, precisaria
ter maior acesso e conscientização dessa proposta pedagógica do ócio para que possa
347

dialogar com seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola deveria atuar como um pilar básico para a formação pessoal e de uma
coletividade. Sendo assim, uma de suas atribuições seria promover a discussão de
temáticas diversas, abrangendo perspectivas teóricas distintas que contribuíssem na
formação integral da pessoa, buscando assim, uma formação ética e cidadã, preparandoas para experiências vivenciadas em diferentes tempos sociais.
Considerando esse fato, o objetivo deste trabalho foi identificar o entendimento
de discentes do 3º ciclo do ensino fundamental sobre o ócio e o lazer. Os resultados
demonstraram um completo desconhecimento do termo ócio, portanto, de sua proposta
formativa; enquanto que o lazer foi associado tão somente à diversão.
Percebe-se que pelos resultados apresentados que há a necessidade de um maior
esclarecimento da comunidade escolar sobre os aspectos teóricos e experiências
propiciadas pelas temáticas do ócio e lazer, enquanto proposta pedagógica. Ambas as
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propostas, conforme suas especificidades apresentam a intenção de contribuir para a
formação do ser humano por meio de suas vivências.
Enfim, desmistificar o entendimento, e até mesmo o desconhecimento sobre as
temáticas discutidas neste trabalho é buscar qualificar o conhecimento produzido nessas
áreas, notadamente a proposta pedagógica em promover o desenvolvimento humano por
meio das experiências vivenciadas nos diferentes tempos sociais, inclusive o escolar.
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OS DISCURSOS DE VARGAS E O ESPORTE: PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES1

Roberto C Malcher Kanitz; Grupo de Pesquisa em História do Corpo, da Educação
Física e dos Esportes/UEMG; roberto.kanitz@uemg.br

RESUMO: Este artigo irá problematizar alguns discursos de Vargas encontrados
transcritos e disponíveis ao público na página oficial da Presidência da República
Brasileira2. Os textos escolhidos para este artigo possuíram um diálogo com o campo
esportivo, e foram analisados como forma poderosa de propaganda política de seu
governo, principalmente nas décadas de 1930 e 1940. Estabelece concomitantemente
comparações entre o pensamento do governo Vargas, na antessala do Estado Novo, e do
regime nazista de Hitler, analisando em quais aspectos se aproximavam ou se afastavam,
especialmente com relação ao esporte. Este trabalho pretende apresentar as primeiras
análises destes importantes discursos, ainda pouco explorados pela historiografia do lazer.
PALAVRAS CHAVE: História, Lazer, Esporte, Estado Novo, Getúlio Vargas

APRESENTAÇÃO
O campo da História do Lazer, ainda pouco explorado no Brasil, mas com
relevantes representações internacionais como Alain Corbin, Roy Poter e Jorge Uria,
pode fornecer algumas gratas colaborações para continuar problematizando os Estudos
do Lazer e realizar alguns necessários aprofundamentos. Nesse sentido, podemos pensar
a história como aquele olhar que se lança ao outro, no tempo; diferente da Antropologia,
que estabelece essa relação com os sujeitos, no espaço.
Nesse sentido, aproximo-me de Alain Corbin (2001), quando este afirma que o
Lazer é reorganizado na nova sociedade industrial do séc. XVIII e XIX. Ou seja, não é o
Lazer que nasce nesta época, mas que se reestrutura, de acordo com os novos tempos e a
nova dinâmica cultural. Pensar assim, o Lazer como processo e fatalmente inserido na

1

Este artigo contou com apoio financeiro da FAPEMIG, por meio da modalidade "Participação Coletiva
em Eventos de Caráter Científico e Tecnológico" Fapemig / LUCE – Grupo de Pesquisa Ludicidade,
Cultura e Educação. UFMG – BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL
2
Acesso: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/acervo
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dinâmica cultural, apresenta-se como uma possibilidade de estruturar o campo dos
estudos do Lazer em outra perspectiva.
Neste artigo me ocuparei de apresentar as primeiras análises dos discursos de
Getúlio Vargas com relação ao Esporte. Essas fontes foram coletadas como parte do
acervo documental organizado para a construção da minha tese de doutorado.

O FENÔMENO ESPORTIVO COMO ESTRATÉGIA DE PROPAGANDA
O Nazismo foi o fenômeno mais arrebatador do século XX. Milhões de judeus,
ciganos, deficientes físicos, entre outros foram exterminados, causando horror a toda
sociedade ocidental. Todavia, esse acontecimento não foi produzido por mero acidente e
não podemos considerá-lo fruto do acaso. Ao longo da sua história, a sociedade germânica
produziu uma série de práticas sociais que poderiam ter se desdobrando no jugo totalitário
do Nazismo, mesmo antes da República de Weimar.
Acompanhando esse movimento mundial, pudemos observar o surgimento do
fascismo na Itália, e também o Estado Novo no Brasil, entre diversos outros países,
principalmente na Europa e América. Guardadas todas as particularidades, mesmo porque
foram movimentos nacionalistas e, portanto, deveriam dialogar fortemente com a cultura
produzida pela população do seu pais, podemos identificar alguns traços comuns entre
eles, podemos destacar alguns pontos comuns na construção de seus modus operandi.
Após a dupla revolução, burguesa e industrial, em diversos locais da Europa,
começam a surgir e se desenvolver sistematizações de práticas corporais, antes apenas
culturalmente realizadas. Não bastava mais apenas que homens e mulheres dançassem
para agradecer a uma boa colheita, ou por um matrimônio; já não era mais suficiente que
as crianças apenas brincassem para dialogar com o mundo adulto, ou que os guerreiros
das tribos praticassem a luta pessoal para os momentos de guerra ou conflito contra uma
tribo inimiga. As diversas práticas corporais culturalmente produzidas pela humanidade
ao longo de sua história deveriam ser pensadas racionalmente, deveriam ser
esquadrinhadas, ter uma utilidade, colocadas em ordem, e necessitariam principalmente
educar um novo homem (e uma nova mulher) para uma nova sociedade moderna que
estava surgindo (SOARES, 2005). Essas sistematizações, pensadas sob a ótica positivista
de ciência, e forjadas a partir de uma lógica liberal, foram dados o nome de Movimentos
Ginásticos ou Escolas de Ginástica. Na Alemanha, ainda no último ano do século XIX,
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algumas décadas depois do Império Alemão de Bismarck, irá apresentar o primeiro
indício deste fenômeno, que depois seria seguido pela Suécia, pela França, e por outros
países do velho continente. De acordo com SOUZA (2014, p. 402):
Desde o século XVIII, a modernidade vem construindo uma arquitetura
sensitiva com o propósito de imprimir nos sujeitos uma forma de sentir,
perceber e ter sensibilidade. A vontade e a atenção dedicadas pelo poder
aos sentidos estão ligadas geralmente ao aprofundamento da sujeição a
determinados valores, à normalização dos espaços e ao ordenamento do
mundo.

O Esporte já era considerado conteúdo hegemônico nos países europeus, no final
do século XIX. Em consequência disto, as nações periféricas, exploradas pelo capital
britânico e seus cúmplices do velho continente, também iriam começar a fomentar as
práticas esportivas como forma de Educação para uma população que deveria ser moldada
nas fôrmas do capitalismo e de uma modernidade pretendida.
Entretanto, nas décadas iniciais do séc. XX, no Brasil, os esportes, em especial o
futebol, eram desenvolvidos ainda na perspectiva da distinção de classe. Apenas no final
da década de 1920, com o crescente movimento de profissionalização, essa forma de olhar
o esporte bretão vai sendo paulatinamente abandonada, mesmo com os focos de
resistência e valorização do futebol amador.
Segundo Maurício Drumond (2009), no governo de Vargas, o esporte passou a ser
tratado como um importante elemento na relação entre o regime e a sociedade. Tal fato
não deve ser entendido apenas como uma resposta à crescente popularidade do esporte.
Talvez a influência dos regimes de Mussolini e Hitler sobre o governante brasileiro
podem apontar para um melhor entendimento dessa nova visão política, uma vez que o
próprio Vargas, durante seu governo, estabeleceu uma estreita ligação com o esporte e a
sua utilização como propaganda política.
Entretanto, mesmo vivendo simultaneamente sistemas ditatoriais, a comparação
entre o Nazismo Alemão e Estado Novo brasileiro3 pode ser perigosa, do ponto de vista
histórico, como nos explica Hannah Arendt (1989, p. 513):
[...] reiteramos o fato de que os métodos do domínio total não são apenas mais
drásticos, mas que o totalitarismo difere essencialmente de outras formas de
opressão política que conhecemos como o despotismo, a tirania e a ditadura.

O próprio nome “Estado Novo” foi provavelmente inspirado em outra ditadura europeia do mesmo
período, instituída por Salazar, em Portugal.
3
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Desta forma, o sistema ditatorial de governo, com censura, prisão de opositores
do novo regime, entre outras características, foram apenas uma das semelhanças entre
Alemanha e Brasil. Desta forma, entendemos que o totalitarismo, característica primeira
do Nazismo, possuiu traços diferenciados da ditadura de Vargas.
Entendendo o conceito a partir de ARENDT (1989), percebemos que o estado
totalitário não pretende substituir um conjunto de leis por outro, através de uma revolução,
uma nova forma de legalidade. O Estado Totalitário está comprometido com a crença que
se pode dispensar o consensus juris4 e ainda assim não resvalar para o estado tirânico da
ilegalidade, da arbitrariedade ou do medo. Desta forma, estados totalitários acreditam que
podem fazer isso porque prometem a verdadeira justiça na terra, afirmando tornar a
humanidade a encarnação da própria lei.
Além desta dimensão de natureza política, haviam outros aspectos que
diferenciavam os sistemas protagonizados por Hitler e Vargas. Mesmo havendo no Brasil
um movimento com inspirações nazistas e fascistas – o Integralismo; praticamente
nenhuma ação do Estado Novo teve caráter de distinção eugênica. Existia claramente uma
preocupação em melhorar a raça brasileira, entretanto, as políticas não eram de exaltação
ariana e exclusão (ou extermínio) de outras. Mesmo porque, em território brasileiro isso
seria uma tarefa quase impossível, dada a grande miscigenação da nossa população.
Destarte, havia simpatizantes do nazismo e do fascismo no Brasil, sendo este com
fortes ligações com as colônias alemãs e italianas. Apesar disso, os regimes totalitários
pouco tiveram êxito em conquistar a simpatia da maioria da população brasileira. Entre
os muitos que repudiavam o nazismo estavam opositores do Estado Novo, como os
comunistas e alguns membros do próprio governo Vargas que eram simpáticos às
democracias liberais.

O ESPORTE NOS DISCURSOS DE VARGAS
Mesmo antes do rompimento das relações diplomáticas com o Eixo, o Brasil de
Vargas mantinha boas relações comerciais com a Alemanha. O exército brasileiro, entre

4

O consensus iuris é o reconhecimento dos cidadãos de que o direito, ou seja, o sistema de regras positivas
emanadas dos poderes do Estado, legitimado pelo sufrágio universal, é o único critério aceitável para
punir quem se aventura à violação da norma abstrata.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

352

outras ações, importava diversos equipamentos bélicos do Estado nazista. Mesmo
nutrindo alguma simpatia pelos regimes fascistas, Vargas pretendia permanecer neutro na
guerra, pois achava que o país não deveria entrar num conflito que não traria vantagem
alguma ao seu governo. O fato de que o governo Vargas tivesse entre seus apoiadores ou
membros da administração alguns simpatizantes do nazismo, isso não tornava o Brasil
necessariamente um possível aliado da Alemanha.
Em junho de 1940, dois anos antes de entrar na 2ª Grande Guerra, num famoso
discurso intitulado: “No Limiar de Uma Nova Era”, proferido a bordo do encouraçado
Minas Gerais, Vargas elogiou o nacionalismo das "nações fortes", uma referência indireta
às ditaduras direitistas da época. Este, como diversos outros discursos foram proferidos
tendo como interlocutores privilegiados a cúpula das Forças Armadas do Brasil5:
Atravessamos, nós, a Humanidade inteira transpõe, um momento histórico de
graves repercussões, resultante de rápida e violenta mutação de valores.
Marchamos para um futuro diverso de quanto conhecíamos em matéria de
organização econômica, social, ou política, e sentimos que os velhos sistemas
e fórmulas antiquadas entram em declínio.
Não é, porém, como pretendem os pessimistas e os conservadores
empedernidos, o fim da civilização, mas o início, tumultuoso e fecundo, de
uma era nova. Os povos vigorosos, aptos à vida, necessitam seguir p rumo das
suas aspirações, em vez de se deterem na contemplação do que se desmorona
e tomba em ruína. É preciso, portanto, compreender a nossa época e remover
o entulho das ideias mortas e dos ideais estéreis.
A economia equilibrada não comporta mais o monopólio do conforto e dos
benefícios da civilização por classes privilegiadas. A própria riqueza já não é,
apenas, o provento de capitais sem energia criadora que os movimente; é
trabalho construtor, erguendo monumentos imperecíveis, transformando os
homens e as coisas, agigantando os objetivos da Humanidade, embora com
sacrifício do indivíduo. Por isso mesmo, o Estado deve assumir a obrigação de
organizar as forças produtoras, para dar ao povo tudo quanto seja necessário
ao seu engrandecimento como coletividade. Não o poderia fazer, entretanto,
com o objetivo de garantir lucros pessoais exagerados ou limitados a grupos
cuja prosperidade se baseia na exploração da maioria. Os seus direitos
merecem ser respeitados, desde que se mantenham em limites razoáveis e
justos.

Podemos inferir, a partir deste discurso que Vargas aproximava-se dos novos
regimes europeus no que tangia a organização política e econômica. Acreditava-se em
um Estado forte e em uma economia controlada pelo Estado. Sendo assim, esse Estado
precisou educar a população para uma nova realidade que se apresentava, e utilizou de
vários instrumentos para tal tarefa. Entre eles estava o esporte.
5

Discurso pronunciado a bordo do encouraçado Minas Gerais, Capitânia da Esquadra Nacional, a 11 de
junho de 1940 - Disponível em - ttp://www.biblioteca.presidencia.gov.br/
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Todavia, as técnicas de propaganda empregadas pelo Departamento de Imprensa e
Propaganda (DIP) para promover o governo Vargas no cinema e no rádio, eram algumas
das mesmas empregadas pela propaganda nazifascista (MELO, 2009). E, em sentido
contrário, é possível que Vargas, em suas medidas paternalistas e de intervenção estatal
na economia, também tenha se inspirado no New Deal, o programa de medidas adotadas
pelo presidente Roosevelt para combater o desemprego nos Estados Unidos durante a
crise econômica causada pela quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929.
Mesmo Vargas apresentando traços de inspiração nas duas principais nações
opositoras na segunda grande guerra (Alemanha e Estados Unidos), talvez até numa clara
demonstração de neutralidade desejada em um primeiro momento, a relação com esporte
terá um caráter nazifascista. Sendo assim, esta dimensão da função do Esporte como
propaganda principalmente em Estados não democráticos está claramente descrita em DE
ROSE JUNIOR & SIGOLI (2004, p. 112):
A idéia de nação poderosa construída por cidadãos fortes e saudáveis fez com
que estados totalitários utilizassem o esporte como veículo publicitário em seus
regimes políticos, fato ocorrido nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, que
foram usados como propaganda do Estado Alemão Nazista, servindo para unir
os alemães em torno de um sentimento ultranacionalista do nazismo,
divulgando também a suposta superioridade ariana, ideais estes de Adolf
Hitler.

Inspirado na figura pública do fuhrer6, o populista Getúlio Vargas irá produzir
grandes discursos em ambientes tradicionalmente associados ao futebol. O Estádio do
Vasco da Gama, no Bairro de São Januário, no subúrbio carioca; e o Estádio Municipal
do Pacaembu, na cidade de São Paulo foram os palcos para grandes discursos no dia 1°
de maio e outras datas cívicas. A preleção feita de improviso, em São Paulo, na
inauguração do Estádio do Pacaembu, no dia 27 de abril de 1940, revela um pouco dessa
força mobilizadora do esporte para propaganda de governo:
Este monumento consagrado à cultura cívica da mocidade, em pleno coração
da Capital paulista, é motivo de justo orgulho para todos os brasileiros e
autoriza a aplaudir, merecidamente, a administração que o construiu. As linhas
sóbrias e belas da sua imponente massa de cimento e ferro não valem, apenas,
como expressão arquitetônica; valem mais do que isso: valem por uma
afirmação da nossa capacidade e do esforço criador do novo regime na
execução do seu programa de realizações. É, ainda e sobretudo, este
monumental campo de jogos desportivos obra de sadio patriotismo, pela sua
finalidade de cultura física e educação cívica.

6

Führer em alemão significa: o "condutor", "guia", "líder" ou "chefe".
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Sendo assim, mais que um espaço adequado a uma prática esportiva popular como
o futebol, o Estádio do Pacaembu representava “a afirmação da nossa capacidade e do
espírito criador do novo regime na execução do seu programa de realizações”. E
sobretudo, o esporte estava iminentemente ligado as dimensões da educação cívica e do
patriotismo.
Em outra oportunidade, poucos dias depois, Vargas pronunciou um discurso em
Belo Horizonte, na inauguração do Minas Tennis Club, no dia 12 de maio de 1940, e nos
proporciona a oportunidade de pensarmos mais atentamente sobre as múltiplas dimensões
da relação entre Esporte e Governo.
Impulsionar e difundir, o mais largamente possível, a cultura é obra de sadia
brasilidade. A educação do corpo, na mais ampla acepção da palavra, significa,
também, o cultivo de nobres e excelentes atributos do espírito. Não só a
robustez e a saúde fisiológica se conseguem nos gramados e quadras
desportivas. A agilidade, a destreza, a resistência muscular, estimulam e
fortalecem aptidões intelectuais e a alta ascendência no desenvolvimento
harmônico da personalidade. A percepção rápida e o sentido exato das reações
não constituem as únicas qualidades valiosas que temos de elogiar num atleta,
porque ele também adquire a firmeza nas decisões, a segurança de ação, o
hábito salutar da disciplina consciente e o espírito de solidariedade e
cooperação desinteressada. Dos resultados imediatos do vosso esforço de
desportistas já recolhestes, jovens mineiros, o merecido prêmio, através dos
torneios e campeonatos em que saístes vitoriosos. Mas, acima destas
satisfações transitórias, deveis colocar o objetivo mais alto da preparação para
as missões que o futuro nos queira reservar como defensores do nosso
patrimônio moral e da civilização que estamos construindo, tenaz e
pacificamente, ao lado dos povos irmãos da América.

Para entendermos a questão do Minas Tênis Clube e as outras 37 praças de esporte
criadas pelo interventor Benedito Valadares em Minas Gerais, e o papel destes espaços
na política do Estado novo, entendamos o que nos diz DELGADO & SHUFFNER (2007,
p. 219):
Vários espaços foram criados no Estado Novo para a prática de esporte, como
praças de esporte, clubes, estádios de futebol, colônias de férias e ginásios. Em
Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube (MTC) foi um desses espaços destinados
ao desenvolvimento do esporte na cidade. De acordo com o Art. 132 da
Constituição de 1937, as iniciativas da sociedade civil, que tivessem afinidades
com o projeto de modernização de Vargas, recebiam apoio do Estado. O MTC
foi um caso exemplar dessa colaboração do governo para com a sociedade
civil.
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Para além do esporte entendido não como direito, mas como ferramenta para se
construir uma juventude com “aptidões intelectuais e a altas ascendência no
desenvolvimento harmônico da personalidade”, numa clara demonstração das
preocupações eugênicas do novo regime; podemos identificar elementos que associam
fortemente os esportistas com os militares, pois estes teriam em comum a preparação
“para as missões que o futuro nos queira reservar como defensores do nosso patrimônio
moral e da civilização que estamos construindo.”
Obviamente, nos limites deste artigo, não iremos nos aprofundar mais nessas
interessantes questões. Conseguimos recolher em torno de 10 discursos do ex-presidente
Getúlio Vargas que fazem menção ao Esporte e que serão melhor analisados na tese que
está sendo construída por mim.
Entretanto, parece-me razoável afirmar que, mesmo guardadas todas as diversas
diferenças entre o Nazismo de Adolf Hitler e o Estado Novo de Getúlio Vargas, o esporte
serviu comumente para a propaganda positiva do regime, sob os ideais de ordem, esforço
comum, superação, civismo, entre outros.
356
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ARROLAMENTOS ENTRE O LAZER, O CONSUMO E A PÓSMODERNIDADE
Andreia Maciel Santos Moutinho, UFMA, andreia_m_santos@yahoo.com.br
RESUMO: O trabalho pretende compreender a construção social do lazer e suas relações com
o consumo na pós-modernidade. Para isso foram trabalhadas algumas questões conceituais do
lazer, da sua emergência às concepções fundamentais do processo de sua constituição e,
posteriormente, para situar esta análise trabalhou-se a pós-modernidade e sua influência nesta
tendência do lazer contemporâneo, bem como as relações entre lazer e o consumo. O estudo
utilizou como proposta metodológica a pesquisa bibliográfica. Conclui-se que as formas de
lazer estão se transformando com as novas concepções pós-moderna de individualização e
exaltação no uso de tecnologias. O modelo das novas relações socioculturais que são defendidas
pelos modernistas tem ampla relação com as novas formas de lazer, práticas essas que estão
inseridas na dialética do prazer, do tempo liberado e da realização pessoal, vivências por vezes
contrapostas ao trabalho e que formam parte de práticas sociais associadas ao consumo
alienado. O lazer pensado sob estas condições, permite superar a possibilidade de sua utilização
como fonte de alienação e de consumo, desmistificando sua visão funcionalista e condição de
mercado.
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PALAVRAS CHAVE: Lazer; Consumo; Pós-modernidade.
.
INTRODUÇÃO
Embora hoje se possa identificar uma representação social que o lazer possui,
tornando-se cada vez mais valoroso no cotidiano das pessoas, o reconhecimento de sua
importância relacionado a uma dimensão cultural não fazia parte desse discurso
corrente, que só recentemente se aflora.
No âmbito da história, as práticas de diversão guardam especificidades
harmonizadas em cada época, as práticas de diversão, ou o brincar e se distrair foram
vivenciadas nas diversas civilizações, tendo, portanto, correspondência com o fenômeno
lazer e são por vezes similares às práticas de lazer que se busca compreender, mas
enfatiza-se que o fato de haver estas equivalências não constitui, necessariamente,
fenômenos iguais.
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O termo lazer é usado, inicialmente, a partir do século XV, na Inglaterra,
mas “é somente no século XVIII, nesse mesmo país, que adquire os sentidos e
significados com os quais operamos hodiernamente” (MELO; ALVES JR, 2012, p. 2).
Para o desenvolvimento deste estudo sobre questões do lazer, trata-se das
correntes atuais do termo lazer, pois para a compreensão geral de mundo, a
compreensão do lazer na modernidade se sobrepõe à necessidade de revisar a utilização
do termo, seja no aparecimento na Grécia como atividades que estivessem ligadas à
aprendizagem, ao cultivo do corpo e espírito, ou o seu surgimento em Roma, com o
início de atividades relacionadas à diversão popular, não só restrito às elites como na
Grécia. Posteriormente, na Idade Média, onde acontecem mudanças nos sentidos e
significados do aproveitamento do tempo de não trabalho, em geral considerado um
tempo de descanso e festa, mas com limitações impostas pela Igreja Católica e
repressões aos divertimentos e festejos para fins de adequação dos novos parâmetros
socioculturais em construção.
Corrobora-se com Melo e Alves Jr. (2012), pois, entende-se que muitos
aspectos marcam o período moderno, como um maior fluxo do comércio e a ascensão
de novos grupos social. Mas os desdobramentos serão perceptíveis a partir do século
XVIII, com o advento da implantação do modelo fabril, da organização do trabalho nas
fábricas, as mudanças sociais, políticas e culturais que advinham desses aspectos, pois o
cotidiano passa a ser marcado pela jornada de trabalho nessa fase inicial do capitalismo,
onde todos passam a seguir uma rotina rígida e a uma submissão às máquinas. “Com
isso, também se artificializou o tempo de não trabalho, e foi nesse período típico da
modernidade que surgiu o que hoje definimos como lazer [...] (MELO; ALVES JR.,
2012, p. 7).

[...] esse fenômeno se estabeleceu e se definiram seus sentidos e significados
no âmbito das tensões surgidas entre as classes sociais em formação: os
detentores dos meios de produção (a burguesia, que integrava as elites com a
velha aristocracia, que teve de passar por mudança em sua conformação) e
aqueles que vendem sua força de trabalho (a classe operária que emergia
nesse processo histórico, e as camadas populares) (MELO; ALVES JR.,
2012, p. 7).

Substituindo, progressivamente, o modo submisso de trabalhar através das
conquistas trabalhistas, pela organização popular e reivindicação dos direitos e
conquistas advindas dessas lutas de classe, observou-se emergir o lazer desse contexto
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influenciado diretamente pelas elites onde buscavam tirar vantagens, tanto com o
controle da população, como também, dos lucros com atividades proporcionadas de
lazer e estruturas comerciais que giravam em torno delas. “Espetáculo e consumo se
tornariam dimensões de grande importância da configuração do ideário e imaginário da
modernidade” (MELO; ALVES JR., 2012, p. 10). As pessoas com maior tempo livre
terão maior tempo para o lazer, gastos com o mesmo, as necessidades de consumo
podem ser as mais diversas e as atividades voltadas de lazer têm uma capacidade de
inovação permanente.
Compreendendo a emergência do lazer e as principais concepções no
processo de sua constituição, entende-se, acordando com Larrizatti (2005), que os
estudos relacionados ao lazer se encaminham sobre aspectos da sociologia do trabalho,
da modernização e da questão urbana que engloba os espaços e as cidades. O tempo de
lazer fundamenta-se nas transformações que o mundo passa, sejam as “revoluções
técnico-científicas em que o trabalhador produz mais em menos tempo e, revoluções
ético-estética, que mudam o cotidiano das pessoas nas relações familiares, políticas, da
religião e do trabalho” (LARRIZATTI, 2005, p. 35).
Por fim, todas essas mudanças dão aos trabalhadores oportunidades de
vivenciar o lazer no seu tempo livre, por terem tempo livre depois do trabalho, pagar
pelas atividades de lazer e a chance de escolher o que fazer nesse tempo e o prazer
inserido neste contexto. O trabalho foi, segundo Gomes (2008, p. 44), “sendo
gradativamente, revestido dos princípios capitalistas, os quais acabaram influenciando
também os novos significados conferidos ao lazer na modernidade”.
Precisa-se entender essa relação dialética entre o lazer e a sociedade, em que
a sociedade gera e exerce influências sobre o mesmo, os valores e desenvolvimento. “A
vivência desses valores pode se dar numa perspectiva de reprodução da estrutura
vigente, ou da sua denúncia e anúncio - pela vivência de valores diferentes dos
dominantes

-

imaginar

e

querer

vivenciar

uma

sociedade

diferenciada”

(MARCELLINO, 2007, p. 11). Vive-se no espaço e no tempo, e é na relação dessas
dinâmicas que o ser humano constrói relações sociais, organizando-se sempre em
“tempos sociais”, estes sendo destinados ao trabalho, família, educação, o consumo,
sendo a sociedade conduzida pela junção desses tempos sociais.
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A ampliação das dimensões sobre o lazer é essencial para que este
fenômeno possa incitar na realidade, nos indivíduos e na sua conjuntura uma apreensão
crítica, por meio de suas práticas culturais.
O lazer é uma dimensão da cultura construída socialmente, em nosso
contexto, a partir de quatro elementos inter-relacionados segundo Gomes (2004, p.
124):
--Tempo, que corresponde ao usufruto do momento presente e não se limita
aos períodos institucionalizados para o lazer;
--Espaço-lugar, vai além do espaço físico por ser um “local” do qual os
sujeitos se apropriam no sentido de transformá-lo em ponto de encontro e de convívio
social para o lazer;
--Manifestações culturais, conteúdos vivenciados como fruição da cultura,
seja como possibilidade de diversão, de descanso ou de desenvolvimento;
--Ações (ou atitude), que são fundadas no lúdico – entendido como
expressão humana de significados a /na cultura referenciada no brincar consigo, com o
outro e com a realidade.
O lazer subsidiado a partir desses quatro elementos, se estabelece nas
diversas dimensões da nossa vida cultural e por não ser um fenômeno isolado, estar em
um franco diálogo com o contexto seja considerado ele moderno e ou contemporâneo.

O LAZER E O CONSUMO NA PERSPECTIVA PÓS-MODERNA.
Entende-se uma modernidade que foi resoluta da extinção das estruturas
antigas, pelo advindo da racionalidade e pela contemporaneidade, momento este que se
situa na produção em série de bens materiais e se vive em uma sociedade industrial e
moderna, mas se convive adjacentemente a uma sociedade pós-industrial/pós-moderna,
já centrada na produção de meios não materiais (informações, símbolos, estética,
valores etc.) (BRASILEIRO, 2013). Segundo De Masi (2000), as transformações
ocorridas nas sociedades estão cada vez mais curtas com o suceder da história.
A pós-modernidade é uma terminologia utilizada por alguns teóricos, para
mencionar as modificações sucedidas nas ciências, na sociedade desde 1960. Harvey
(1998) aponta que, a pós-modernidade é fruto dos avanços sociais, políticos e culturais
da modernidade. A modernidade é condição para pós-modernidade, não sendo
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interpretada como sucessão histórica, mas sim pelos elementos do pós-moderno que já
existiam na própria modernidade.
Para Berman (1993), não existe, necessariamente, uma condição pósmoderna, mas uma transformação radical das bases da modernidade, como o fim da
ideia do iluminismo e descrença na racionalidade. O autor exemplifica esta situação
através dos contrapontos entre viver em uma sociedade repleta de conquistas da
modernidade, como celular, Internet, e ao mesmo tempo as guerras nucleares,
biológicas “O mundo contemporâneo, por um lado nos promove poder, alegria,
crescimento, transformação de nós mesmos e por outro lado este mesmo mundo pode
ser destruído” (ALMEIDA, GUTIERRES, MARQUES, 2007, p.01).

Os ambientes e as experiências contemporâneas passam todas as fronteiras da
geografia e das etnias, das classes e das nacionalidades, das religiões e das
ideologias. Neste sentido se pode dizer que a pós-modernidade une toda a
humanidade. Mas se trata de uma união paradoxal, uma união da desunião.
Nos introduz a todos os redemoinhos de desintegração e renovação, de lutas e
contradições, de ambiguidade e angústias perpétuas (ALMEIDA,
GUTIERRES, MARQUES, 2007, p. 01).

Este sentimento contemporâneo mostra a crise da racionalidade, porque
têm-se os melhores aparatos tecnológicos, possibilidade de longevidade, trabalhar
menos e, ao mesmo tempo, a crise em diversas partes do mundo.

A pós-modernidade não apresenta propostas definidas, nem coerências,
tampouco linhas evolutivas. Os diferentes estilos convivem sem choques
formando ecletismos e pluralismos culturais não existe uma ruptura com o
passado que é agregado ao pós-moderno, apenas o tradicional foi eliminado.
Um clima de incertezas e uma dificuldade de sentir ou representar o mundo
são as condições do pós-moderno. Diante da sensação de irrealidade, da
desordem e do vazio, a sociedade cada vez mais se individualiza e se torna
apática. Ela não encontra valores e sentido para a vida, somente se entrega ao
prazer imediato e ao consumismo. Portanto, ela não desenvolve pensamentos
profundos ou existenciais, mas apenas repostas rápidas e adequadas à era do
consumismo exacerbado (ALMEIDA, 2007, p. 01).

Corroborando das considerações de Featherstone (1997), entende-se que o
processo de globalização tem como meta a conquista de novos mercados e que
vislumbra a imagem, primeiramente, da unificação do espaço global, onde se subordina
diferentes culturas há uma cultura dominante, que influencia toda a sociedade; e outra
imagem seria uma compreensão das culturas, sendo estas unificadas, acumulando e
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banalizando, não levando em consideração a identidade e as diferenças que
comunidades menores se caracterizam.
Nas práticas de lazer, circulam livremente apropriações de objetos comuns,
tecnologias e sínteses com materiais industriais e naturais, a fim de despertarem efeitos
perceptivos sensuais, irônicos, sensoriais e de antagonismo no público (FERNANDEZ;
MONTOYA; BENDOYA, 2006). Segundo Huyssen (1990, apud Almeida, 2007), o alto
nível do progresso tecnológico tem como decorrência uma transformação de valores na
sociedade, propiciando novos dilemas e embates culturais. As práticas de lazer pósmodernas propõem um novo modo de ver o mundo, ligando linguagens artísticas a um
tipo de realidade multifacetada, fragmentada e híbrida. Buscam manifestar sentimentos
emotivos numa sociedade acusada de ser fria, apressada e ambiciosa.
Nos estudos feitos por Almeida, Gutierres e Marques (2007), verificaram-se
as seguintes tendências possíveis nas atividades de lazer:
--Primeira tendência possível das atividades de lazer é o fortalecimento da
mobilização da moda em mercados de massa altamente individualizantes de públicos
específicos, acelerando o consumo de roupas, estilos de vida e atividades de recreação
363

(OLIVEIRA, 2006);
--Uma segunda tendência é a exploração cada vez maior de bens de serviços
- não apenas serviços educacionais, pessoais, comerciais, como também de diversão,
espetáculo, eventos, distrações. O tempo de vida deste consumo é bem menor do que
dos bens duráveis, por isso precisam de forte apelo midiático e transformações
constantes (OLIVEIRA, 2006).
Os espaços nas atividades de lazer são absorvidos pela mídia e pelo mundo
virtual. Com isso, reforçam a questão pós-moderna que não existe ruptura e inovação,
apenas reciclagem daquilo que já foi estabelecido.

O virtual simula o real, fortalece a ideia de simulacro, e ao mesmo tempo não
constrói nada de novo. Podemos viajar virtualmente, sentir prazer, vivenciar
uma aventura fantástica, conhecer e ler nas bibliotecas de todo o mundo
(ALMEIDA, 2007, p. 01).

Abriu-se mão da originalidade no mundo contemporâneo. Mesmo o lazer
inserido dentro deste contexto no mercado de cultura de massa, é absorvido pela
imitação, reprodução não só na prática, mas nas experiências estéticas.
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A busca pelo prazer no lazer casa-se perfeitamente aos símbolos pósmoderno de consumo, hedonismo, velocidade, reprodução cultural e
inovação tecnológica. O lazer cada vez mais se torna a busca por momentos
instantâneos e este consumo efêmero leva a desintegração das relações
sociais e das formas interativas entre as pessoas. As atividades virtuais no
lazer provocam um distanciamento daquilo que já foi por demais discutido da
relação lazer e cultura e cultura como forma de sociabilidade (ALMEIDA,
2007, p. 01).

Pensar que o prazer que se encontra nos momentos de lazer e
entretenimento disponíveis na atualidade, seja apenas resultante do apelo da mídia,
manipulação dos anunciantes ou pela crescente necessidade que os indivíduos têm pela
ascensão e status social, ilusoriamente concedido mediante o ingresso a práticas sociais
que visam o divertimento, seria ignorar o prazer ilusório estimulado pela fantasia, como
coloca Featherstone (1997), como uma razão primordial.
O encaminhamento abrupto do progresso tecnológico implica em mudanças
nos valores da sociedade. Decorrente a isso, tem-se novos encontros e contrastes
culturais de massa. A globalização atinge as múltiplas dimensões de viver humano, e o
lazer está entre essas dimensões. Considerando o universo das experiências de lazer
difundidas no meio pelas mídias, rádios, TV, internet, viabiliza-se uma intensificação do
processo de padronização cultural, fatores estes objetivados pela indústria cultural do
entretenimento, esta manipulada pelos detentores do poder na sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas práticas de lazer contemporâneas assisti-se às manifestações que se
caracterizam pelas categorias pós-modernas. O lazer é um campo vasto de expressão
das categorias pós-modernas, pela facilidade das experiências do tempo livre. As
práticas oferecidas virtualmente são infinitas, conferindo ao lazer pós-moderno uma
expressão múltipla na sociedade.
O lazer versa sobre algumas características da sociedade pós-moderna como
o individualismo, consumismo, reprodução cultural e simulação do real. É dentro da
lógica do moderno e pós-moderno, que o lazer se move, em uma escala de valores que
vai desde o lazer para a recuperação do cansaço ocasionado pelo trabalho, passando
pelas manifestações consumistas, pelas vivências desenfreadas, até as vivências de
desenvolvimento humano, com relativa autonomia em relação às pressões laborais, de
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mercado e sociais. Dentro dessa perspectiva, o lazer influencia e é influenciado pela
sociedade pós-moderna.
Na contemporaneidade, o lazer pode ser compreendido dentro de um
conjunto de práticas que estão inseridas na lógica do prazer, da realização pessoal e/ou
um tempo liberado para si mesmo, que são vivências opostas ao trabalho ou forma parte
de práticas sociais associadas ao consumo alienado. Mas acima destas concepções é
necessário que se faça uma leitura sobre o fenômeno lazer, acima de conceitos
simplistas e superficiais realizados na contemporaneidade.
Pelas mudanças nos contextos socioculturais vividas na atualidade e
estendidas as vivências de lazer, pelas novas configurações e realidades, sua
interpretação requer novas categorizações e uma tradução também diferenciadas, com
teorias novas, não sendo ainda capazes de ser desvelada. Entretanto, é necessário
afirmar que, mesmo não possuindo esta interpretação “moderna” sobre este fenômeno,
pode-se relatar que se está produzindo profundas mudanças no mundo do consumo, do
tempo livre e do lazer e que essas mudanças advindas, sobretudo, do meio virtual e
discussões que marcam o dia a dia da sociedade, surgem como condições necessárias à
satisfação e bem-estar da sociedade.
Compreende-se o lazer como um elemento da cultura composto por meio da
vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo
sujeito, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as
obrigações, especialmente com o trabalho produtivo. O lazer pensado sob estas
condições, permite superar a possibilidade de sua utilização como fonte de alienação e
de consumo, desmistificando sua visão funcionalista e condição de mercado.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de. O lazer na pós-modernidade. Revista Digital
– Buenos Aires – Ano11 – nº 105, 2007.
ALMEIDA, Marco Antonio Bettine de; GUTIERREZ, Gustavo Luis; MARQUES,
Renato. O lazer na pós-modernidade: a transformação dos usos do tempo livre no
mundo contemporâneo. Revista Digital – Buenos Aires – Ano11 – n 106, 2007.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

365

BERMAN, Marshall. Brindis por la modernidad. In: El debate modernidad e
posmodernidad. Org. Nicolas Casullo. Buenos Aires, Argentina: El cielo por asalto,
1993.
BRASILEIRO, Maria Dilma Simões. O lazer e as transformações sócio-culturais
contemporâneas. Revista Lusófona de Estudos Culturais, Vol. 1, n. 2. 2013.
DE MASI, D. O futuro do trabalho. Original: Il futuro del lavoro (1999). Tradução:
Yadyr A. Figueiredo. 4ª ed. Rio de Janeiro. José Olympio Editorial, 2000.
FEATHERSTONE, Mike. O desmanche da Cultura: globalização, pós-moderno e
identidade. São Paulo: Studio Nobel/SESC, 1997.
FERNÁNDEZ, José; MONTOYA, Arley; BEDOYA, Víctor. El ocio, el tiempo libre y
la recreación en América Latina: problematizaciones y desafíos. Revista digital Buenos

Aires

-

Ano

11

-

N°

96

-

Maio

de

2006.

Disponível

em:

<http://www.efdeportes.com>. Acesso em: 26 abr. 2016.
GOMES, Christiane Luce. Dicionário crítico do Lazer. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2004.
______. Lazer, trabalho e Educação: relações históricas, questões contemporâneas. 2
ed. rev. Ampl. Belo Horizonte: Editora UFMA, 2008.
HARVEY, David. A condição pós-moderna. Trad. Adail Sobral e Maria Gonçalves. 7
ed. São Paulo: Layola, 1998.
LARIZZATTI, Marcos F. Lazer e recreação para o turismo. Rio de Janeiro: Sprint,
2005.
MARCELLINO, (org.). Lazer e Cultura. Campinas, SP: Editora Alínea, 2007.
MELO, Victor Andrade de.; ALVES JR., Edmundo de Drummond. Introdução ao
lazer. 2 ed. Ver. E atual. Barueri, SP: Manole, 2012.
OLIVEIRA, Cristina. Sobre lazer, tempo e trabalho na sociedade de consumo.
Revista digital - Buenos Aires - Ano 11 - N° 97- Junho de 2006. Disponível em:
<http://www.efdeportes.com>. Acesso em: 26 abr. 2016.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

366

GONZAGÃO E SUAS OBRAS: CONTRIBUIÇÕES DE SEU LEGADO PARA AS
PRÁTICAS CORPORAIS DE LAZER

Carla Evilane Santana de Almeida, Universidade Federal do Vale do São FranciscoUNIVASF, carla.evilane@hotmail.com
Bruno Otávio de Lacerda Abrahão, Universidade Federal do Vale do São FranciscoUNIVASF, bruno.lacerda@univasf.edu.br
RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar as contribuições de Luiz Gonzaga para a
historiografia das práticas corporais originadas a partir dos ritmos musicais vivenciados
no lazer. O diferencial deste empreendimento será problematizar sobre as práticas
corporais e culturais de lazer originadas a partir dos ritmos do Nordeste. Trata-se de um
trabalho biográfico traz elementos da história desse sertanejo, da riqueza de suas letras,
dos costumes do povo nordestino, ressalta os ritmos que foram sistematizados e
consagrados por ele e de que forma esses ritmos contribuem para a construção de um
legado cultural perpetuado até os dias de hoje no folclore e nas festas juninas regionais.
Tomamos como fontes para o auxílio da compreensão da historiografia das danças como
prática corporal e de lazer uma a leitura da produção impressa, audiovisual da vida e obra
de Luiz Gonzaga. Dados preliminares da pesquisa apontam que através da criação de suas
músicas desenvolveu-se a vivência de diversas práticas corporais materializados nas
danças e festas nordestinas vivenciadas no lazer.
PALAVRAS- CHAVE: Luiz Gonzaga; Práticas Corporais; Cultura; Lazer.

INTRODUÇÃO
Luiz Gonzaga do Nascimento, o famoso “Rei do Baião”, nasceu para abrilhantar
o país, levando no seu matulão toda a cultura nordestina, especialmente a sertaneja,
apresentando para o Brasil, e até mesmo o exterior, os fatos e o sofrimento do povo
nordestino pelo qual tinha tão grande apreço. Este texto trata do legado cultural deixado
pelo Rei do Baião por meio das suas obras. Dos ritmos sistematizados por ele, das práticas
corporais advindas desses ritmos e ainda das festividades folclóricas e culturais de lazer
que envolviam e ainda envolvem essas práticas até os dias atuais. Procuraremos tratar de
todo o processo de construção histórica e cultural originado a partir das obras relacionadas
à Luiz Gonzaga e das festas que foram influenciadas por ele até os dias de hoje. Sendo
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este trabalho também, uma forma de reacender essa cultura tão preciosa para o povo
nordestino e Brasileiro.
Visto a imensurável contribuição cultural de Luiz Gonzaga para o povo Brasileiro,
no tocante ao seu repertório musical e consequentemente suas práticas corporais advindas
desse repertório, nos reportamos a seguinte questão: Como a biografia de Luiz Gonzaga
pode contribuir para a compreensão da historiografia das danças -forró, xaxado, xote e
baião- e das festas juninas vivenciadas no lazer sertanejo? Neste sentido, este texto tem
como objetivo analisar as contribuições de Luiz Gonzaga para a historiografia das práticas
corporais originadas a partir dos ritmos musicais vivenciados no lazer.
Esta pesquisa trará elementos para a compreensão da historiografia das danças que
foram sistematizadas e difundidas por Luiz Gonzaga, danças estas que já eram
vivenciadas em outros ambientes isoladamente. Seus elementos foram reorganizados e
receberam nos significados até expandir-se por todo o país. Muitas publicações foram
realizadas sobre Luiz Gonzaga. O diferencial deste empreendimento será problematizar
sobre as práticas corporais e culturais de lazer originadas a partir dos ritmos do Nordeste.
Ao visitar a produção cultural deixada por Luiz Gonzaga esperamos que possam ser
incentivadas Políticas Públicas de valorização e preservação de toda essa história que
retrata e se confunde com a história do Nordeste. Trata-se de um trabalho biográfico que
utilizará de ferramentas para capturar e analisar diferentes tipos de fontes para o auxílio
da compreensão da historiografia das danças como prática corporal e de lazer. Fará uso
de uma leitura da produção impressa, audiovisual da vida e obra de Luiz Gonzaga,
fazendo uma análise qualitativa dos fatos.
Inconformado com a realidade da terra em que vivia, das desigualdades sociais do
seu tempo, do coronelismo intrínseco na região, Luiz Gonzaga logo cedo fugiu da seca
prometendo voltar e ajudar seu povo a sair daquela situação de miséria. Jurou ser o
sertanejo mais conhecido do mundo, e assim o fez.

Gostaria que lembrasse muito de mim, que sou filho de seu Januário e Dona
Santana, que decantei os pássaros, os animais, os valentes, os covardes, os
pobres, os beatos e o nordeste. Gostaria que lembrassem que este sanfoneiro
amou muito seu povo e seu nordeste. (LUIZ GONZAGA, apud FONTELES
et al, 2010, p.3)

Suas obras não se resumem apenas a esta. Destacamos ainda o Xote, o forró, o
xaxado, as quadrilhas e toadas. Retratou o nordeste através das suas músicas, influenciado
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pelos vaqueiros e pelo cangaço, onde criou sua indumentária típica para suas
apresentações. Suas letras – escritas na maioria das vezes em parceria- não se tratavam
apenas de canções, vai muito além disso, nelas estavam contidas histórias reais do
cotidiano sertanejo. Fatos como a seca, a fome, a morte, a vingança, a fé e, sobretudo a
alegria desse povo tão maltratado pela vida estavam retratadas nas suas canções. Cada
ritmo tinha uma forma de dançar específica, baseada nos sentimentos expressos pelas
canções e pelas representações do dia a dia do povo. Originou-se assim, várias práticas
corporais vivenciadas no lazer, as quais serão abordadas neste trabalho.

O SER LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO
Luiz Gonzaga do Nascimento, assim chamado por três motivos Luiz, por ter
nascido no dia de Santa Luzia, Gonzaga por ser o santo de devoção- São Luiz Gonzagae Nascimento, por ser o mês de Nascimento de Jesus Cristo, assim batizado, não tinha
como não ser uma criatura abençoada pela vida (SÁ, 1986:9 apud FONTELES et al 2010)
Filho de Ana Batista de Jesus (Dona Santana) e Seu Severino Januário Luiz
Gonzaga nasceu de parto natural “[...]em 13 de dezembro de 1912, na fazenda Caiçara,
município de Exu, localizado no sopé da serra do Araripe, em Pernambuco”
(CHIANCA,2008, p.89). Em 1930 saiu da sua terra em busca de melhorias de vida,
fugindo da seca e fome. Em Fortaleza alistou-se no Exército Brasileiro entrando para a
Banda filarmônica, depois, saiu do Exército para seguir carreira musical onde teve seu
ápice na no Rio de Janeiro.
Luiz Gonzaga começou a se tornar “rei do baião” em Caruaru, para onde foi
em busca de melhores oportunidades em um centro urbano maior. Tornandose logo conhecido por sua música, foi para o Recife e em seguida para o Rio
de Janeiro. Na antiga capital brasileira, alcançou sucesso cantando em
programas de rádio e gravando discos e se transformou em ídolo nacional
(TEIXEIRA, 2004, P.129).

A sua fama e sua obra se espalhou por todo o pais e até mesmo no exterior, várias
foram as suas criações, sempre decantando o nordeste e todas as dificuldades enfrentadas
no cotidiano das pessoas daqui. Fortemente influenciado pela religiosidade e crenças
desse povo, pelo vaqueiro- figura presente na realidade nordestina até os dias de hoje.
“Entre as décadas de 1930 e 1970, Luiz Gonzaga foi um dos artistas populares mais
conhecidos do país. Músico e sanfoneiro, tocava, compunha e cantava de tudo um pouco:
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xaxados, choros, valsas, toadas e, naturalmente, baiões” (TEIXEIRA,2004, P.129). Tanto
fez por seu Sertão, que seu povo demonstrou essa relevância e sua popularidade em
reconhecimento numa pesquisa de opinião no ano 2000, que o consagrou o
“Pernambucano do século” (TEIXEIRA, 2004)

A musicalidade de Luiz Gonzaga
Com seu traje típico nordestino, homenageando o vaqueiro e o cangaço, o já
intitulado rei do Baião tomou conta do país e até mesmo do Exterior com suas músicas.
Baião. Ritmo eufórico com toques acelerados. Dançavam-se em pares ou mesmo
livremente. Assim o rei do Baião criou um grande repertório marcado sempre pela fé,
devoção, felicidade, orgulho de ser nordestino, garra e sabedoria desse povo tão sofrido.

A discografia de Luiz Gonzaga revela um repertório significativo de gravações
– cerca de 1538 gravações de 633 canções- que abrangem as seis décadas de
sua vida profissional. A quantidade de gravações de sua obra realça a sua
participação como parceiro ou mesmo autor e, principalmente, como cantor e
acordeonista. A função desses elementos, juntos, aponta para a importância de
sua popularidade como um artista de muitos talentos (FONTELES et al, 2010,
p.117)

Apesar de ter se tornado Rei do Baião suas músicas não se resumiram apenas neste
ritmo. Tocava de toadas, valsas, à xaxado e maracatus. Porém, Luiz Gonzaga não trilhou
sozinho este caminho, vários foram os contribuintes para a elaboração das suas músicas
e letras. Dentre os quais citamos: Humberto Teixeira, Zé Dantas, Guio de Morais, Klecius
Caldas, Armando Cavalcanti, Zé Renato, Davi Nasser, Manezinho Araújo, entre outros
demais (FONTELES et al 2010). Compositores estes que buscavam em Gonzaga uma
oportunidade de ver sua música difundida em todo o país.
Teve grande influência dos seus pais Santana, rezadeira e cantadora de benditos e
Januário, reformador de Acordeons. Deles surgiu a veia musical, em especial seu pai que
o incentivava o “roubando” para ir tocar sanfona junto com ele.

Conta Dominguinhos que, numa prosa com Januário, este lhe confessou que
tocava o tema musical de Asa Branca desde que Luiz era menino e arrematou:
Aquele nêgo safado me roubou! Conversas à parte, Gonzaga afirmou: Asa
Branca é do folclore, que adaptei com Humberto Teixeira e assinamos. Se a
gente não fizesse isso, outros fariam. (FONTELES et al 2010 p. 37).
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Seus ritmos como prática corporal
Aqui descreveremos as principais práticas corporais advindas do Universo da
musicalidade Gonzagueana. Seus ritmos, sua prática e a forma como é vista
culturalmente. Claramente, todo ritmo musical ao ser desenvolvido, acarreta na criação
de uma forma de dança que são representações culturais do povo que a pratica.

Considera-se a dança uma expressão representativa de diversos aspectos da
vida do homem. Pode ser considerada como linguagem social que permite a
transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da
religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra, etc.
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 82)

A partir dessa concepção musical, as práticas corporais foram desenvolvidas,
criando assim as danças. Seus passos foram originados naturalmente derivados do
sentimento pelo qual se era acometido no momento. Tornou-se o rei do Baião, por esta
ser uma das mais costumeiras produções suas:

[...] é uma dança cantada. Criação nordestina, resultante da fusão da dança
africana com as danças dos nossos selvagens e as dos portugueses
colonizadores, refletindo no caldeamento destas três raças. O Rei do Baião foi
o falecido Luiz Gonzaga, grande músico do Acordeon ou sanfona
(BREGOLATO, 2000, p. 94)

Mas nem só de Baião viveu Luiz, O xaxado era seu grande forte. Xaxava
divinamente tanto só como acompanhado. O Xaxado é uma dança de Guerra e
entretenimento, criada pelos Cangaceiros de Lampião, cuja a intenção de “Xaxar” era
apagar as pegadas deixadas pelas sandálias na areia fofa do sertão, xaxavam com as
sandálias calçadas ao contrário para ludibriar a volante que os perseguia:

Xaxado é a dança do cangaço [...] A dança do xaxado é muito interessante, tem
suas características próprias com uma exclusividade que designa muita
autenticidade. Sem indícios de movimentos das danças trazidas ao Brasil pelos
Europeus ou africanos, o Xaxado parece ser uma dança brasileiríssima e é
essencialmente cabocla [...] (BREGOLATO, 2000 p. 105-106)

Uma outra prática muito comum executada por Luiz Gonzaga era o Xote. Apesar
de ser de origem europeia, se difundiu nas regiões rurais com grande influência de Luiz
Gonzaga. Segundo Rocha (2004), Luís Gonzaga teria afirmado que o xote “veio do
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estrangeiro”, mas no sertão eles criaram o “xote malandro, xote pé-de-serra, xote de
forró", o qual não mais era "do estilo escocês”.

A Contribuição Cultural do Legado de Luiz
Cada povo desenvolve sua cultura particular, embasados nos seus costumes e
crenças. “Assim, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de
um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade” (SANTOS, 1996,
p. 24). Luiz Gonzaga assume o protagonismo, a liderança, espelho para os outros em
função do caminho que ele trilhou ao levar para todo o Brasil, e apresentar ao som da
sanfona as músicas da sua região, o sertão do Araripe.
Para Geertz, cultura é a própria construção de vida de todos os seres humanos.
É produto das ações humanas, mas é também processo contínuo pelo qual as
pessoas dão sentido às suas ações. Constitui-se de um processo singular e
privado, mas também plural e público (apud DAÓLIO, 2004, p. 07)

Todas essas práticas trouxeram consigo uma cultura enraizada, unindo elementos
particulares do povo que a realiza numa determinada região. E através das mesmas foram
elaboradas festejos para que as mesmas fossem inseridas. Toda cultura é criação de um
povo em particular. E é esse mesmo povo que deve cuidar e atentar para que essa cultura
não seja esquecida, mas sim propagada para as futuras gerações através da escola e
experiências de lazer. “Faz-se necessário o resgate da cultura brasileira no mundo da
dança através da tematização das origens culturais, sejam do índio, do branco ou do negro
(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 83).
Reiteramos a importância de Luiz Gonzaga nesse processo, sua obra serviu para
que o sertanejo se apropriasse efetivamente da sua cultura, “Os Biógrafos de Gonzaga são
unânimes em considerar que a música popular do Nordeste tem ocupado uma importância
significativa no país em face de seu valor musical” (FONTELES et al 2010 p. 135).

As Festas vivenciadas no lazer ao som de Luiz Gonzaga
As festas são fenômenos capazes de revelar costumes, comportamentos, valores e
culturas. Crendices, gestualidades, valores, corpos, religiosidades, tradições, danças,
cores, adornos, divertimentos, ritos, celebrações, músicas revelam traços das culturas
locais e amalgamados são capazes de possibilitar interpenetrações de culturas,
provocando permanências, alterações e inovações (ROSA, 2007).
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Em todo Brasil, em especial no nordeste brasileiro, ao longo do mês de Junho,
observamos a presença de festas que objetivam celebrar as datas de três santos: Santo
Antônio, São João e São Pedro. São as “festas juninas”, ou melhor, o “São João” (modo
pelo qual os nordestinos se referem ao ciclo de festas destes santos) é um festejo popular
de grande importância na vida social nordestina que envolve interesses políticos,
econômicos e culturais (AMARAL, 1998).
As festas oriundas da cultura popular são uma destas possibilidades de vivenciar
o lazer. Promovida por agentes culturais ou pela comunidade, a festa provoca um intenso
trânsito de culturas e no contexto histórico-cultural brasileiro tem relevância por ser uma
prática que propicia a construção e afirmação de identidades. Tradicional ou inventada a
festa exerce funções que mudam ou permanecem conforme épocas, grupos e interesses
podendo ser compreendida como símbolo nacional, espaço de luta política e
reivindicação, tempo/ espaço de consumo, geração de rendas para uma comunidade, local
de encontro das pessoas, forma de pedagogizar costumes, atrativo turístico, atividades de
lazer, espetáculo, culto, ritual e uma maneira de escapar da vida cotidiana (ROSA, 2007).
A festa, como o lazer, é um fenômeno cultural que está em comunicação com
outras dimensões da vida, como trabalho, saúde e educação. As vivências podem ser
construídas; valores, significados e símbolos, reinventados. Tudo pode ser recriado pelos
indivíduos e pela coletividade, conforme habilidades, interesses e objetivos. Ao se revelar
como um tempo/espaço aberto a diversidades, propicia uma pluralidade de experiências,
permitindo e incentivando o diálogo intercultural (ROSA, 2007).
A sociedade, no seu tempo livre, sempre busca opções de lazer. No Nordeste, a de
mais fácil acesso são as festas embaladas ao som do forró, já que os artistas são regionais.
Os ritmos laborados por Luiz Gonzaga eram praticados nas festas tradicionais do
Nordeste, festas estas que se tornaram com o passar dos anos elemento constituinte do
cotidiano sertanejo. Dessa forma, essas práticas foram cada vez mais se organizando até
se tornarem tradicionais atividades de lazer na região. Sobre lazer:
(...) um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.
(DUMAZEDIER, 1976, p.94)
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Nas classificações do lazer, as festas se encaixam na perspectiva dos interesses
artísticos: “O campo de domínio dos interesses artísticos é o imaginário – as imagens,
emoções e sentimentos; seu conteúdo é estético e configura a busca da beleza e do
encantamento. Abrangem todas as manifestações artísticas” (MARCELINO, 1996, p. 18).
Hoje em dia tornando-se até instrumento competitivo, organizando-se
campeonatos e festivais, com premiações em várias regiões do Nordeste. Conhecido
também como arrasta-pé, de ritmo frenético sempre praticado em pares. Normalmente, é
necessário para a prática, um mestre marcante que determina os passos a serem
executados na dança.
Com relação às composições coreográficas como a “reverência” nos
cumprimentos, o cavalheiro ajoelhado que segura a mão da dama que então
gira ao seu redor, são movimentos da dança da Corte que se integram aos
movimentos das danças campesinas como o salto executado no “olha a cobra”
e a “ponte” pelo qual o homem do campo perpassa no seu dia-a-dia
(BREGOLATO, 2000, p. 118)

Todas essas festas se difundiram após a grande influência cultural das danças
sistematizadas por Luiz Gonzaga, sendo ele o precursor da maioria delas, assumindo um
protagonismo cultural diferenciado para a população da época. Com o tempo essas
festividades se tornaram costumeiras e passaram a ser realizadas como forma de lazer no
cotidiano das cidades. São estas danças que embalam a trilha da vida do sertanejo. Toca
nos finais de semana, nos bares, festas, aniversários, confraternizações, em todas as
festividades da vida cultural. Em todos os ambientes se comemoram essas festividades,
seja na escola, na rua no trabalho. Toda a sociedade está envolvida nesse processo. No
nordeste chama-se a atenção que tudo termina em forró.
Então, a partir desse protagonismo assumido por Luiz Gonzaga, essas festas se
expandiram cada vez mais, estando presente a cada dia no cotidiano da população. Todas
as comemorações nordestinas o forró está lá, sendo o principal elemento. “Criou-se uma
tradição no país, todo São João era tempo de esperar os LP’s dele cantando as raízes
sertanejas” (À LUZ DOS SERTÕES, 1999).

CONSIDERAÇÕES
Com o exposto, podemos ressaltar que o produto cultural que se observa nas festas
de São João e no dia a dia sertanejo está intrínseco nas práticas de lazer da região uma
vez que “[...] a música dele, a herança que ele deixou está tudo vivo [...] é uma
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realimentação, ele alimenta o nosso espírito e nós alimentamos o espírito dele (Gilberto
Gil e Daniel Gonzaga, Documentário Centenário de Luiz Gonzaga, FUNDARPE, 2013).
Vemos até aqui todo processo de elaboração de uma cultura em particular. Cada
povo é dono da sua e deve fazer com que ela não faleça no decorrer do tempo. A Cultura
Nordestina teve como um dos seus maiores contribuintes Luiz Gonzaga, o qual além de
valorizar, preservar, fez a nossa cultura se expandir por todo o mundo. Através de dados
preliminares inscritos na sua biografia podemos observar que através da criação de suas
músicas desenvolveu-se a vivência de diversas práticas corporais materializados nas
danças e festas nordestinas. Como agentes culturais temos o compromisso de incentivar
e promover uma participação maior da população e do governo na valorização e
preservação do legado deste ator expoente da cultura nordestina e brasileira.
Concluímos assim, o relevante papel do protagonismo de Luiz Gonzaga com
relação à sistematização e propagação destas danças por todo o país. Ainda ressaltamos
que a partir dessas danças houve uma intensa fortificação das festas, e que estas mesmas
festas passaram a se tornar parte integrante da vida do sertanejo em seus diferentes
aspectos.
374
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RESUMO: Observa-se certa indistinção conceitual sobre os termos ócio e lazer, ora
tomados como sinônimos, ora apresentados com uma delimitação teórica difusa quanto
a suas especificidades. Sendo assim, o objetivo deste artigo reside em traçar um breve
apanhado sobre as apreensões conceituais dos dois termos, localizando características
do ócio e do lazer a partir de suas aplicações. Para tal, realizou-se uma pesquisa
bibliográfica do tipo exploratória centrada nas bases de dados do portal de Periódicos
Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e da revista Licere entre os anos de 2007 e 2016,
priorizando os trabalhos que abordam a origem dos termos e suas aplicações
conceituais. Infere-se neste trabalho que o distanciamento basilar entre os termos reside,
principalmente, na dimensão temporal: estaria o lazer invariavelmente relacionado ao
tempo liberado das obrigações, e o ócio, à experiência plena com fins intrínsecos,
independente do tempo em questão. Espera-se que este trabalho tenha contribuído para
se repensar as especificidades, as aproximações e os distanciamentos entre os conceitos
de lazer e de ócio.
PALAVRAS-CHAVE: Ócio; Lazer; Tempo livre.
INTRODUÇÃO
Tem-se observado certa indistinção conceitual sobre os termos ócio e lazer, às
vezes tomados como sinônimos, às vezes apresentados com uma delimitação teórica
difusa quanto a suas especificidades.
Acreditamos que o conceito de ócio hoje deve, necessariamente, levar em
consideração a base etimológica, epistemológica e sócio-histórica a partir da qual o
termo se desenvolveu desde sua origem até os dias atuais. Sem a consciência desta base
sobre a qual o ócio assenta, toda e qualquer discussão sobre este fenômeno pode levar a
incompreensões e redundâncias.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

376

Consideramos que semelhante cuidado também pode ser tomado em relação ao
conceito de lazer. O esquecimento da raiz etimológica da palavra e, principalmente, de
suas acepções originais pode levar o lazer a ser confundido com o ócio, uma vez que, a
partir da modernidade, o significado de ambos os termos têm se aproximado de tal
modo que ainda ocasiona conflitos teóricos.
Levando em consideração este problema, o objetivo deste artigo reside
precisamente em traçar um breve apanhado sobre as especificidades dos termos ócio e
lazer, localizando características de ambos a partir de suas aplicações em trabalhos
brasileiros. Vale esclarecer que a intenção deste apontamento não é sugerir uma suposta
supremacia de um conceito sobre o outro, mas procurar delimitar, através de uma
revisão bibliográfica, as características basilares do ócio e do lazer a partir da discussão
proporcionada pelos trabalhos elencados.

METODOLOGIA
A discussão deste trabalho está pautada em uma pesquisa bibliográfica de cunho
exploratório. Para Stumpf (2005), a pesquisa bibliográfica se refere a um conjunto de
processos que identificam, apuram e localizam documentos de relevância na produção
científica. E, de acordo com Gil (1989), a abordagem exploratória possibilita certo
aprofundamento conceitual sobre o objeto abordado, tornando a problemática mais
familiar, compreensível e aprimorada.
No caso deste artigo, optamos por discutir os conceitos de ócio e lazer a partir de
trabalhos que abordam a origem dos termos e suas aplicações conceituais. Tais trabalhos
foram selecionados a partir de uma pesquisa nas bases de dados do portal de Periódicos
de Psicologia (PePSIC) – para o conceito de ócio – e da revista Licere (Programa de Pós
Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer/UFMG) – para o conceito de lazer –,
entre os anos 2007 e 2016. Na tabela seguinte encontram-se as produções elencadas de
acordo com a base de dados e a temática central.
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Base de Dados

Temática Central
Ócio

Temática Central
Lazer

PePSIC

Aquino e Martins (2007),
Rhoden (2009),
Pinheiro (et al., 2010)

–

–

Lopes (2008)
Carvalho e Vargas (2010)
Stênico e Paes (2016)

Licere

Como visto na tabela, de todos os artigos encontrados nas bases de dados
PePSIC e Licere, selecionamos 3 para serem discutidos aqui. Os critérios para esta
escolha foram os seguintes: a) obras que abordassem a questão etimológica e
epistemológica do ócio e do lazer; b) trabalhos que tratassem definição, características e
aplicações dos conceitos; c) produções acadêmicas centradas na concepção
contemporânea dos significados do ócio e do lazer; e d) trabalhos situados no período
de 2007 a 2016.
Somam-se à bibliografia aqui discutida as obras de autores frequentemente
citados nos referidos artigos selecionados. Destacamos a seguir os principais teóricos do
ócio e do lazer citados com frequência nos artigos elencados.
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Ócio

Lazer

Cuenca (2008)
Salis (2013)
Martins (2013)
Brasileiro (2015)

Dumazedier (1976; 1979)
Requixa (1980)
Marcellino (1983; 2007)
Andrade (2001)

DISCUSSÃO
Daremos prosseguimento, agora, ao breve apanhado conceitual sobre os termos
ócio e lazer, separadamente. A discussão está embasada nos trabalhos elencados, dada a
frequência com que são citados nos trabalhos de terceiros. Como suporte para essas
referências-chave, elencamos determinados autores que, acreditamos, enriquecem o
debate a partir de suas considerações e seus pontos de vista sobre o tema.

Considerações sobre o conceito de ócio
Autores que se debruçam sobre o termo ócio certamente não demoram a
perceber que a tarefa de conceituá-lo é complexa, pois implica levar em consideração os
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diferentes momentos históricos (e as diferentes perspectivas) em que esta palavra foi e
continua sendo empregada.
Inicialmente abordando uma definição semântica, podemos observar que o
termo grego skholé deu origem tanto ao termo latino otium quanto à palavra ócio, em
português. A expressão grega, em sua origem clássica, fazia referência às atividades
próprias das pessoas que se engajavam voluntariamente em uma ação cujo fim residia
nela mesma – uma ação que poderia enriquecer e desenvolver o espírito de quem a
cultivava, desligada das amarras utilitaristas. Nesse sentido, skholé designava a
condição de tomar parte em atividades que dessem livre expressão à possibilidade de ser
humano e desenvolver os próprios talentos, e esta condição era entendida como um
direito fundamental na polis grega (BRASILEIRO, 2015).
Na acepção latina, otium passou a remeter ao repouso honrado e valioso após a
labuta, laboral ou bélica, o que fez com que o sentido original da palavra skholé se
desvirtuasse. Na sociedade romana, o sacrifício era valorizado como a principal virtude
do homem, e o otium era, nessa perspectiva, tomado como fundamental para honrar a
batalha desgastante da vida. Não obstante, filósofos romanos como Sêneca (2006)
defendiam o otium como condição ideal para se realizar uma excursão contemplativa e
reflexiva ao interior do ser, aproximando-se do seu sentido antigo. Tanto na Grécia
clássica quanto na civilização greco-romana, naturalmente, esta condição era privilégio
dos cidadãos livres, cabendo aos escravos a dimensão braçal e exaustiva do trabalho
constante (SALIS, 2013).
Em português, no entanto, distanciando-se dos termos de onde teve origem, a
palavra ócio despiu-se do sentido de caminho interior para se alcançar a felicidade
contemplativa e passou a ser associada, desde o século XIX, a noções de libertinagem,
vadiagem, tempo desperdiçado, improdutividade e, mais recentemente, está sendo
ressignificada como sinônimo de lazer (PINHEIRO et al., 2010).
Muitos dos equívocos relacionados ao conceito do ócio surgiram com o advento
da modernidade e, mais precisamente, da cultura capitalista que centraliza o tempo de
trabalho na contemporaneidade. A palavra ócio, empobrecida, passou a remeter
exclusivamente a um significado muito mais superficial: descanso, entretenimento,
repouso necessário e, de modo mais negativo, vício. Se o trabalho produtivo passa a
constituir o eixo central da sociedade, o ócio, tomado como “não-produtivo” (já que não
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persegue outro fim que não ele próprio), é o seu oposto, ou seja, o tempo residual que
deriva do tempo de trabalho. Neste caso, um grave equívoco é cometido: o de associar o
ócio – contemplativo, reflexivo e potencializador de vida por definição – à dimensão do
tempo liberado das obrigações laborais (MARTINS, 2013).
Esta conotação pejorativa percebida atualmente tem suas origens já no século
XIX quando, atacado pela Igreja protestante – que afirmava o trabalho como expiação
máxima dos pecados do homem e, portanto, como atividade sofrível mas honrada –, o
ócio tornou-se sinônimo de uma improdutividade que atravancava o progresso da
sociedade e levava o indivíduo a cair em tentação. Ainda hoje o ócio possui esta
herança, sendo frequentemente associado ao mau uso do tempo – um sentido em tudo
contrário às suas verdadeiras origens (GROS, 2012).
Mas, afinal, do que se trata o ócio na contemporaneidade?
Segundo Cuenca (2008), o ócio se traduz como uma experiência gratuita e
enriquecedora da natureza humana, necessária justamente por conferir ao sujeito a
possibilidade de ser pleno. É uma espécie de “estado da felicidade”, não perene, mas
sentido e experimentado como uma condição que desperta a criatividade e possibilita
novos ajustamentos transformadores na vida cotidiana. O ócio é prazeroso e satisfatório
porque, invariavelmente, o sujeito se percebe um ser humano melhor depois que nele se
engaja. Sendo assim, Rhoden (2009) enumera algumas possibilidades de benefícos do
ócio, são eles: autoconhecimento, aprimoramento psicológico e social, promoção de
saúde e qualidade de vida.
De acordo com Pinheiro (et al, 2010), o ócio potencializa a forma de ser de cada
pessoa, expressando sua identidade mais íntima. Neste sentido, a vivência de ócio está
mais para uma experiência do que para uma atividade observável, não dependendo,
portanto, da dimensão temporal em que se forja ou de qualquer outra variável material.
O ócio está relacionado com o sentido atribuído a quem o experimenta, “conectando-se
com o mundo da emotividade” (p. 1134), o que lhe confere o aspecto agradável da livre
escolha e do livre engajamento transformador. Tanto na concepção de Aquino e Martins
quanto na de Cuenca (assim como na concepção de muitos outros autores que abordam
o tema), o conceito de ócio – em português – deixa claro as suas origens clássicas
derivadas do grego e do latim.
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Aqui, é importante frisar que o ócio não se configura como atividade dependente
do tempo liberado do trabalho, justamente porque o ócio não é uma atividade. É, antes
de tudo, uma experiência agradável e transformadora, e esta experiência pode ser vivida
nos mais diversos tempos da sociedade contemporânea – o que evidencia a noção de
uma postura de ócio, uma maneira de dar vazão à subjetividade, não passiva, mas
engajada livremente em qualquer atividade (que pode ser de lazer ou não).

Considerações sobre o conceito de lazer
Tal como o ócio, o lazer é um fenômeno complexo que comporta vários
significados e apreensões, a depender da perspectiva teórica adotada. Não há, pois, entre
os pesquisadores, um consenso firme sobre sua conceituação. Portanto, iremos propor
neste tópico uma discussão que envolve diferentes perspectivas de se pensar o lazer,
delimitando algumas de suas especificidades que consideramos relevantes.
Segundo Lopes (2008), lazer deriva do termo latino licere, que significa “ser
lícito, ser permitido, ser livre, ter tempo disponível para se poder fazer qualquer coisa”
(p. 2), de onde surge a concepção basilar do lazer no Brasil. Tal definição também pode
ser encontrada em Requixa (1980), Andrade (2001) e Stênico e Paes (2015).
Ainda que haja um consenso entre os pesquisadores sobre a palavra originária de
lazer e seu significado, alguns autores divergem no tocante à sua manifestação histórica.
De acordo com Dumazedier (1974), certos teóricos defendem que o lazer se faz presente
em todos os tempos e civilizações da história da humanidade – uma prerrogativa da qual
ele mesmo discorda. Requixa (1980), por exemplo, faz alusão ao fenômeno do lazer no
período da Idade Média, afirmando que ele aparecia nos dias festivos com intenso
engajamento popular. Por outro lado, para Marcellino (1983; 2007), o lazer surgiu
apenas com o advento das sociedades industriais, dada a sua relação indissociável com o
tempo da jornada de trabalho.
Segundo este autor, a origem do fenômeno lazer remonta especificamente à
Revolução Industrial, com os desenvolvimentos e aprimoramentos tecnológicos que
realçavam a cisão entre vida pessoal e trabalho e tornavam clara a alienação do homem
para com o seu processo e produto. Nesta perspectiva, o lazer é fruto de um novo
panorama histórico no qual os avanços tecnológicos possibilitaram uma maior
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produtividade com uma carga horária excessiva (MARCELLINO, 1983), da qual era
preciso livrar-se periodicamente para se engajar em atividades pessoais.
De acordo com Dumazedier (1974), o lazer tornou-se possível para grande parte
da sociedade somente quando duas condições preliminares na vida social despontaram.
Primeiro: quando as atividades da sociedade não foram mais demarcadas integralmente
pelos rituais da comunidade, sendo estas novas atividades – principalmente o lazer e o
trabalho – desligadas dos ritos coletivos. Aqui, o lazer depende da livre eleição do
indivíduo, mas esta eleição está determinada por condicionantes sociais – em especial, o
tempo livre – que operam sobre a escolha. Segundo: quando o trabalho profissional se
sobressaiu em relação às outras atividades, fazendo emergir uma organização específica
em “que o tempo livre é bem nitidamente separado ou separável [do trabalho]”
(DUMAZEDIER, 1974, p. 28). Para o referido teórico, portanto, o lazer pressupõe o
trabalho, visto que pode ser compreendido como uma liberação regular das atividades
obrigatórias no final do dia, da semana, do ano etc. Nas palavras do autor:
O lazer é um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se,
recrear-se e entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou
formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua
livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das
obrigações (DUMAZEDIER, 1976, p. 34).

Compartilhamos da visão de que o lazer desponta enquanto fenômeno
relacionado invariavelmente ao tempo liberado das obrigações (sejam elas laborais,
familiares, religiosas etc., tal como sugere a palavra radical licere), o que o diferencia
do conceito de ócio, que, como visto em skholé, independe do tempo e da atividade em
questão. Vale esclarecer, contudo, que esta perspectiva não limita o surgimento do lazer
ao advento das sociedades industriais, visto que nas sociedades pré-industriais já era
possível encontrar uma divisão, ainda que tênue, entre obrigações e vida pessoal.
Cavalcanti, 1981 apud Carvalho e Vargas, 2010, por exemplo, afirma que “os
fundamentos históricos do Lazer sejam anteriores à sociedade industrial, [uma vez que]
sempre existiu o trabalho e o não-trabalho em qualquer sociedade” (p. 4).
Na sociedade romana, por exemplo, era possível encontrar obrigações de ordem
militar, religiosa e política, para as quais o termo licere designava liberação. Na mesma
sociedade, inclusive, era possível encontrar o termo otium, que, como visto no item
anterior, se referia ao repouso honrado e à possibilidade de se dedicar aos estudos e à
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filosofia (SALIS, 2013; BRASILEIRO, 2015). A existência destes dois termos indicam
as duas possibilidades distintas que são abordadas neste artigo – uma para o lazer, outra
para o ócio.
Nas palavras de Marcellino (2007), o lazer precisa ser compreendido na
contemporaneidade como uma “cultura vivenciada no tempo disponível das obrigações
profissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos do tempo e da
atitude” (p. 10, grifo nosso). Desta maneira, o lazer não está confinado a uma prática de
uma atividade, mas sim a uma vivência do tempo livre, visto que a palavra “cultura”
aqui se refere a um composto constituído por modos de ser, fazer e interagir.

Apontamentos sobre os apanhados conceituais
Diante da breve discussão realizada sobre os conceitos de ócio e lazer e dos
comentários sobre suas especificidades, acreditamos ser possível traçar agora algumas
considerações sobre as aproximações e os distanciamentos entre os termos e as
aplicações que eles convocam.
Com relação à etimologia dos termos ócio e lazer, evidenciamos que, enquanto o
primeiro (skholé) se refere ao sentido atribuído por quem vive uma experiência
transformadora, conectando-se com o mundo da emotividade e da busca pela felicidade
pessoal, o segundo (licere) sugere as atividades e vivências permitidas, por direito, no
tempo liberado das obrigações, o que não o impede de possuir um caráter transformador
e prazeroso.
Percebemos que nas definições da palavra licere já existe uma menção às
obrigações, e embora o lazer manifeste, a priori, uma relação com o conceito de
liberdade, seria mais justo e acertado afirmar que ele alude ao sentido de liberação.
Podemos encontrar esta relação explicitada no pensamento de Dumazedier (1976),
quando o autor afirma que nas funções do lazer há liberação da fadiga (função de
descanso) e do tédio (função de divertimento).
Tal caráter liberatório também se faz presente na compreensão de Requixa
(1980) sobre o lazer, quando o autor o define como “uma ocupação não-obrigatória, de
livre escolha do indivíduo que a vive, e cujos valores propiciam condições de
recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social” (p. 35). Aqui,
precisamente, “o lazer é liberação de um certo gênero de obrigações” (DUMAZEDIER,
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1979, p. 94). É interessante perceber que Requixa (1980), ao definir o lazer, utiliza a
expressão “ocupação não-obrigatória” em vez de “ocupação livre”, o que evidencia,
mais uma vez, sua relação com o tempo das obrigações.
Repetimos, no entanto, que o fato de o lazer se encontrar circunscrito ao tempo
liberado das obrigações não significa tomá-lo como atividade sem qualquer caráter
prazeroso, intrinsecamente motivador ou até mesmo transformador. A qualidade da
vivência, neste caso, independe do tempo em que ela é experimentada; o lazer não se
configura, nem jamais poderá se configurar, menos potente que o ócio, embora sejam
conceitos diferentes que apontem para especificidades subjetivas e históricas diferentes.
É na esteira desta perspectiva que Marcellino (2007) julga ser possível encontrar
experiências de ócio nas atividades de lazer. Entendemos, por essa afirmação, que as
características subjetivas e potencializadoras de vida do ócio podem emergir
naturalmente durante uma atividade de lazer (praticada no tempo liberado das
obrigações), a depender do engajamento do indivíduo e de como ele se insere nesta
atividade. Este, afinal, parece-nos ser o ponto central de aproximação entre estes dois
conceitos.
384

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos que este trabalho tenha contribuído para repensarmos as
especificidades, as aproximações e os distanciamentos entre os conceitos de ócio e
lazer, destacando brevemente as aplicações das palavras na literatura que aborda o tema.
Como visto, a definição destes conceitos é complexa e varia de acordo com os
posicionamentos teóricos adotados por quem os estuda.
Neste sentido, consideramos relevante abordar neste trabalho uma discussão
modesta que contemplasse algumas das características conceituais de ócio e lazer
dissertadas pelos seus respectivos estudiosos, não privilegiando um conceito em
detrimento do outro, mas incitando questionamentos que apontem caminhos para um
diálogo cada vez mais fidedigno à construção dos conceitos.
Este trabalho procurou defender a perspectiva de que o lazer – dada as
características que o definem a partir da palavra radical licere e do desdobramento
conceitual que ela proporcionou posteriormente – pode ser entendido como as
atividades ou vivências circunscritas no tempo liberado das obrigações, podendo

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

proporcionar, ou não, experiências transformadoras, satisfatórias e intrinsecamente
motivadas que o aproximam do ócio.
Acreditamos que o ócio, por sua vez, é definido pelas experiências gratuitas e
enriquecedoras da natureza humana, necessárias justamente por conferir ao sujeito a
possibilidade de ser pleno. É um estado não perene – embora possa ser exercitado e
cultivado – experimentado como uma condição que desperta a criatividade e possibilita
novos ajustamentos transformadores na vida cotidiana. É possível encontrá-lo, portanto,
em situações de lazer, sem que isso incorra em conflitos teóricos sobre estes dois
termos.
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POR UMA HISTORIOGRAFIA DO FUTEBOL VIVENCIADO NO LAZER DO
SERTÃO MÉDIO DO SÃO FRANCISCO

Francisco Demetrius L. Caldas; -UNIVASF; demetriuscaldas@hotmail.com; Bruno
Otávio de Lacerda Abrahão- UNIVASF; bruno.lacerda@univasf.edu.br
RESUMO: O objetivo deste artigo é problematizar sobre a necessidade de elaboração de
estudos históricos sobre o futebol vivenciado no lazer do sertão médio do rio São
Francisco. Para tanto, realizamos um mapeamento da literatura sobre o futebol na região
nordeste e no seu sertão. O volume reduzido de pesquisas revela a necessidade da
produção de estudos que procurem interpretar o conjunto de costumes, crenças,
significados e valores da cultura sertaneja através da compreensão histórica do futebol
nesta região do Brasil.
PALAVRAS CHAVE: lazer, futebol, sociedade e sertão.

INTRODUÇÃO
Ultimamente o interesse por estudos voltados ao lazer e ao futebol vem
ganhando terreno na sociedade e no meio acadêmico, possibilitando a formação de
grupos de pesquisa, produção de revistas e periódicos na área, organização de eventos
científicos, entre outras iniciativas. É notória também a presença de demais áreas do
conhecimento (Psicologia, antropologia, Educação Física, entre outras) interessadas
nessas práticas sociais, bem como o entendimento de que é no âmbito da Cultura que
estas temáticas se inserem e que devem ser compreendidas.
Nesse contexto, a possibilidade de utilizar uma historiografia voltada à reflexão
sobre as relações entre o lazer e o futebol se torna essencial, pois os avanços sinalizados
pela Nova História Cultural na década de 1970 nos permite elaborar versões nas
dimensões socioculturais desencadeadas pela vivência do futebol enquanto espaço de
lazer, com potencialidades de diálogo com outras esferas sociais como a economia, a
arte e a política.
O contexto que esta pesquisa se baseia para refletir as questões mencionadas é o
sertão pernambucano, onde o futebol finca raízes na primeira metade do século XX, que
preservando peculiaridades, seguiu a esteira das demais cidades brasileiras como São
Paulo, Rio de Janeiro ou Recife. Inicia-se como prática elitista até se popularizar
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socialmente. Este período é definido por um reordenamento social sustentado pela
expansão econômica do capitalismo.
Elias e Dunning (1985) avaliam que o esporte a partir do século XIX se
consolida como uma nova prática de divertimento, e as mudanças trazidas com as
grandes revoluções (francesa e industrial) provocam alterações no contexto políticoeconômico da época e também nos divertimentos públicos. Com isso, a pacificação e o
controle das emoções, terão também seu impacto nas atividades do tempo livre, e o
lazer começa a ganhar densidade nas demandas políticas e organizacionais das cidades.
Melo (2001) descreve que desde o século XIX as preocupações com o lazer da
população já estavam presentes nos discursos de engenheiros e sanitaristas responsáveis
pelas reformas urbanas típicas da modernidade.
Como as metodologias na pesquisa histórica do esporte contribui para a
compreensão do enraizamento desta prática corporal em uma região brasileira carente
de estudos desta natureza e que também tem no futebol vivenciado na perspectiva do
lazer um conteúdo privilegiado?

O objetivo deste artigo é problematizar sobre a

necessidade de elaboração de estudos históricos sobre o futebol vivenciado no lazer do
sertão médio do rio São Francisco.

O SERTÃO COMO CENÁRIO DO FUTEBOL NO ÂMBITO DO LAZER
O sertão é uma região secundarizada e desprivilegiada em estudos históricos
sobre o esporte. Preconceituosamente, esta região é vista como espaço marcado por
flagelos, secas e fome, tão difundidos por elites nordestinas e do sul e sudeste do país
nas décadas de 1960 e 1970, compondo o paradigma do combate à seca (MARTINS,
2006). Existia uma atenção demasiada as dimensões econômicas e políticas, em
detrimento de outras atividades ou manifestações vivenciadas pelos homens e mulheres
dessa região. Por outro lado, não havia uma preocupação com a dimensão cultural e é
nesta esfera que se situa o futebol e o lazer.
Pimentel (1997) traz uma visão acurada sobre a construção social e cultural dos
imaginários populares com relação ao sertão como um lugar. Se apropriando da
literatura, da musica ou do cinema, vai além retratando que a “domesticação do sertão”
se deu nas décadas de 1920 e 1930, com movimentos que tentaram ressignificá-lo como
expressão cultural. Dentre eles a obra de Guimarães Rosa em “Grande Sertão: Veredas”,
Guimarães Rosa apontaria para um sertão singular, revalorizado como espaço de
relações “dramáticas” e singulares, e não mais apenas como lugar de atraso e
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vergonhoso, o sertão deixa de ser o indesejável para se converter em um o espaço
privilegiado para o entendimento do humano que reside naquela região: o sertanejo.
É importante esclarecer que o próprio futebol possui na sua história uma escrita
que privilegia a perspectiva do sudeste. A história do jornalismo esportivo brasileiro se
consolida nesta região, sob a forte influência de Mario Filho Rodrigues com suas
crônicas exclusivas sobre o desenvolvimento do futebol no país e com seus clássicos
como O negro no Futebol brasileiro, direcionando seus interesses, sobretudo ao Rio de
Janeiro. (CAPRARO, 2011). Outro clássico que prioriza a perspectiva do sudeste é a
obra de Tomas Mazzoni, com seu jornalismo e livros como História do Futebol no
Brasil 1894-1950, desenvolve seu foco na cidade de São Paulo.
Nesse sentido, o futebol no sertão se construía a margem das grandes narrativas
correntes no país, revelando já nesse período a pouca atenção ao futebol que se
desenvolvia longe dessas regiões, sendo um prelúdio para a atualidade, onde a escassez
de estudos históricos sobre as práticas corporais na região é uma realidade. Não obstante
encontramos alguns estudos recentes tendo o nordeste como lócus de reflexões sobre o
futebol. Destacam-se trabalhos que retratam a identidade nordestina a partir da
cobertura de um campeonato futebolístico nordestino por um canal de tv fechado no
estado do Ceará (VASCONCELOS E ABREU,2015); a bifurcação clubista no nordeste
(VASCONCELOS, 2011; 2014);o olhar jornalístico sobre o futebol no Piauí (SILVA E
RODRIGUES, 2015);o futebol e sua sociabilidade no estado de Campina Grande-PB
(MARQUE, 2011); história do futebol em Salvador - Ba (NETO, 2011); o futebol de
várzea e o lazer no interior do Ceará (PIMENTA, 2009) e memórias do futebol em
Jequié-Ba (PIRES, DIAS E LEITE, 2011).
Esses dados reforçam hipóteses iniciais do parco volume de estudos centrados
no nordeste ou no seu sertão. Quando pensamos na especificidade do sertão
pernambucano sobretudo no sertão médio do São Francisco, essa escassez é ainda
maior. Este cenário nos estimula a pensar numa historiografia do futebol vivenciado
como lazer nestes espaços, como possibilidade de dar visibilidade a essas práticas, bem
como demarcam a importância e o ineditismo da iniciativa. O sertão médio do São
Francisco abrange um território geográfico extenso, por isso pontuamos nosso olhar nas
cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA.
Distante dos centros do país onde o futebol se estruturou do amadorismo ao
profissionalismo, ou de uma prática elitista a um esporte massificado, o sertão consumiu
o esporte bretão distante das grandes partidas dos Clubes que se consolidavam no eixo
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Rio - São Paulo. Em Pernambuco, no ano de 1903, Guilherme de Aquino Fonseca, exestudante da Hooton Lown School na Inglaterra, começa a divulgar o futebol no Recife.
Na Bahia, destacam-se as iniciativas de Zuza Ferreira em Salvador no ano de 1901
(ALVES 1978).
Nesse sentido, o futebol se desenvolverá no âmbito do lazer ou do tempo do não
trabalho, anunciando peculiaridades e organizações genuinamente regionalizadas,
mesmo impregnadas de características do futebol globalizado. Denominado futebol
amador, ou “futebol de várzea” tanto no meio urbano como no rural, Pimenta (2009 p.2)
contribui afirmando:
Embora seja uma prática esportiva amadora, procura manter uma estrutura que
se espelha no futebol profissional. Os times, em geral, contam com uma
diretoria, presidência, diretoria técnica – alguns deles, inclusive, com registro
em cartório; muitos possuem sede, mesmo que esta seja na casa do presidente;
os diretores procuram os melhores jogadores, alguns em bairros distantes, e
estes, em geral, recebem dinheiro para atuar – para os dirigentes é importante
montar um time competitivo, contando para isso com a contribuição financeira
de sócios e doações de torcedores e comerciantes do bairro. Alguns times
possuem torcida organizada, com charangas, gritos de guerra, hinos e uniformes
padronizados; disputam torneios e campeonatos organizados por ligas amadoras
e pelo poder executivo.

Esses times de futebol amador provavelmente expressem as primeiras formas de
organização popular em nosso país para vivenciar uma prática lúdica, pois nas primeiras
décadas do século XX, lazer e esporte não eram ainda reconhecidos enquanto políticas
sociais. Aqueles que eram excluídos dos clubes sociais, por não pertencerem às “boas
famílias”, organizavam-se em times para terem acesso ao esporte e ao lazer (PIMENTA,
2013).
A autora ainda descreve a dinâmica de uma partida de futebol no sertão,
enfatizando que:
Os jogos de futebol amador no sertão têm uma característica importante que os
distingue dos jogos que ocorrem no meio urbano, pois se neste espaço os jogos
dos times reforçam os laços de identificação com a comunidade - e claro,
momentos de lazer e descontração, principalmente entre os homens – no meio
rural, os jogos, sejam eles de campeonatos ou apenas jogos amistosos,
convertem-se numa “festa” que envolve não apenas a díade jogadorestorcedores, mas também a maioria dos membros da família dos jogadores e
diretores. (PIMENTA p. 110-111 . 2013).

Em Petrolina e Juazeiro essas características ganham singularidades em razão do
grande apreço que estas cidades construíram em torno do futebol, pois vivenciam o
futebol nacional no âmbito do lazer de forma passiva, através das transmissões
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televisivas e radiofônicas. Constroem uma identidade futebolística por times de outros
estados, sem, contudo na sua grande maioria, presenciar uma partida em um estádio
oficial. Possuem uma geografia futebolística diferenciada, e muitas vezes, como afirma
Vasconcelos (2011), uma bifurcação clubista, ao torcer por times de estados federativos
diferentes. Vivenciam a paixão pelo futebol, ainda que de forma periférica no cenário
nacional (VASCONCEOS E ABBEU, 2015).

POSSIBILIDADES

METODOLÓGICAS

PARA

UMA

PRODUÇÃO

HISTORIOGRÁFICA SOBRE O FUTEBOL NO SERTÃO
Para alargar a compreensão entre o futebol e o lazer, a historia enquanto
disciplina ou ferramenta metodológica se torna fundamental, pois ao assumi-la como
condutora da reflexão é antes de qualquer coisa tomar partido das questões do esporte e
lazer como compromisso social e, dessa forma, a compreensão da realidade é
fundamental para sua transformação (VAZ, 1999). Nunes (1999, p. 19) afirma que “a
contribuição que a história pode trazer para a explicação da realidade em que vivemos
faz com que o historiador parta do presente para o passado, sabendo-se situado no
futuro do passado que estuda”.
É fato que as metodologias utilizadas nos estudos históricos revelam uma
tradição positivista, arraigada nas figuras de grandes homens em batalhas épicas ou
representantes eclesiásticos. A escola de Annales foi uma resposta a essa história
factual, que priorizava os fenômenos coletivos e as tendências em longo prazo. Ao se
aproximar mais da antropologia, a Annales privilegiou as abordagens socioculturais
sobre os enfoques socioeconômicos (MELO, et al, 2013).
Numa perspectiva de se contrapor a essa vertente factual, a historia serve para
reconstruir a gênese de um objeto cultural, com o objetivo de compreendê-lo em seu
contexto macro de produção, a partir das variáveis que confluíram na sua construção,
dos atores e os tipos de práticas que realizaram (AISENSTEIN , 1996 apud VAZ,1999).
Sem dúvida, foi o interesse pelo informal, pelas festas, costumes, crenças, que
possibilitou o historiador estudar o esporte e o lazer.
Dessa forma, argumentamos: de que forma uma historiografia pode evidenciar
as relações entre o lazer e o futebol do Sertão pernambucano? Em que pode contribuir
concretamente a nova história cultural? A emergência da nova história cultural remonta
os anos de 1970, quando a história enquanto disciplina acadêmica começa a considerar
mais seriamente as práticas corporais institucionalizadas como um tema de pesquisa. A
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conformação do campo de investigação história do esporte se relaciona com a
organização na mesma década, da nova história cultural. A nova história cultural
agregou importância às investigações das práticas corporais que antes era tema de
amadores, tornando-se profissionalizadas, com suas próprias revistas científicas
(BURKE, 2005; MELO et al.2013).
Burke (2005) ainda afirma, que as investigações históricas dedicadas ao esporte,
majoritariamente partem da ideia de que há uma descontinuidade fundamental entre as
sociedades pré-industrial e industrial, sendo os referidos fenômenos típicos da última.
As investigações históricas do esporte vêm buscando na atualidade mais rigor
metodológico, que superem a proposta de apenas registrar memórias, e se esforcem
mais em perceber, que os objetos representam de forma multifacetada um conjunto de
dimensões de um quadro de tensões sociais no tempo e no espaço (MELO E FORTES,
2010). Não basta resgatar e preservar a memória desses eventos, é preciso
contextualizar e compreender os diferentes significados atribuídos a práticas desta
natureza compreendendo as diferentes interpretações (GOELLNER, 2005).
É preciso pontuar que a História Cultural demarcou conflitos desde a década de
1970 com outra corrente ou paradigma de estudos voltados para o esporte, denominada
História Social. Booth (2011) analisa que os historiadores da corrente História Social,
compreendem o esporte como um elemento integrante da totalidade social, recorrendo
muitas vezes à superficialidade das dimensões sociais, políticas e econômicas inerentes
ao esporte.
Distante dessa perspectiva, à História Cultural do esporte deve estar preocupada
com o que as práticas esportivas representam e significam para as pessoas, países,
cidades, torcidas, jogadores, clubes e demais espaços. E que este interesse pode ser
descrito como uma preocupação com a construção do simbólico e suas interações
(BURKE, 2005).
Refletindo sobre essas correntes na historiografia, questionamos de que forma
elas podem ser úteis para dar visibilidade às práticas esportivas, neste caso o futebol
amador em Petrolina-pe e Juazeiro-ba. As possibilidades metodológicas indicam a
necessidade de pensar as fontes históricas como condição essencial para uma
historiografia. Sendo assim, por um tempo considerável as pesquisas históricas nesse
âmbito atribuíam às fontes escritas um grande valor acadêmico, ao ponto de considerar
as demais fontes que contam a historicidade de uma prática esportiva, como a
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fotografia, a história oral, filmes, entre outros, instrumentos de pouca confiabilidade,
não merecendo uma atenção mais precisa.
Essa centralidade nos escritos oficiais, na explicação do historiador John Tosh
apud Phillips et al (2010) se baseia no entendimento de que essas fontes são mais
compensadoras e abundantes, sinalizando práticas historiográficas padrão, com técnicas
específicas, demarcadas por processos, comparação e verificação. Nesse sentido, as
fontes não escritas são consideradas por muitos historiadores como material “extra” ou
informações periféricas a pesquisa. Outras possibilidades para ampliar as fontes de
pesquisa vêm se encorpando nesses estudos. São as fontes orais, que mesmo recente no
meio científico, pode ser considerada como a primeira forma de história. Albertini
(1989 p.2) relata:
A preeminência original da História Oral está na tradição oral das
sociedades iletradas, onde existiam depositários das tradições, ou
seja, pessoas especializadas em oralmente passar as tradições
entre gerações. Essa tradição oral ainda se pode encontrar na
África, na antiguidade. Heródoto e Tucídides já “lançavam mão
de relatos e depoimentos para construírem suas narrativas
históricas sobre acontecimentos passados.
Vista a princípio com desconfiança por intelectuais, as fontes orais são fruto de
uma mudança maior ocorrida a partir da década de 70, quando a história política, e a do
tempo presente passam a ser vistas em pé de igualdade com outras áreas da disciplina.
No Brasil a história oral, levaria ainda mais tempo a se estabelecer, aparecendo na
década de 1970 e se consolidando a partir dos anos de 1990 (Melo et al ,2013).
Se acreditamos que uma historiografia do futebol no lazer, através da História
cultural pode se constituir em um método científico capaz de revelar as camadas
históricas que constroem uma prática, possibilitando responder nossas questões do
presente, é imprescindível ampliar as fontes de pesquisa. Essa perspectiva compreende
o “esporte não como “algo em se”, mas como um produto histórico e cultural, sobre o
qual são atribuídas diferentes significações, em que muitas histórias são possíveis de
serem narradas e que estas dependem não apenas do referencial teórico que orienta o
olhar de quem narra mas, fundamentalmente, da qualidade das fontes acessadas
(GOELLNER. 2005).
Burke (2012) assinala que somente a comparação possibilita ao historiador
passar de uma descrição sobre o objeto de estudo, para uma posterior análise; mais
ainda, que o método possibilita a compreensão das especificidades e generalidades dos
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fenômenos, denunciando suas causas e origens. Na intenção de uma historiografia, o
futebol vivenciado no lazer poderia também ser abordado com base nas suas dimensões
políticas, onde o estado se torna um importante ator no desenvolvimento de ações que
mobilizem a sociedade ou fortaleça laços comunitários (ANDERSON, 2005 apud
MELO et al, 2013).
A abordagem econômica é outro caminho para compreendermos um fenômeno
esportivo como o futebol, refinando a compreensão deste esporte enquanto um dos
mecanismos da sociedade capitalista (MELO et al, 2013).Destacamos também o papel
dos meios de comunicação na história de um esporte, ressaltando que das relações entre
esporte e mídia surgiram os elementos essenciais à existência dos dois, como o capital,
público, divulgação e conteúdo. Esses meios que se tornam fontes imprescindíveis são
representados pelos impressos, rádio, televisão, internet e as novas tecnologias.
Não podemos esquecer que a arte é também uma possibilidade de ampliar as
fontes numa historiografia esportiva, e aqui o futebol pode estabelecer diálogos com o
cinema, as artes plásticas, a literatura, fotografia, música e artes cênicas. Por fim,
registramos a importância dos arquivos e públicos e privados na história do esporte,
mesmo que esta possibilidade, em relação ao acesso, seja uma das maiores dificuldades
de um historiador (MELO et al, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos históricos sobre o futebol estão à espera de serem realizados a fim de
compreender os significados atribuídos à vivência do futebol no sertão presentes em
experiências do passado e do presente como, por exemplo, Um campeonato
futebolístico popularizado como BAPE (Bahia e Pernambuco) também fez história no
início da década de 1980 até meados da década de 1990, onde mobilizou jogos entre
equipes destas cidades, se tornando em um marco na história do futebol na região e
campeonatos de futebol amador, como a Copa da integração, que articula equipes de
várzea dessas cidades, e também equipes do campo, composto por populações
ribeirinhas e perímetros irrigados, etc.
Para uma historiografia do futebol como lazer do sertão médio do São Francisco
devemos passar a pensar estas partidas de futebol muito mais que uma simples fruição
do tempo livre, pois revelam organizações comunitárias oriundas da cultura local e sua
relação com o global e o universal. Na perspectiva do lazer, este futebol pode ser
considerado como um dos saberes locais que compõe a produção da existência nessa
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região do país, pois deflagra um conjunto de costumes, crenças, significados e valores
da cultura sertaneja. Sua dinâmica dialoga com as subjetividades, com memórias e
linguagens cheias de sentido à espera de serem conhecidos através de estudos que
problematizem a compreensão histórica do futebol nesta região do Brasil.
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MEMÓRIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER EM BELO
HORIZONTE – O CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE
Luciano Pereira da Silva, UFMG, lpereira45@hotmail.com
Juliana Cristina de Abreu Teixeira, UFMG, jucristeixeira@yahoo.com.br
Erick Alan Moreira Ferreira, IFRJ, erickalan@hotmail.com
RESUMO: As políticas públicas de esporte e lazer desenvolveramm-se nas cidades
brasileiras principalmente a partir de meados do século XX, quando, além da existência
de uma legislação específica para o setor em nível nacional (o Decreto-Lei 3.199 que
criou os seguintes órgãos reguladores: Conselho Nacional de Desportos – CND e
Conselhos Regionais de Desportos – CRDs), começaram a ser criadas estruturas
administrativas para o setor. Na cidade de Belo Horizonte, a primeira secretaria que
atendeu o esporte e o lazer foi a SMCITE (Secretaria Municipal de Cultura, Informação,
Turismo e Esporte), criada em 1973. Entretanto, algumas décadas antes, no ano de
1948, o executivo municipal implantou um órgão que atuou em ações de esporte e lazer,
o Conselho Municipal de Esportes. Este trabalho investigou o contexto de criação desse
órgão, bem como suas principais ações em seus primeiros anos de funcionamento. Para
isso, utilizou como fonte relatórios de prefeitos e a legislação municipal.
PALAVRAS CHAVE: Esporte; Lazer; Políticas Públicas; História.

INTRODUÇÃO
O esporte e o lazer são direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988 e
considerados objetivos prioritários, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Belo
Horizonte. A partir do entendimento do papel do esporte e do lazer para o alcance da
cidadania, destacam-se as ações municipais para a garantia deste direito, pois é na
dimensão local que o cidadão pode aproximar-se mais da materialidade da política
pública. Assim, tornam-se importantes as investigações que tratam das ações municipais
de esporte e lazer.
Este trabalho é resultado da pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa
em Políticas Públicas de Esporte e Lazer - POLIS-CELAR/UFMG e pelo Centro de
Memória do Esporte e do Lazer - CEMEL/Prefeitura de Belo Horizonte, que tem como
objetivo resgatar e analisar o percurso histórico das políticas públicas de esporte e lazer
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na cidade de Belo Horizonte desde sua criação, em 1897, até o ano de 2012, ano que
antecede o início da pesquisa. Neste trabalho, destacamos a criação do primeiro órgão
criado em Belo Horizonte para a execução de políticas de esporte e lazer, o Conselho
Municipal de Esportes, em 1948. Apesar de, em termos de secretaria municipal, o
esporte e o lazer contar com uma estrutura apenas em 1973, com a criação da SMCITE
(Secretaria Municipal de Cultura, Informação, Turismo e Esporte), a criação do
Conselho assinala o início da realização de políticas esportivas mais estruturadas no
município.

Assim, temos o objetivo de compreender o papel do Conselho Municipal

de Esportes, destacando o contexto político da época e as principais ações do órgão em
seus primeiros anos de funcionamento. As fontes mobilizadas na investigação incluem
os relatórios dos prefeitos de Belo Horizonte e a legislação municipal para o setor.
Sobre os relatórios, esses documentos eram uma prestação de contas que o executivo
apresentava à câmara municipal e à população, apresentando as princiapais ações
realizadas no último ano administrativo. Apesar desses relatórios configurarem-se como
discursos políticos permeados de interesses diversos, tais documentos são fontes ricas
para problematizar a política municipal.
399
O BRASIL NOS ANOS DE 1940 E 1950
Nas décadas anteriores aos anos 1940, nosso país passava por significativas
transformações econômicas. Com a crise mundial de 1929, há, aos poucos, um
significativo incremento à industrialização brasileira, mesmo que a economia
agroexportadora se mantivesse como a principal atividade econômica nacional. Este
contexto criou um cenário favorável para uma redefinição da relação entre Estado e
sociedade, visando a redução do poder político dos grandes produtores rurais.
Esta mudança no padrão de intervenção também atingiu o setor esportivo, antes
centrado no ambiente privado. Neste cenário de mudança da postura do Estado, o
esporte também entrava na pauta de um governo que pretendia ser mais ativo no
estabelecimento das diretrizes que a nação deveria seguir. Assim, surge em 1941 a
primeira legislação esportiva brasileira, o Decreto-Lei 3.199 que criou órgãos
reguladores para os setor (Conselho Nacional de Desportos – CND e Conselhos
Regionais de Desportos – CRDs). Tais órgãos exprimiam o intervencionismo do Estado,
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que exerciam amplo controle social sobre as entidades esportivas, pois estas, para
funcionarem, deveriam obter alvará fornecido pelos CRDs.
A forte ação controladora do Estado sobre o esporte foi inaugurada em 1941 e,
posteriormente estendida por outros decretos que legitimaram por muitas décadas o
poder do governo de ditar os rumos do esporte brasileiro. Para Castellani Filho (1999),
estas ações tiveram o intuito de disciplinar e pacificar o esporte brasileiro, afim de
reestabelecer o patriotismo. Já em 1948 o lazer foi incluído na Declaração Universal
dos Direitos Humanos, no artigo XXIV “Todo ser humano tem direito a repouso e lazer,
inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas”.
Se valermo-nos de uma classificação tradicional da historiografia, podemos
afirmar que o período compreendido pelos anos 1940 e 1950 abarca parte da fase da
história brasileira conhecida como período nacional-desenvolvimentista (1946-1964).
Em estudo que procurou discutir as vivências de lazer nos diferentes momentos
da

história

brasileira,

Almeida

e

Gutierrez

(2005)

apontam

o

nacional

desenvolvimentismo como um período marcado pela substituição das importações e
pelo populismo político. O desenvolvimento industrial e econômico da época possibilita
um maior acesso ao lazer através da produção das artes e da valorização do trabalhador
expressa na construção dos clubes-empresa. Segundo os autores, vamos encontrar nesta
época um lazer típico do início da industrialização, marcado pela passagem do lazer
como manifestação popular e comunitária para o lazer como mercadoria da sociedade
de consumo.
Com um enfoque mais específico nas políticas de lazer historicamente
construídas no Brasil, Pinto (2006) acredita que estas ações podem ser divididas em
quatro momentos de mudanças significativas: (I) Pós-segunda guerra mundial; (II)
Décadas de 1960 e 1970; (III) Anos 1980; e (IV) da década de 1990 aos dias atuais. No
período que interessa a esta investigação (pós-segunda guerra mundial), foram
características das políticas de esporte e lazer, segundo a autora: reconhecimento legal
de um “tempo social” (período mínimo de descanso para os trabalhadores) pela
implementação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); elaboração e execução de
políticas de atividades recreativas – de caráter assistencialista e corporativista, restritas
aos trabalhadores assalariados urbanos; difusão de uma política de recreação orientada,
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como forma de ocupar o tempo de não trabalho e inauguração de vários clubes
esportivos recreativos de forma corporativa e financiados pelo Estado.

TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE BELO
HORIZONTE: A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
Em 1948, sob o governo de Otacílio Negrão de Lima, é criado, através da Lei
número 26 o Conselho Municipal de Esportes - CME. Nessa época, a cidade passava
por um processo de emancipação, “período marcado por importantes intervenções
públicas

que

definiriam

os

futuros

processos

de

expansão

da

capital”

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015).
O Conselho Municipal de Esportes, era formado por uma equipe de 5 membros,
sendo um presidente. Os membros do conselho tinham mandato de 3 anos e ocupavam
cargos de confiança, ou seja, a composição dos membros do conselho era realizada a
partir da indicação de vereadores, governadores e do prefeito. Segundo relatório do ano
de 1948, do Prefeito Otacílio Negrão de Lima (1947 a 1951), o CME era “incumbido de
acompanhar as atividades esportivas na cidade e de distribuir a ajuda financeira da
Prefeitura” (p. 44). O Conselho Municipal de Esporte era de administração direta, ou
seja, ligado diretamente ao gabinete do prefeito (Lei 51 de 1948), como pode ser
observado na figura 1.
Podemos observar as principais funções do conselho no relato de Afonso Celso
Raso em palestra no Seminário de Política Pública de Esporte e Lazer de Belo
Horizonte, realizado em 2013. Segundo Raso (2013, p. 12) “a função dele [Conselho
Municipal de Esportes], estabelecida em Decreto, era ligação, cooperação e fiscalização
entre a Prefeitura e as Associações Esportivas da capital, então uma área muito restrita”.
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Figura 1. Organograma da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 1948

Fonte: PBH, 2015

Em meados do século XX, os discursos presentes nos relatórios dos prefeitos
elucidam o papel atribuído às práticas esportivas. Desde as últimas décadas do século
XIX, notadamente os esportes e certas diversões são vistas como signos de uma
sociedade em evolução. Para Lucena (2001, p. 37), o esporte “afigura-se como um
símbolo, uma nova referência, como portador do signo da ‘modernidade’, da
‘civilização’ que, a partir do final do século XIX, é difundido nas diferentes cidades
brasileiras”.
Frequentar locais em que ocorrem espetáculos esportivos, teatros e bibliotecas,
praticar atividades físicas significa estar consoante com os preceitos que a urbanização
impunha, sob pena da determinada sociedade ser rotulada de atrasada. Esta crença
justificou o amparo que a prefeitura, através do Conselho Municipal de Esportes,
direcionou às atividades esportivas, como demonstra o trecho de relatório transcrito a
seguir:
AMPARO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Entendemos constituir indeclinável dever dos administradores amparar
as atividades que, de qualquer maneira, signifiquem não só elemento de
recreação popular, mas também de fortalecimento da mocidade. A par
dêsse aspécto — suficiente para justificar e impor o interêsse do homem
público pelas sadias práticas esportivas — é preciso reconhecer que o
esporte, principalmente em nosso país, constitui fator de apreciável
contribuição à educação integral do homem, educação em que o físico
perfeito será apenas reflexo do espírito bem ajustado. Por isso mesmo,
convencemo-nos de que estaremos realizando trabalho patriótico
sempre que estivermos desviando os moços dos botequins e das casas
de jôgo — para afeiçoa-los aos exercícios esportivos. Consideramos,
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por estas razões, questão pacifica a necessidade de incentivar os
esportes [...]. (Otacílio Negrão de Lima, 1948, p. 45).

A frequência com que o tema esporte estava presente nos relatórios dos prefeitos
permite-nos afirmar que estava em construção em Belo Horizonte, em meados do século
XX, uma cultura esportiva. Mesmo que os processos mais intensos de industrialização
tenham ocorrido na cidade em outros marcos cronológicos, o imaginário de uma cidade
urbana e esportiva também já se fazia presente. Nesse contexto:

Desenvolve-se uma ideia que antes pareceria paradoxal: descansar
não é mais não fazer nada, mas escolher entre um novo conjunto de
atividades que se apresenta. Na verdade, paulatinamente a dinâmica
do tempo da produção (do trabalho) impregnará o lazer (não
trabalho), um dos elementos que ajuda a entender (como causa e
consequência) a nova excitabilidade pública (MELO, 2011, p. 69).

Apesar do esporte já fazer parte do cotidiano da cidade, principalmente o
futebol, os belohorizontinos ainda careciam da possibilidade de práticas mais
sistematizadas, promovidas sobretudo por clubes.
Nesse período, outras capitais brasileiras mais antigas, já viviam outro momento
esportivo, em um contexto de desenvolvimento da industrialização e da tecnologia.
Schetino (2013), ao analisar o caso do Rio de Janeiro, afirma que, nos anos 1940 e
1950, a cidade já possuía mais de um século de relação com o movimento esportivo,
possuindo em diversas esferas da vida social a marca do dinamismo. Para o autor:

As relações entre esporte/modernidade/tecnologia se desenvolvem na
cidade viva, no cotidiano de seus moradores. Os recordes, e avanços
do esporte, bem como sua relação com a tecnologia são próprios de
uma sociedade industrial, que mensura, divide, metodiza. Mensurar,
avaliar e quantificar as marcas esportivas, os progressos científicos,
econômicos e culturais era hábito comum, parte integrante da
divulgação do estilo de vida moderno. Na cidade do Rio de Janeiro,
assim como em outras grandes cidades mundo afora, o esporte era
considerado também como elemento indicador de uma cidade
moderna, industrializada e com sucesso no campo econômico (2013,
p. 4).

Parte do dinamismo e da diversidade apontada por Schetino, relacionava-se a
existência de muitos clubes esportivos (o autor aponta a existência, em 1937, de 170
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clubes naquela cidade). Mesmo que em outro ritmo, Belo Horizonte também vivia este
movimento nos anos 1940/1950, sendo o incentivo à criação e manutenção de clubes
esportivos, uma das principais ações do recém criado Conselho Municipal de Esportes.
Nos primeiros anos de seu funcionamento, o CME direcionou suas ações
principalmente para os clubes de futebol (profissionais e amadores). Como a prática do
futebol já estava consolidada em Belo Horizonte em meados do século XX, foi comum
o auxílio do Conselho através de subvenções e auxílios para entidade e pela distribuição
de materiais esportivos. Além disso, o Conselho realizava estudos para construção de
estádios em vilas e bairros da capital.
Como o CME era um órgão diretamente ligado ao prefeito, é de se esperar que
esta ação promovesse significativos ganhos políticos ao executivo municipal, inclusive
porque a expansão do futebol profissional e amador na cidade foi conseqüência direta
da ação da prefeitura. Tal fato fica claro ao percebermos nos relatórios dos prefeitos os
constantes subsídios e auxílios variados que os clubes recebiam, seja para melhorarem
suas siatuações financeiras ou para construírem suas sedes e campos.

[...] Como é do conhecimento público, os nossos grandes clubes,
enfrentando pesados onus impostos pelo regime do profissionalismo,
passavam por graves dificuldades. Notadamente o Atlético e o
América lutavam contra fatores adversos. O Cruzeiro via-se
impossibilitado de realizar qualquer empreendimento. Quanto ao Sete
de Setembro, sem maiores esperanças, continuava acalentando velho
anseio de posse do estádio próprio. Junte-se a isto a situação dos
clubes amadores, muitos dos quais com indiscutível possibilidade
esportiva, mas impedidos de galgar às categorias superiores por não
possuirem praças adequadas. Assim, pois, com satisfação, corremos
em socôrro dos clubes esportivos, destinando-lhes apólices municipais
no valor de Cr$ 8.791:000,00 para que lograssem desvencilhar-se de
difíceis compromissos. Para os clubes amadores destinámos a quantia
de Cr$ 2.000.000.60, igualmente em apólices, objetivando a
construção de estádios (Otacílio Negrão de Lima, 1948, p. 46).

O tipo de relato transcrito anteriormente repete-se diversas vezes nos relatórios
dos prefeitos, afirmando que esta foi uma prática absolutamente comum para o período.
É interessante destacar que os grandes clubes de Belo Horizonte, de futebol ou não,
eram administrados por uma seleta elite da cidade, que provavelmente possuía ampla
capacidade de dialogar e pressionar o executivo para garntir seus interesses. Como o
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CME, como foi apontado anteriormente, era ligado diretamente ao gabinete do prefeito,
tinha condições de atuar de forma direta e rápida nas questões esportivas da cidade.
O olhar sobre este órgão da administração belorizontina, permite afirmarmos que
mesmo 25 anos antes da criação da primeira secretaria municipal que abarca o esporte e
o lazer (SMCITE, em 1973), as ações desse setor já possuíam amparo na estrutura
administrativa. Além disso, a análise dos documentos pesquisados também revelaram o
apelo civilizador e formador atribuído ao esporte.
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POTENCIALIDADES DAS FONTES CAMARÁRIAS PARA OS
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RESUMO: Comumente pesquisas historiográficas no âmbito do lazer têm utilizado
como fontes primárias de investigação periódicos publicados na imprensa de
determinado período e local estudados. Entende-se que a imprensa e seu produto seja
fonte importante para estudos historiográficos por exprimir representações da vida
cotidiana da cidade, mediante marcas da vida social deixadas por seus moradores,
possibilitando compreender melhor a sociedade, os valores e os anseios da época, ao
mesmo tempo em que serve de veículo de relatos, projeção e divulgação de
acontecimentos. Contudo, esse tipo de fonte contém limites por possuir um discurso
restrito pequeno grupo, restringindo uma visão ampliada sobre a cidade. Faz-se
interessante pensar na pesquisa historiográfica a partir de referenciais que sugerem a
multiplicidade no fazer historiográfico, na escolha de fontes e seu olhar sobre elas. Este
trabalho apresenta a potencialidade e viabilidade de utilização de documentos
camarários, como Atas de Sessões da Câmara e Protocolos de Requerimento, como
fontes de pesquisa no âmbito da história do lazer. Estes documentos camarários, já
utilizados para tantas pesquisas históricas, ainda são pouco explorados no âmbito do
lazer, mas agregados aos periódicos e à pesquisa bibliográfica, possibilitam
interpretações na busca pela compreensão de manifestações que permearam os
divertimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Divertimentos; Ouro Preto; século XIX; teatro.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho objetiva discorrer sobre o potencial de outras fontes, para
além de periódicos, para estudo da história dos divertimentos, com base na experiência
em curso da pesquisa de mestrado intitulada “Os divertimentos em Ouro Preto no final
do século XIX”.1
1

Ainda em andamento, pertencente ao Programa de Pós-Graduação Estudos do Lazer da Universidade
Federal de Minas Gerais – Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com previsão
de defesa de dissertação em agosto de 2017.
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Comumente as pesquisas historiográficas no âmbito do lazer têm utilizado como
fontes de investigação periódicos publicados na imprensa de determinado período e
local estudados, como os jornais. O trabalho de Rodrigues (2006), que estuda a
sociabilidade desenvolvida pela relação dos fenômenos cidade, esporte e lazer com foco
na constituição e o enraizamento do esporte como lazer em Belo Horizonte de 1894 a
1920, e que tem sido referência para outras pesquisas, é exemplo disso.
Esse e outros trabalhos, como Ribeiro (2007), Vilhena (2008), Neto e Silva
(2009), Souza Neto (2010), Bibbó e Rosa (2013), Melo (2010; 2014; 2015), sinalizam a
imprensa como importante material fornecedor de pistas e fatos. A imprensa exerce
influência em diferentes segmentos da sociedade, como o político e o educacional
(LINHARES, 1995; RODRIGUES, 2006), e exprime representações da vida cotidiana
da cidade, mediante marcas da vida social deixadas por seus moradores, que poderiam
traduzir modos de viver e de se divertir através de narrativas do cotidiano
(RODRIGUES, 2006). De acordo com Rodrigues (2006) a imprensa possibilita
compreender melhor a sociedade, valores e anseios da época ao mesmo tempo em que
serve de veículo de relatos, projeções e divulgação de acontecimentos.
Além de divulgar acontecimentos e exercer o papel de veículo de informações e
de disseminação de ideias, a imprensa influencia comportamentos ao destacar o que era
bom ou mal, o que era recomendado e moralmente aceito ou reprovado, conforme
regras vigentes. A importância da imprensa, bem como de outros tipos de documentos
impressos, foi descrita por Linhares (1995):
[O meio impresso] significa tanto uma maneira de agregar as
pessoas dispersas no conjunto urbano, como também uma forma
de apresentação de um grupo ou categoria social ao contexto
mais amplo da cidade. É interessante verificar que os jornais
funcionam como "mensageiros de relações", para usar uma
expressão de DAVIS (1991:159). Eles não seriam apenas fonte
de idéias e de imagens, mas uma maneira peculiar de criar laços
sociais, agregar interesses, disseminar visões de mundo,
possibilitar reconhecimento, construir diferenças e configurar
identidades. Daí a multiplicidade de formas, temas, tipos,
destinação e objetivos que aparecem nas publicações resenhadas
(1995, p. 24).
Por suas características, jornais e revistas são fontes interessantes a serem
exploradas para tentar conhecer e compreender o passado. Ainda assim, Rodrigues
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(2006, p.19) atenta para o fato de a imprensa ter limites enquanto fonte por possuir “um
discurso restrito somente a um grupo pequeno que tinha acesso à sua produção e
consumo”, restringindo uma visão ampliada sobre a cidade.
Faz-se interessante pensar na pesquisa historiográfica a partir de referenciais
como Jaques Le Goff e Marc Bloch, que sugerem a multiplicidade do tempo e suas
manifestações, bem como de documentos e fontes e suas interpretações, como elemento
essencial na interpretação e busca da compreensão da história. Como evidencia Bloch
(2001, p. 79), “os textos ou os documentos, mesmo os aparentemente mais claros e mais
complacentes, não falam senão quando sabemos interroga-los”. Também por isso,
o conhecimento histórico é uma construção que envolve inúmeras
reflexões como, por exemplo, sobre as fontes a serem trabalhadas, as
opções teórico-metodológicas, a trama, a tessitura do texto, as
interpretações, a narrativa, a subjetividade de quem escreve e a
mediação entre o passado (objeto de investigação) e o presente (tempo
no qual escreve o/a historiador/a) (GOELLNER, 2005, s./p.).

Abílio Barreto (1936a; 1936b) ao produzir o livro “Memória Descritiva de Belo
Horizonte”, baseou a sua escrita em relatórios da Comissão Construtora da Nova
Capital, mapas governamentais e outros documentos para registrar o processo de
idealização, construção, inauguração e primeiros dias de uma “cidade modelo”, a
Capital do Estado, Belo Horizonte. Em seu trabalho é possível ter acesso, por exemplo,
a discussões e deliberações da Assembléa Legislativa Provincial a respeito da
transferência da Capital mineira.
Duarte (1993), ao estudar o circo e o teatro em Minas Gerais no século XIX,
aliou notícias e anúncios de jornais a relatos de viajantes, a leis regulamentadoras dos
espetáculos, a obras sobre o teatro no século XIX, a relatórios do Presidente da
Província e a legislação minera do período. Essa opção metodológica se mostrou
exitosa, o que pode ser observado na sua tese, em que apresenta descrições e análises de
como eram oferecidos e recebidos espetáculos de circo e teatro em diferentes regiões de
Minas Gerais.
O presente trabalho pretende valer-se da multiplicidade de fontes camarárias
existentes sobre a cidade de Ouro Preto, no período estudado, final do século XIX.
Inspirada nos estudos de Barreto (1936a; 1936b) e de Duarte (1993), as fontes que estão
sendo mobilizadas para este estudo, ainda em curso, são Atas de Sessões da Câmara de
Ouro Preto redigidas de 1868 a 1883 e Registros de Protocolo de Requerimento à
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Câmara de Ouro Preto, com solicitações de 1889 a 1892 – ambos disponíveis no acervo
do Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, fundo “Câmara Municipal, Parte I – 1711
a 1935”.
As Atas de Sessões da Câmara registram ocorrências, deliberações, resoluções e
decisões oriundas de discussões em reuniões da Câmara. Nas atas estudadas o conteúdo
abrange assuntos diversos, como obras de reparos e manutenção de ruas e becos
(limpeza, estado de conservação) e em chafarizes; nomeações de cargos públicos
(juízes, fiscais, vereadores); cobranças e reclamações de impostos; serviços de
distribuição de água; construção de estabelecimentos (mercados, açougues, cemitérios,
casas particulares), entre outros temas que influenciam no cotidiano da cidade, como
limpeza, segurança e serviços prestados.
Os Registros de Protocolo de Requerimento contêm pedidos de aforamento de
terrenos; autorização para construção ou demolição de casas; permissão para uso de
espaço público em razão particular; solicitação de arruamentos e manutenção de
espaços públicos (becos e jardins); pedido de alívio de impostos; licença para exercer
ofício; solicitação de manutenção da distribuição de água etc. Os requerimentos
registrados parecem ter sido feitos por habitantes da cidade, donos de terrenos e
beneficiados diretos das solicitações, sem necessariamente possuir cargos no governo da
cidade ou posição de expressividade na sociedade, sendo por vezes homens, por vezes
mulheres.
Ao estudar os divertimentos em Ouro Preto no final do século XIX, o teatro foi o
único divertimento encontrado entre esses requerimentos feitos à Câmara de Ouro Preto
entre 1891 e 1892 como, por exemplo, o pedido do Sr. Rolland, que solicitou a chave do
theatro para apresentações de ilusionismo. Ao contrário de outras solicitações
encontradas no mesmo documento, esta foi despachada sem ressalvas. Nas demais o
Teatro não estava disponível nas datas solicitadas:
Rolland Mio, empresario de diversas companhias theatraes, pedindo
para que lhe seja entregue a chave do theatro d’esta Capital, afim de
darem uma serie de espectaculos de prestidigitação com o illusioista
Mineiro Alfredo Guerrier. (Despacho) Sim, assignado responsl. e
caução de 100$000. Ouro Preto, 29 de 8bro de 1891. M. E Reinault.
(Registros de Protocolo de Requerimento à Camara, 30 de outubro de
1891, f. 35).

Sobre o assunto, alguns exemplos podem ser destacados também nas Atas de
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Sessões da Câmara, como uma reclamação que aparece na Ata de 13 de setembro de
1880 (f. 134 v):
Leu-se um Officio do D.or Chefe de Policia sollicitando providencias
contra o costume inveterado de se pregar nas esquinas, e paredes das
mais publicas da Capital cartazes anunciando espectaculos no Theatro
e Circo equestre.

Além de pistas sobre o teatro, outras formas de diversão são encontradas em
Atas de Sessões da Câmara, como eventos religiosos, comemorações e homenagens à
família imperial. O documentos trazem informações como autorização e direcionamento
de recursos financeiros retirados dos Cofres para a realização das festas, bem como a
definição de sua organização.
Em uma das fontes, vê-se a concessão para gastos com a celebração de Corpus
Christi “dentro dos limites da quota votada no orçamento vigente”:
O Sr. Albergaria apresentou a seguinte indicação: Indico, que se faça
na forma do estillo a Procissão de Corpus Christi, financiado o Sr.
Pro.cor autorizado á fazer as despesas necessarias dentro dos limites da
quota votada no orçamento vigente. Approvada. (Ata da Sessão
ordinária do dia 15 de abril de 1874, f. 90-90v).
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Em outra Ata vê-se a preocupação com o planejamento dos festejos de recepção
ao Imperador, sendo nomeados os membros da Comissão para formular um projeto de
programa do evento, além de estarem incumbidos do projeto de decoração e seu
orçamento da festa, considerando a preocupação com os valores do material, visto que
no momento de tal festejo a cidade passava por queda financeira.
Os Senhores Albergária, Cezario e Quintaes Junior membros da
Comissão encarregada por esta Camara para formularem o projecto de
programma para os festejos e recepção de S. M. O Imperador
apresentarão o projecto, planta, e orcamento[sic], igualmente o
parecer fazendo ver impossível a Comissão orçar o levantamento do
corêto e levantamento de mastros venezianos, de que trata o referido
projecto de decoração da Praça, por que os materiaes, e mão de obra
subirão de valôr. Porem parece a Comissão que se a execução do
plano for confiada á cidadãos honestos não serão de fraudados os
cofres públicos. O Sr. Presidente declarou estar em discussão o
projecto. O Sr. D.or Matta ofereceu algumas emendas que depois de
lidas forão aprovadas. Ficando o projecto e emendas adiado para
serem tomados em consideração em temo opportuno (Ata da Sessão
extraordinária do dia 13 de setembro de 1880, f. 135).

No acervo consultado há pelo menos dez documentos de Atas e Registros de
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Requerimentos. Em apenas dois desses, já foram encontradas oito referências às
diversões na Capital Ouro Preto, o que denota o potencial dessas fontes para estudar os
divertimentos.
Em outros trabalhos sobre Ouro Preto que usam como fontes os documentos
camarários, há outros indícios dos divertimentos, como apontam Mantovani (2007) e
Natal (2007). Ao apresentarem a planificação do Morro da Forca, ambos os estudos
mostram a intenção de construir um novo ponto de recreio e diversão para além da
praça da Independência, atual praça Tiradentes, que estaria em más condições para
usufruto. Foi prevista no Morro da Forca a construção de cerca de 100 construções de
estilo moderno e elegante para receber restaurantes, cafés, bilhares um politeama para as
apresentações líricas, dramáticas e equestres, diversões públicas, além de um jardim de
recreio. Este é um importante fato para se pensar os divertimentos e sua relevância em
Ouro Preto no final do século XIX, e tais informações estão contidas em documento da
Diretoria Geral de Obras Públicas de 1887 (MANTOVANI, 2007, p. 90) e em Contrato
celebrado pela Intendência Municipal para os Melhoramentos da Cidade de Ouro Preto
(NATAL, 2007, p. 48).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata-se a viabilidade de maiores investimentos em documentos camarários
como fonte de pesquisa no âmbito da história do lazer, já que são vistas possibilidades
de encontrar pistas, sinais e evidências sobre os divertimentos, sejam os documentos de
natureza distinta. O uso dessas fontes, aliadas a outros tipos fontes documentais, como
periódicos, concatenada com a pesquisa bibliográfica acerca da temática estudada,
possibilita interpretações na busca pela compreensão de manifestações sociais e
culturais que permearam os acontecimentos em torno dos divertimentos.
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A PEDAGOGIA DO ÓCIO E A EDUCAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Livio dos Santos Wogel,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT,
liviowogel@hotmail.com

RESUMO: A comunicação aborda a relação entre a pedagogia do ócio e a educação da
experiência como forma de educação do ócio e para o ócio. A pedagogia do ócio tem
como objetivo de despertar e desenvolver para o valor e a vivência do ócio, ao
apresentá-lo de forma positiva. O ócio é uma experiência humana de vivência do tempo
livre, em que há percepção de liberdade de escolha por quem o vivencia, apresenta
motivação intrínseca e prazerosa e tem finalidade em si mesmo, ou seja, é autotélico.
Experiência esta que precisa ser elegida e cultivada como um valor positivo, e
enriquecida com formação humana, esclarecimento e apresentação de formas variadas
de vivenciar o ócio. Este texto é uma retomada reflexiva de parte da tese de doutorado
em Educação: Currículo defendida em 2014, na PUC-SP, sobre a relação entre o ensino
de filosofia e a pedagogia do ócio. Baseia-se teoricamente em CUENCA CABEZA,
LARROSA, DEWEY, MONTEAGUDO SÁNCHEZ, entre outros. Intenta apresentar
como o entendimento sobre a educação da experiência é fundamental para a valorização do
ócio e a educação deste como também apresentar formas como a pedagogia do ócio ensina

por meio da facilitação e promoção de vivências memoráveis e intensas.
PALAVRAS-CHAVE: Ócio; Pedagogia do Ócio; experiência.

INTRODUÇÃO
A comunicação aborda a relação entre a pedagogia do ócio e a educação da
experiência como forma de educação do ócio e para o ócio. A pedagogia do ócio tem
como objetivo de despertar e desenvolver para o valor e a vivência do ócio, ao
apresentá-lo de forma positiva.
O conceito de Ócio em que esta comunicação se baseia é do Instituto de
Estudos do Ócio, da Universidade de Deusto e foi formulado pelo prof. Dr. Manuel
Cuenca Cabeza. Para este Instituto, o Ócio:
[…] é uma experiência de grande valor no momento atual porque é um tipo
de vivência humana que o sujeito percebe de modo satisfatório, não
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obrigatório e não necessário. Enunciado afirmadamente se pode dizer que o
ócio é uma experiência humana livre, gozosa e com um fim em si mesma; ou
seja, voluntária e separada da necessidade, entendida como necessidade
primária. (CUENCA CABEZA, 2009a). (grifos do autor).

O ócio é uma experiência humana de vivência do tempo livre, em que há
percepção de liberdade de escolha por quem o vivencia, apresenta motivação intrínseca
e prazerosa e tem finalidade em si mesmo, ou seja, é autotélico. Experiência que precisa
ser elegida e cultivada como um valor positivo, e enriquecida com formação humana,
esclarecimento e apresentação de formas variadas de vivenciar o ócio. A intenção da
pedagogia do ócio é que este seja percebido como um valor de realização humana, bem
como qualificar as pessoas para que escolham o ócio como um modo de se desenvolver
pessoalmente e elegendo-o como signo de qualidade de vida.
Este texto é faz parte das reflexões teóricas apontadas na tese de doutorado em
Educação: Currículo - Filosofia e Ócio: possibilidades de originárias de formação no
Ensino Médio defendida em 2014, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A
partir do problema “Quais são as possibilidades formativas que a abordagem das vivências
de ócio pode apresentar para o ensino de Filosofia no Ensino Médio?”, a tese buscou
desenvolver um entendimento sobre as possibilidades da formação filosófica no Ensino
Médio relacionando-a com as vivências do ócio e os parâmetros formativos da Pedagogia
do Ócio.

Das obras sobre a Pedagogia do Ócio que embasam essa reflexão destacam-se:
Temas de Pedagogía del Ocio, de 1995; e outras que fazem parte da coleção
‘Documentos de Estudios de Ocio’: Ocio y Formación: hacia la equiparación de
oportunidades mediante la Educación de Ocio, de 1999; Ocio Humanista: dimensiones
y manifestaciones actuales del ocio, de 2000; e Pedagogia del Ocio: modelos y
propuestas, de 2004.
Esta apresentação dar-se-á na seguinte trajetória: a apresentação dos fundamentos
da pedagogia do ócio e, posteriormente, a relação entre esta pedagogia e a educação da
experiência.

A PEDAGOGIA DO ÓCIO
A Pedagogia do Ócio se mobiliza a partir da preocupação em facilitar a
aprendizagem das experiências de ócio como algo valoroso, que tenha sentido, como
uma forma de desenvolvimento humano. Busca ensinar as pessoas a aprender a escolher
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viver um ócio ativo, substancial e criativo, que desenvolva saberes, habilidades,
destrezas e valores para viver o tempo livre, com liberdade, participação ativa e
autoexpressão criativa. Ensina por meio da facilitação e promoção de vivências
memoráveis e intensas.
Tem por objetivos possibilitar a vivência do ócio como uma tarefa formativa,
bem como fazer do ócio uma ocupação humana e digna, visto que há a necessidade de
uma formação intelectual e estética para que o tempo se converta em ócio. A busca
dessa pedagogia é a realização de um ócio formativo, reflexivo, cultural, criativo e de
crescimento pessoal que tenha um caráter consciente, reflexivo, global, de melhoria,
abertura e encontro.
Para Cuenca (2004, p. 17), a Pedagogia do Ócio “implica em reflexão,
compreensão, estudo científico e proposta de melhoria. A pedagogia do ócio é a
educação do ócio sistematizada e organizada, de maneira que nos proporciona todo o
anterior e nos ajuda a estudar, criticamente, a estreita relação entre educação e ócio”. As
formulações da Pedagogia do Ócio esforçam-se em buscar compreender a função
educativa do ócio e quais são suas possibilidades formativas a fim de que se possa obter
o máximo de possibilidades e benefícios das experiências de ócio.
A pedagogia do ócio deseja contribuir para o desenvolvimento de algumas
características pessoais como: - a vivência lúdica: manifesta-se na alegria e no gozo
sentidos ao viver a experiência do ócio, desde o seu planejamento à execução e a
memória satisfatória do ócio vivido. Também o incremento da fantasia e da criatividade
como expressão do desejo e do prazer; - a conquista da percepção de liberdade: quem
vive as experiências de ócio entrega-se livremente e mesmo desinteressadamente a elas,
vivendo-as plenamente como atividades elegidas como importantes e com a expectativa
de realização pessoal sem pressões externas ou obrigatoriedades impostas.
O papel da formação é de extrema importância para o desenvolvimento do
ócio autotélico, visto que este se identifica com uma formação que valoriza o
conhecimento desinteressado, reflexão, contemplação, criatividade e abertura
à transcendência. (2000, p. 56). […] a vivência humanista do ócio é, ou
deveria ser, uma experiência integral e relacionada com o sentido da vida e os
valores de cada um. Isso pode ocorrer graças à formação. A pessoa formada é
capaz de converter cada experiência de ócio numa experiência de encontro.
Cada encontro é uma recriação que proporciona vontade de viver. (CUENCA
CABEZA, 2000, p. 64).

A PEDAGOGIA DO ÓCIO E A EDUCAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
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O ócio é, antes de tudo, uma experiência pessoal, que “adentra profundamente
no terreno do subjetivo e que adota uma infinidade de expressões, intensidades e
significados” (MONTEAGUDO SÁNCHEZ, 2008, p. 81). É considerada uma
experiência completa, centrada em atuações desejadas e que permitem o
desenvolvimento pessoal, ao fazer crescer a satisfação, a autocriação e a dignidade.
Experiência que se realiza mediante informação e formação intencional, ao ser
consciente do acontecimento, do sentido dado às atividades, do conhecimento
vislumbrado, da vontade em estar presente na atividade.
Também tem um caráter memorável, ou seja, é algo para ser recordado e
significado como próprio da história de vida. A experiência de ócio memorável se
associa àquelas vivências de ócio que conduzem a experiências positivas, pois resultam
em serem significativas, fortemente emotivas e promotoras de mudança ou melhora para
o protagonista. (MONTEAGUDO SÁNCHEZ, 2008.)
Fundamentalmente, a experiência do ócio consiste em despertar a dignidade do
ser humano e potencializar a vivência de valores pessoais e comunitários. É considerada
uma experiência positiva em que a pessoa se autoafirma e se identifica. O horizonte
dessa experiência é a vivência da liberdade.
Segundo Larrosa (2004, p. 116), a experiência “é o que nos passa, o que nos
acontece, o que nos toca. Não o que passa, não o que acontece, ou o que toca”. O cerne
da experiência é a capacidade de recepção de um evento em nível sensorial pela pessoa
que participa dele. Assim, de acordo com esse autor, a experiência é um ato pessoal,
intransferível, de parada no tempo para uma recepção acolhedora dos eventos e para
sentir-se parte deles, num processo de abertura e disponibilidade para perceber as
sensações que surgem de um evento.
[...] o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua
passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura.
Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e
passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência,
de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade
fundamental, como uma abertura essencial. (LARROSA, idem, p. 123).

A educação do ócio é essencialmente uma educação da experiência, em razão
de que o conceito de ócio anuncia uma experiência: “O ócio é uma experiência gratuita,
necessária e enriquecedora da natureza humana”. (CUENCA CABEZA, 2000, p. 15). A
Pedagogia do Ócio propõe que as pessoas se formem para que vivam experiências
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integrais, quer dizer, plenas, completas e centradas em atividades desejadas, autotélicas
e pessoais.
Educar ao promover as vivências de ócio, ou educar para o ócio, é propor uma
formação em que a pessoa possa fazer a experiência do ócio, ao abrir-se a novas formas
de realização humana. É uma formação para viver diferentes estilos de vida e implicarse na elaboração de um mundo de valores e na ampliação da capacidade de escolha. É a
busca da autorrealização, da qualidade de vida e da autossatisfação, que, segundo
Cuenca Cabeza (2000a, p. 74), “[...] conduz à autonomia, no sentido da pessoa ser capaz
de tomar decisões que, no caso do ócio, servem para melhorar a experiência e a vida.”.
A vivência do ócio é substancialmente pessoal, em que as emoções e afetos são
sentidos e interpretados pelo seu autor. Cada pessoa experimenta emoções e sensações
radicalmente diferentes, e as interpreta segundo as próprias experiências, convicções,
aprendizados e valores, ou seja, toma um sentido através da interpretação que a pessoa
faz de si e da vivência a se experienciar.
A etimologia do termo experiência ajuda-nos a entender o ato de experimentar.
A ideia de experimentar carrega tanto o desejo de passar por uma situação ou realizar
um evento bem como o perigo de ser surpreendido ao realizá-la.
A raiz per de “experiência” está presente em peritus, quem teve experiência
de, quem é “hábil em algo”, é o experto; encontra-se também em periculum
que de início, significava “ensaio” e “prova” e, depois, “risco”. Per e peiro
reaparecem também em portus (porto e porta). Portus em latim e o porus em
grego significavam a saída que se encontra ao caminhar pelas montanhas. É
passagem. O caminho que leva ao porto é opportunus. (MATOS, 2007, p.
76).

O perigo, nesse sentido, não é maléfico ou adverso, mas é para aquele que se
deixa surpreender, que não paralisa a si mesmo por conta do que é inesperado, mas se
abre à novidade. Segundo Ortega y Gasset (1993), citado por Matos (Id. Ibid.): “[...] O
radical per de periculum é o mesmo que anima a palavra experimentar, ex-periência, experto, perito [...]. O sentido originário do vocabulário experiência é ter passado por
perigos”.
A busca pela experiência, que parte da superação do receio de se surpreender,
faz com que a pessoa que se propõe a viver a experiência abra-se e proponha-se a uma
vivência e reconheça o desejo de viver algo do qual não se tem todo o controle do
resultado, somente a consciência da vontade e dos próprios gostos. É tanto a vivência do
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perigo quanto da travessia, da passagem, de experimentar algo que se vislumbra ser
positivo.
A palavra experiência vem do latim experiri, provar [experimentar]. A
experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se
experimenta, que se prova. O radical é periri, que se encontra também em
periculum, perigo. A raiz indo-europeia é per, com a qual se relaciona antes
de tudo à ideia de travessia e, secundariamente, a ideia de prova. Em grego
há numerosos derivados desta raiz que marcam a travessia, o percorrido, a
passagem: peirô, atravessar; pera, mais além; peraô, passar através; perainô,
ir até o fim; peras, limite. Em nossas línguas há uma bela palavra que tem
esse per grego, de travessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito da
experiência tem algo desse ser fascinante que se expõe atravessando um
espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua
oportunidade, sua ocasião. (LARROSA, 2004, p. 124).

Heiddeger apresenta esta noção, que foi incorporada e citada por Larrosa
(idem, p. 125), ao afirmar que
Fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano,
com um deus, significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro,
chega até nós, nos avassala e transforma."Fazer" não diz aqui de maneira
alguma que nós mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência.
Fazer tem aqui o sentido de atravessar, sofrer, receber o que nos vem ao
encontro, harmonizando-nos e sintonizando-nos com ele. É esse algo que se
faz, que se envia, que se articula. (HEIDEGGER, 2003, p. 121).

É nessa direção que a experiência de ócio também é ampliação de horizonte, na
medida em quem faz a experiência sai transformado, ou seja, incorpora a experiência
tomando-a como sua, fazendo com que se torne parte integrante da própria história de
vida. A ampliação de horizonte tem a ver com a reelaboração de si a partir da
experiência. O sujeito da experiência é um sujeito transformado, que elabora outras
visões de mundo a partir do vivido, do sentido e do elaborado.
O saber da experiência, na situação da experiência de ócio positivo, é de
abertura de horizontes, tanto de compreensão quanto de satisfação. É nesse sentido que
a experiência de ócio positivo potencializa a criação de encontros criativos que dão
origem ao desenvolvimento pessoal. É um saber vital, como conhecimento de uma
forma singular de estar no mundo, apropriando-se da própria vida e se projetando como
protagonista da própria experiência de viver o mundo.
Porém, também é uma passionalidade por conta de que o experimentador é um
sujeito que se propõe a encontros. Encontro com os meios e ambientes de vivência do
ócio, apresentados nas cinco dimensões do ócio autotélico: lúdico, ambiental-ecológico,
criativo, solidário e festivo, que faz com que haja um relacionamento entre a pessoa -
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com suas concepções pessoais e com os próprios conhecimentos, valores e atitudes - e
outras pessoas, o entorno, ou objetos com os quais se busca conviver. É um processo de
estranhamento, ao reconhecer a diferença; identificação, ao conhecer a novidade do
outro; e promoção do diálogo, ao estabelecer uma relação de empatia e de absorção da
diferença. Também é um processo de valoração, ao se encontrar com o outro, apresentar
o que chama a atenção e o que qualifica como confortável ou desconfortável, como
aceitável ou repugnante, positivo ou negativo.
É um exercício da consciência, de assimilar, significar e se transformar. A
pessoa que reconhece o valor do ócio busca, responsavelmente ou, melhor dizendo,
protagonisticamente, vivê-lo. Viver o ócio exige uma consciência de querer viver e ser
responsável por tomar cabo da necessidade de atuar nesse âmbito vital.
O desejo de que o ócio faça parte do conjunto da vida transforma a percepção
de si mesmo, e o sujeito tocado e transformado pelo ócio continua buscando os frutos
satisfatórios dessas experiências ao longo da vida. O ócio se torna, assim, educação e
formação ao longo da vida.
O ócio que se vive como experiência satisfatória tem um efeito benéfico que
vai além da sua própria vivência, incidindo em todo o nosso ser e
proporcionando-nos consequências que se manifestam em outros aspectos de
nossa vida e nossas relações com o entorno. (CUENCA CABEZA, 2009b, p.
16).

Cuenca Cabeza (2008b, p. 167) apresenta alguns benefícios da experiência do
ócio autotélico, desde que seja uma experiência completa ou substancial e que, por isso,
devem ser suscitados e passar por um processo formativo: “autorrealização,
autoenriquecimento, autoexpressão, regeneração ou renovação da identidade própria,
sentimento de realização, melhoria na imagem pessoal de cada um, interação social e
sensação de pertencer ao grupo, e os próprios resultados duradouros da atividade”.
Para a Pedagogia do Ócio, tendo por inspiração a filosofia da educação de
Dewey, a verdadeira experiência de ócio é aquela que se conserva como sendo única,
uma recordação perdurável e individualizadora.
Segundo o filósofo estadunidense, em Arte como experiência, obra datada de
1934, a experiência é singular quando atinge seu fim em nome do qual foi iniciada,
como uma consumação, e não só como um término. Ela tem começo e fim e se destaca
como um memorial duradouro. Tem um movimento evolutivo rumo à sua consumação,
ao seu desfecho.
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As experiências têm um caráter intelectivo por seu aspecto de serem livres, por
terem sido observadas, pensadas, queridas e decidas. E também carregam as
características de serem emocionais, propositais e volitivas. São vividas porque valem a
pena intrinsecamente e, por isso, propositais e realizáveis. Segundo Dewey (2010, p.
114), “A experiência em si tem um caráter emocional satisfatório, porque possui
integração interna e um desfecho atingido por meio de um movimento ordeiro e
organizado”. Tem como marcas um propósito e uma atividade que se dirigem a um fim
a se realizar. É emocional e singular, pois é o que motiva a pessoa a realizá-la, na
abertura ao contato, à experiência, ao outro, que são marcados por suspense, incerteza e
desafios até a sua consumação.
Para Dewey (idem, 136), “A fase vivencial da experiência é receptiva. Envolve
uma rendição (...). A percepção é um ato de saída da energia para receber, e não
retenção da energia. Para nos impregnarmos de uma matéria, primeiro temos de
mergulhar nela”. Dewey chama esse movimento de impulsão, que designa um
movimento de se expor, colocar-se para fora e para adiante, para ter contato com o
meio. “As impulsões constituem os primórdios da experiência completa por provirem
da necessidade; de uma sede e uma demanda que pertencem ao organismo como um
todo e que só podem ser saciados pela instituição de relações claras com o meio”.
(Idem, p. 144).
As experiências, se forem significativas, influenciam na formação de atitudes,
de desejos e propósitos. Para tal, exige uma atividade reflexiva, ao reconhecer as
experiências e fazer uma reconstrução delas, tendo em vista a continuidade de
experiências.
É esse sentido da educação da experiência que a Pedagogia do Ócio incorporou
da filosofia da educação apresentada por Dewey, ao perceber que, por meio da
informação, da promoção e da oferta de chaves de interpretação das vivências, que
pode-se favorecer a educação para o ócio. A Pedagogia do Ócio considera que as
aprendizagens das experiências do ócio são importantes para que se tornem uma
educação ao longo da vida, de modo que estimulem a atitude desejada de continuar a
aprender. É o que declara Cuenca Cabeza (2004, p. 53) ao proclamar a necessidade de
promover a incitação do ócio a fim de que “torne possível o diálogo, a abertura e o
enriquecimento pessoal e não é algo que surja espontaneamente, para que uma geração
valorize algo, conhecê-lo e desfrutá-lo”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo estímulo da assunção dos valores do ócio, a Pedagogia do Ócio quer criar
um ambiente formativo de liberdade e independência que opõe o utilitarismo ao bemestar desinteressado e o aproveitamento do tempo, e busca o progressivo aumento do
tempo para si mesmo.
O horizonte da pedagogia do ócio é de orientar as ações educativas a fim de
que haja melhor compreensão da experiência pessoal do ócio e das funções que ele
proporciona na formação humana. A pedagogia do ócio quer promover reflexões e
ações que promovam uma imersão receptiva e contemplativa, capaz de proporcionar
experiências intensas, inesquecíveis e catárticas.
O convite da Pedagogia do Ócio está em perceber o ócio como uma dimensão,
como um valor e um direito humano que vai além da preparação imediata para viver o
tempo livre. A educação do ócio busca a capacitação das pessoas para melhorarem sua
vida através da participação em atividades e experiências de ócio gratificantes.
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VIDA AO AR LIVRE: DIVERSÕES E ATIVIDADES FÍSICAS EM UMA
BELÉM DA BELLE ÉPOQUE (OS RELATÓRIOS DE
ANTONIO LEMOS - 1897 a 1908)

Douglas da Cunha Dias.
Universidade Federal do Pará. douglasdc_dias@hotmail.com

RESUMO: Tematiza as diversões e atividades físicas ao ar livre em uma Belém da belle

époque. O recorte temporal, de 1897 a 1908, diz respeito aos anos da intendência de
Antonio Lemos, mais especificamente àqueles em que foram publicados os álbuns
intitulados “O Município de Belém”, fontes da pesquisa. De caráter historiográfico, a
pesquisa foi norteada pela História Social, com análise documental de forma qualitativa.
Objetivou-se compreender a valorização de diversões e atividades físicas ao ar livre ao
longo da intendência de Antonio Lemos. Para tal, a questão problema assim foi expressa:
como as diversões e práticas físicas ao ar livre integraram-se ao projeto de europeização
da cidade de Belém imposto por Antonio Lemos durante a belle époque, a partir do que
dizem os álbuns “O Município de Belém”, publicados de 1897 a 1908? Concluiu-se que
o intendente Antonio Lemos se preocupou em construir praças, jardins públicos e
reinaugurar e ampliar o Bosque Municipal, compreendendo tais espaços como propícios
a diversões e práticas físicas ao ar livre que proporcionariam lazer, saúde e bem-estar à
população, integrando, desse modo, a natureza à cultura urbana então forjada.
PALAVRAS CHAVE: Diversões e práticas físicas ao ar-livre; cultura urbana; belle
époque; Belém do Pará.
“BELÉM RESTAURADA, SANEADA, EMBELEZADA [...]”1: UMA CIDADE
QUE SE ANUNCIA
Era decorrido o ano de 1903 e amanhecia em Santa Maria de Belém do Grão-Pará.
Logo cedo, a população dirigia-se a um grande acontecimento: a reinauguração do

1

O Município de Belém. 1897-1902, p.350.
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Bosque Municipal2, ocorrida durante a intendência de Antonio José de Lemos3. Assim,
todos eram convidados a comparecer àquele logradouro para desfrutar, entre diversões,
refrigério e contemplação, de momentos singulares de vida ao ar livre. A julgar pelas
palavras de Lemos,
[...] o facto constituiu um grande êxito para esta Intendencia, pelos
louvores que a população formulou, anciosamente desejosa do
refrigerio d’aquelle pitoresco e umbroso logradoiro. Contaram-se por
milhares as pessôas que alli estiveram n’esse dia [...]4.

Mas, o que aparenta ser um momento de sociabilidade e regozijo voltado a todas
as camadas da população, deve antes ser pensado enquanto construção histórica marcada
pelas mentalidades e relações de força de sua época. Mais que isso: as ações empreendidas
pelo intendente da capital do Grão-Pará encontravam-se afinadas ao que acontecia nas
grandes capitais brasileiras naquele tempo histórico, que viviam “[...] o ideário de vida ao
ar livre, de naturezas domesticadas e inventadas pela nova ordem urbana [que
amalgamava] cura e divertimento, educação e saúde”5. Ao tematizar as diversões e
atividades físicas ao ar livre em uma Belém da belle époque, entre os anos de 1897 a
1908, a pesquisa em preâmbulo objetiva responder à seguinte questão geradora: como as
diversões e práticas físicas ao ar livre integraram-se ao projeto de europeização da cidade
de Belém imposto por Antonio Lemos durante a belle époque, a partir do que dizem os
álbuns “O Município de Belém”, publicados de 1897 a 1908? Como evidenciou-se na
questão geradora, as fontes da pesquisa serão os álbuns “O Município de Belém”, de
1897-1902 ao ano de 1908, todos pertencentes ao acervo de Obras Raras, da Biblioteca
Pública Arthur Viana, do CENTUR6. Relevante também é compreender que, ao adotar
como fonte os álbuns “O Município de Belém, relatórios oficiais da intendência
municipal, a pesquisa ora em preâmbulo, grosso modo, ficaria restrita ao discurso oficial
Reinaugurado em 27.09.1903. Vejamos o que disse Lemos, em seu relatório de 1902: “Quando em 1870,
o Dr. Abel Graça, 4º vice-presidente da província do Gram-Pará, assignou a lei nº624 de 22 de Setembro,
creando o Bosque do Marco da Legoa e traçando-lhe a forma respectiva, talvez nem pensasse que lançava
os fundamentos de uma obra eterna [...]” (O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1902, p.75).
3
Antonio José de Lemos. Maranhense. Nasceu em 1843 e faleceu em 1913, no Rio de Janeiro. Iniciou sua
vida política em Belém como um dos vogais (cargo correspondente ao de vereador) do município, chegando
ao cargo de intendente em 1897, e lá ficou até 1911. Por uma série de conjugações políticas, foi deposto e
expulso da cidade em 1911. Sobre a administração de Lemos ao longo da belle époque, ver SARGES, 2010.
4
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.178-179.
5
SOARES, 2016, p.17.
6
Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves. Abriga, entre outros, a Biblioteca Pública Arthur Vianna, à
qual está vinculado o setor de microfilmes, e o setor de Obras Raras, onde encontram-se os Relatórios de
Antonio Lemos.
2
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do intendente Antonio Lemos e seus interlocutores. Mas, se por um lado isso parece fato,
por outro, não soa equivocado afirmar que as lacunas proporcionadas por uma pesquisa,
ou os silêncios das fontes, são capazes de conduzir a novas trilhas a serem exploradas.
De início, ao pensarmos em Belém do Pará ao longo da administração de Antonio
Lemos, é possível notar que houve empreendimentos voltados à domesticação da
natureza, atribuindo-lhe um sentido positivo, qual lugar privilegiado para divertimentos,
contemplação, e práticas físicas ao ar livre. Uma vez transformada em extensão da urbe,
a vida ao ar livre (a natureza, grosso modo), tornou-se partícipe da modernização citadina.
Tratava-se de difundir e defender um ideal que imbricava a vida urbana à presença de
uma natureza benéfica, regeneradora e bela. Assim, de forma processual modificaram-se
sobremaneira as relações citadinas com o mundo natural, bem como as sensibilidades e
interações entre o espaço urbano e as sociabilidades. Com efeito, se então a natureza era
vista, pelo viés da economia, como manancial de riquezas, pronto a ser explorado –
pensemos aqui nas seringueiras – não parece equivocado vê-la também na perspectiva
simbólica de ser um “[...] manancial de vida e de identidade [...] paisagens que
constituíam o cenário da experiência, da memória social e da construção de uma imagem
do Brasil, para si mesmo e para o mundo”.7
Durante os anos de sua administração, em meio ao rápido enriquecimento da
cidade em decorrência do comércio da borracha, Antonio Lemos procurou tornar real a
Belém por ele idealizada: uma cidade arquitetonicamente moldada por padrões europeus,
o mesmo sendo aplicado aos usos e costumes de sua população, notadamente de suas
elites8. Tamanho crescimento foi acompanhado pela ruptura com o modelo arquitetônico
e urbanístico característico dos tempos coloniais. A Belém de belle époque era uma
cidade voltada à nova ordem urbana e dos sentidos, alinhando-se ao movimento de
“regeneração”9, evidenciando que as transformações então ocorridas não estavam

7

MURARI, 2009, p.21.
A categoria elite será pensada a partir de Cristina Cancela que, ao retratar uma Belém do entre séculos
(XIX e XX), afirma serem os grupos d’essa camada da sociedade belenense bem diversificados, sendo
compostos por membros de famílias tradicionais, que moravam em Belém desde os tempos coloniais,
incluindo também profissionais liberais, militares e ricos comerciantes ligados, na maioria das vezes, à
imigração estrangeira. Acrescente-se também, a partir da exploração da borracha, os comerciantes e
capitalistas que dominaram tal comércio. Sobre o tema, ver CANCELA (2012). Ver também, CANCELA
(2011).
9
Expressão adotada pela imprensa da época para denominar o processo de urbanização e modernização
imposto ao Rio de Janeiro então capital do Brasil,e, por extensão, às demais capitais. Pode ser dito que tal
denominação esclarecia o “[...]espírito que presidiu esse movimento de destruição da velha cidade, para
8
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separadas daquelas em curso nas grandes capitais brasileiras.
“CONSTITUE CADA UMA D’ELLAS, DESDE AGORA, UM FORMOSO SITIO
DE RECREIO E DISTRACÇÃO”10: AS PRAÇAS PÚBLICAS DE UMA BELÉM
EUROPEIZADA.
Compondo o quadro por si idealizado, a criação de praças e jardins públicos como
espaços voltados à vida ao ar livre mereceu destaque na intendência de Antonio Lemos,
inclusive, com o tópico “Jardins, parques e praças”, presente em todos os seus relatórios.
Sobre o tema, de início merece destaque o senso estético do intendente como que a mover
seu projeto de ajardinamento e arborização de Belém, a ponto de Lemos afirmar-se como
alguém dotado
[...] de uma orientação profundamente moderna, sob o ponto de vista
da esthetica urbana, sinto-me escravisado pelo pensamento – que
digo? – pela necessidade de imprimir a todos os ângulos d’esta cidade
querida os mais formosos aspectos [...]11

O princípio de que a presença do mundo natural era primordial à urbe moderna
conduzia as ações de Lemos, e isso também incluía a construção de modernas ruas e
avenidas, que a todo momento modificavam o tecido urbano de Belém. Articulavam-se
então
[...] vastas praças umbrosas e ruas e avenidas largamente varridas de ar
e luz [...] orladas de copadas arvores, d’onde o oxygenio de exhale em
ondas reconfortantes para o interior dos prédios. Attendo assim a dupla
exigência do embelezamento da capital e dos meus interesses de
hygiene.12

A considerar as fontes, foi Antonio Lemos quem concebeu e inaugurou, no Brasil,
inspirado em praças europeias, jardins e praças públicas sem a presença de grades
delimitadoras. Lemos reproduz em seu relatório de 1904, o discurso do tenente-coronel
Antonio de Carvalho referente à reinauguração da Praça Batista Campos, em 14 de
fevereiro de 1904, que, segundo o tenente-coronel, “[...] ha dez annos, não passava de
inesxpressivo quinconcio de mangueiras; ha vinte, de simples savana coberta de capim;

complementar a dissolução da velha sociedade imperial, e de montagem da nova estrutura urbana”
(SEVCENKO, 1989, p.30-31).
10
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.158.
11
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p.167 .
12
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p.167.
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ha trinta, de medonho mattagal bravio e pantanoso”13. Afirma ainda o narrador que a
praça, pela ação de Lemos, tornara-se um “[...] formoso e vasto square [localizado] n’um
dos novos e saudáveis bairros de Belém, onde se cortam largas e longas avenidas
formando pythagorica [...]”14. Com doses generosas de elogios, o tenente-coronel afirma
que o intendente era “[...] o infatigavel Haussmann15 e o apurado Alphand16 d’esta
formosa metrópole da Amazonia”17. Ainda segundo Antonio de Carvalho, Lemos teria
sido o introdutor, no Brasil, das praças e jardins sem gradeamento, posto que a Praça
Batista Campos possuía “[...] quatorze entradas e não portas, porque este, como demais
ajardinamentos de Belém, obedece ao moderno plano civilizador dos jardins sem grade,
concebido e posto em pratica, no Brazil, pela Intendencia de Belém”18. Mas não bastava
remodelar urbanisticamente a cidade: era preciso educar as sensibilidades da população
belenense para aqueles tempos outros alimentados pelo avanço do capitalismo, cabendo
“[...] ao poder público [...] a tarefa de disciplinar e embelezar a cidade, e, para
desempenhá-la, [foram criados] mecanismos que [interferiram] na vida cotidiana das
camadas populares”19. Em um processo relativamente lento, Antonio Lemos procurou
impor um modelo civilizatório à cidade, que incluía a valorização da vida ao ar livre como
espaço para divertimentos e fonte de saúde. Mesmo com as praças reinauguradas e
repletas de atrativos, que iam da arborização e equipamentos para recreios, passando pela
realização de concertos e festas de carnaval nas praças, o belenense parecia indiferente às
novas formas de sociabilidade que se apresentavam. Lemos indicava dois motivos para
tamanho descaso: o clima de Belém e o hábito de os belenenses pouco saírem às ruas e
mesmo às praças, posto que as mesmas, outrora, eram verdadeiros lamaçais e desprovidas
de quaisquer atrativos, respectivamente. Com a palavra, o intendente:
É relativamente diminuta a concorrência de famílias ás praças de
Belém. Atribuo o facto a differentes causas das quaes duas principaes.
Primeiro o clima, depois o habito. Fatigando o organismo, o clima
predispõe-n’o á indolência. O habito antigo, em Belém, era sahir-se
pouco de casa, pelas pessimas condições das ruas, desprovidas de
13

O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p.221
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p. 217.
15
Georges-Eugène Haussmann, conhecido como Barão Haussmann, o “artista demolidor”. Fio responsável
pelo remodelamento urbano de Paris, a mando de Napoleão III. Sobre Haussmann, ver BENJAMIN, 2007.
16
Jean-Charles-Adolphe Alphand, engenheiro francês, também responsável pelo embelezamento de Paris,
dando prosseguimento às obras de Haussmann.
17
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p.222
18
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p.218.
19
SARGES, 2010, p.21
14
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calçamento, e pelo nenhum attractivo das praças publicas, escalvadas e
nuas20.

Antonio Lemos prossegue, indicando que as transformações urbanas por ele
implantadas deixaram aquela cidade insalubre e com péssima urbanização, presa ao
passado. O intendente levava às páginas de seus relatórios a total insatisfação com o fato
de ter transformado, pelo menos pelas suas lentes, a capital do Grão-Pará em um exemplo
de cidade higiênica, ordeira e “futurosa”, e tais esforços não encontrarem eco na
população. Afinal, o tecido urbano de Belém havia sido modificado,
[...] mas o antigo costume persiste. [...] Vêm-se, portanto, pouco
frequentados os umbrosos e magníficos jardins públicos d’esta capital.
Elles ahi estão, comtudo, a offerecer á população o refrigerio, a
frescura, a tranquilidade, nas horas mais calmosas do dia. [...] Quizéra
eu poder incutir no animo dos munícipes a convicção de todo o bem
que lhes póde fazer o passeio e o exercício nas praças, pelas horas mais
proprias, haurindo o ar oxygenado dos arvoredos [...]. Quizéra incitar a
todos a levarem seus filhos aos jardins urbanos e suburbanos, a
fazerem-n’os folgar ao ar livre, ao ar puro, que tanto bem causa á saúde,
fora dos ambitos das casas acanhadas, onde se respira um ar viciado
pela agglomeração de numerosas pessôas21.

Ao criticar o desanimo belenense para com passeios e práticas de exercícios
físicos ao ar livre, junto às praças públicas, Lemos faz a defesa de tais hábitos como
essenciais ao desenvolvimento da saúde. O refrigério e ar puro oferecidos pelas praças
cuidadosamente arborizadas seriam os contrapontos aos ritmos acelerados da cidade, cada
vez mais movida pela lógica de uma ordem urbana então verdejante, que se estendia pelas
principais capitais brasileiras22. Pode-se, dessa forma, conceber o projeto de Lemos como
integrado ao quadro de mudanças ocorridas no Brasil, que levou a natureza – e a vida ao
ar livre, por extensão – a ser dotada de um sentido positivo, posto que lugar de cura,
contemplação, divertimento e regeneração. Lugar também para a prática salutar de
exercícios físicos e, justo por isso, Lemos anunciava, em 1903, que em já no ano de 1904,
pretendia “[...] dotar as principaes praças publicas de aparelhos gymnasticos apropriados,
assim como de alguns elementos de diversão que tenho em estudo”23. Em 1907, fazendo
referência às obras realizadas na Praça da República, surge outro indicativo do incentivo
às práticas físicas ao ar livre, quando o intendente afirma que a “[...] pista para exercicios
20

O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.170-171.
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.170-171.
22
DALBEN & SOARES, 2011; DIAS, 2014
23
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.170-171.
21
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de cyclismo está terminada [...]”24. Por outro lado, como apresentado no preâmbulo do
presente artigo, não eram apenas as praças públicas os espaços que Lemos criou em
Belém para o conjunto de divertimentos e práticas físicas ao ar livre em Belém. Como
será visto a seguir, o Bosque Municipal passou a ser tal locus por excelência.

“ESPERO BREVEMENTE DA EUROPA DIVERSOS OUTROS APPARELHOS
GYMNASTICOS E ALGUNS CARROSSÉIS”: O BOSQUE MUNICIPAL COMO
LUGAR DE DIVERTIMENTOS E PRÁTICAS FÍSICAS AO AR LIVRE25.
Considerando os álbuns “O Município de Belém”, a reinauguração do Bosque
Municipal foi central para o projeto de modernização citadina planejado por Lemos. O
novo Bosque não seria apenas um local com farta natureza, mas sim ambiente que
integraria o mundo natural à moderna vida urbana então arquitetada. Situado no Marco
da Légua, ainda zona suburbana de Belém, mas perspectivada como região propensa ao
desenvolvimento, logo no primeiro álbum, que cobriu os anos de 1897 a 1902, Antonio
Lemos sentenciava: “[...] Plantar um bosque [...] é uma missão mais altruísta [...] porque
encerra um plano mais largo de benefícios futuros, não a um certo numero de indivíduos
consaguineos [...] mas á integridade de um povo”26. Com efeito, desde a sua
reinauguração, foram realizados diversos serviços e obras impactantes no Bosque
Municipal naquilo que diz respeito aos divertimentos e práticas físicas, notadamente, a
ginástica, pois foram montados “[...] diversos apparelhos de gymnastica, baloiços para
creanças e diversos jogos sportivos”27. Ainda em 1903, em seu relatório Lemos transcreve
o “Guia do Bosque Municipal, ao Marco da Légua”, escrito pelo major Antonio de
Carvalho, e que fora publicado também no jornal “A Província do Pará”28. Em
determinado momento do guia, a vida ao ar livre é celebrada:
Ao ar livre...– Os pulmões enchem-se de com o ar oxygenado da matta
circumjacente; a vista deslumbra-se á luz causticante do sol que morde
todas as coisas com beijos de intelectual apaixonado; o espirito, liberto
do meio troglodyta em que estivera por algum tempo, alegra-se e se

24

O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1907, p.155.
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1906, p.201.
26
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1897- 1902, p.75.
27
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.178
28
Jornal de circulação diária, fundado [em 1876]. Em 1901, “[...] Antonio Lemos indeniza os demais
sócios, tornando-se o único proprietário “ (JORNAIS PARAOARAS, 1985, p.73).
25
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expande, sob o setim azul e incomparavel do céu paraense, formando
cúpula por sobre est’outro céu planturosamente verde da selva29.

O projeto de uma natureza integrada à cultura urbana ganhava contornos mais
evidentes e poderosos. A narrativa em questão constrói imagens impactantes e sedutoras,
mecanismo importante para as pedagogias que se debruçavam sobre as sensibilidades
coevas. Equipar o Bosque Municipal com recursos voltados aos divertimentos, construir
aparelhos ginásticos – e, algumas vezes, importá-los da Europa – era um convite evidente
para que a população belenense rompesse com antigos (e condenáveis, segundo Lemos)
hábitos. Os tempos ali em gestação exigiam movimento, novidades, festividade,
contemplação e, por que não, práticas físicas, folguedos, divertimentos e sociabilidades
vividas ao ar livre. Sob o título de “Jogos e divertimentos”, dizia Lemos que o Bosque
passava a oferecer “[...] um portico de madeira de lei, para exercícios gymnasticos [bem
como], para inocentes e salutares folguedos, uma barra-fixa, paralelas, jogo de bola,
burrica, bancos gyratorios [...]”30. Apesar de tantos esforços, Lemos seguia lamentando
que a população belenense não procurasse o Bosque Municipal ou as praças e jardins
públicos para ali viverem momentos de recreio e refrigério. Em uma narrativa extensa,
mas que merece ser transcrita, o intendente chega a afirmar que os estrangeiros que
residiam ou visitavam Belém eram aqueles que naquele momento, de fato, frequentavam
o Bosque, já que a população de Belém era
[...] pouco propensa a passeios suburbanos [e que] mesmo o actual
Bosque, com todas as attrações, recebe, aos domingos e dias de festa,
um numero de visitantes devéras diminuto, em relação á totalidade dos
habitantes de Belém. mais ainda: as proprias praças da capital, todas
engalanadas pelos primores de uma jardinagem competente e cuidadosa
a apezar de serem centraes vêm-se pouco concorridas, encontrando-se
n’ellas os passeiantes nacionaes em numero inferior ao dos extrangeiros
que as frequentam. Já installei no Bosque diversos jogos campestres,
afim de proporcionar distracções aos visitantes. Raras pêssoas, porém,
se utiliza d’elles, mesmo d’entre as creanças. Somos um povo bisonho,
temos acanhamento futeis, – como se fosse um crime ou pelo menos
uma incorreção divertir-se a gente em publico.31

29

O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.188
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.189.
31
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.195.
30
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“[...] UMA DESSAS GRANDES OBRAS UTEIS Á COLLECTIVIDADE, QUE SÓ
DELA DE APERCEBE QUANDO A DISFRUCTA NUM BOCEJO E INDECISO
LAZER”32: UM TEMPO QUE SE ESVAI.
Umas das marcas da intendência de Lemos é a preocupação com a vida ao ar livre
enquanto partícipe da cultura urbana imposta por aqueles tempos idos. Em uma cidade
que se queria moderna a partir do modelo civilizatório Europeu, jardins e praças públicas,
não menos que o Bosque Municipal, foram lugares que efervesceram as mentalidades da
época: fosse o poder público, que procurava incutir novos usos e costumes, ou a
população ainda presa aos hábitos de outrora, avessos à vida ao ar livre, o contato com o
mundo natural – corporificado em uma natureza positivada – parecia envolver a todos.
Lemos, alimentado por seus ideais, criticava veementemente os hábitos coevos, acusando
a população belenense de sequer esboçar um esforço para romper com os usos e costumes
que, segundo o intendente, não eram mais condizentes com a modernização das urbes.
Impositivo, julgava seus ideais aqueles condizentes com o processo civilizatório em
curso. Embora crítico, dizia-se esperançoso, apontando que em breve
[...] as familias paraenses virão alfim, não só por habito, mas também
por prazer, procurar cada dia, durante horas, á sombra florida dos
nossos parques, o oxygenio que banha e avigora os pulmões de creanças
e adultos [pois] os passeios, quando methodicos, desenvolvem e
tonificam o organismo. São considerações estas de extraordinario valor
para nós todos, sujeitos ainda a innumeros prejuízos, em relação á
hygiene privada. Nossas ruas, avenidas e praças estão agora bem
arborizadas e calçadas: desappareceram os charcos, os tremendaes
afugentadores dos passeantes. Nada se oppõe ao livre transito das
creanças e senhoras por toda a área urbana e suburbana de Belém. Basta
apenas que, reagindo contra a rotina, cada um de nós se resolva a fazer
um esforço – e sahir alfim a gosar dos attactivos cuidadosamente
idéados e executados pela Intendencia, em todos os logradoiros
publicos, em prol dos municipes33

Fossem adultos ou crianças, todos seriam abraçados por uma natureza generosa,
assim idealizava – ou impunha – Lemos. Contraponto aos ruídos e ritmos acelerados do
progresso., o intendente entregava à cidade a tranquilidade, o silêncio, o ar puro, os
divertimentos e sociabilidades que, vividas ao ar livre, em meio à praças e jardins
públicos, tal qual no Bosque Municipal. Ali, naqueles espaços racionalizados

32
33

O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1903, p.75.
O MUNICÍPIO DE BELÉM, 1904, p. 236.
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meticulosamente por Antonio Lemos, a vida era desenhada sob ilusórios moldes
europeus, inebriando suas elites e gerando exclusão e pobreza à sua população.
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A FESTA DO MASTRO E A GLÓRIA DO SANTO NA FESTIVIDADE DE SÃO
SEBASTIÃO EM CACHOEIRA DO ARARI, ILHA DO MARAJÓ – PARÁ
Marinete da Silva Boulhosa – IFPA – marinete.boulhosa@ifpa.edu.br

RESUMO: O presente artigo apresenta uma abordagem sobre a religiosidade do povo
amazônico, com destaque as festas de santos católicos, como elementos do patrimônio
cultural e identitário amazônico. O artigo é desenvolvido através da descrição, análise e
interpretação da Festividade de São Sebastião de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó,
que se caracteriza como a maior manifestação em homenagem a esse santo no Brasil, a
qual teve seu registro aprovado no ano de 2013 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, como patrimônio cultural do Brasil. O objetivo é tratar dos dois
principais símbolos da festa: a imagem do santo e o mastro do santo e da importância
dessa manifestação para a valorização do patrimônio cultural marajoara. A base teórica
e metodológica está na antropologia social e cultural, tendo como método de
investigação a etnografia, compreendendo-a como uma experiência de imersão total que
possibilita uma aproximação maior com as práticas culturais da gente marajoara.
PALAVRAS-CHAVE: Religiosidade; Festa de santo; Ilha do Marajó; festividade de
São Sebastião.

INTRODUÇÃO
Na Amazônia, a religiosidade, com predomínio do catolicismo popular, sem
perder de vista as outras concepções religiosas, é algo marcante na vida da sociedade
local, cujas manifestações são quase sempre coletivas e se dão através de procissões,
missas, novenas, ladainhas e a festa que se destaca como o lado lúdico dessas
manifestações.
De acordo com pesquisas de Eduardo Galvão (1953), Isidoro Alves (1980)
Raymundo Heraldo Maués (1995 e 1999), entre outros, as festas de santo cumprem uma
função essencial na vida do homem amazônico, nos quais suas imagens assumem um
caráter divino. Nesse sentido, Maués (1999) destaca que a religiosidade é um dos
elementos que compõem a identidade da sociedade amazônica.
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São exemplos de festas de santo com destaque no calendário de eventos do
Estado do Pará, o Círio em Belém, considerado a maior festa cristã do planeta, o círio
da cidade de Vigia, mais antigo que o de Belém, a Festa do Sairé em Santarém que
remonta ao período colonial na Amazônia, a Marujada de Bragança, festa em
homenagem a São Benedito e a Festividade de São Sebastião em Cachoeira do Arari,
maior festa em homenagem a este santo no Brasil. Esses eventos, embora religiosos, seu
caráter ultrapassa as questões religiosas, envolvendo questões culturais, sociais,
políticas, ideológicas e econômicas, entre outras, no universo amazônico.
O presente artigo foi elaborado a partir da pesquisa de mestrado em
antropologia, realizada em 2007, na Universidade Federal do Pará, no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais e objetiva tratar da Festividade de São Sebastião que
ocorre em Cachoeira do Arari, Ilha do Marajó –PA, que foi registrada como patrimônio
cultural do Brasil, aprovado no ano de 2013 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN.
Partindo da compreensão da Festividade enquanto patrimônio cultural, no
presente artigo sobressai o lado lúdico dessa Festividade, representada por um de seus
principais elementos: o mastro do santo, cujo corte, transporte, procissão, levantamento
e derrubada destacam-se como uma festa a parte das homenagens a São Sebastião na
Ilha do Marajó.
Para o desenvolvimento da pesquisa, a abordagem teórica adotada foi da
antropologia social ou cultural que abrange aspectos da história, economia, costumes,
conhecimentos, religião, identidades, entre outros, tendo como método de investigação
a etnografia, da qual Laplantine (2003) salienta tratar-se de uma experiência de imersão
total.

Este método possibilitou uma melhor analise dos aspectos fundamentais da

sociedade, cultura e religião marajoara e compartilhar reflexões sobre a Festividade de
São Sebastião de Cachoeira do Arari.

A ILHA DO MARAJÓ
Localizada na desembocadura do rio Amazonas, a Ilha do Marajó possui uma
área de 49.606 Km², formada por 12 municípios, com uma população de,
aproximadamente, 482.285 habitantes (IBGE, 2010), sendo a maior do arquipélago
marajoara.
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A ilha do Marajó possui destaque no estado do Pará, no ponto de vista
econômico, natural, cultural e turístico. É um dos principais fornecedores de produtos
extrativistas, frutíferos, pesqueiros, agrícolas e pecuários do Estado. É guardiã de uma
cultura milenar dos antigos povos que habitaram a região, revelada através de sua
cerâmica de reconhecido valor arqueológico e das influências deixadas por essas
civilizações, que na relação com colonizadores e com os negros trazidos para a região,
contribuíram para a construção da cultura dos povos que hoje habitam a ilha, cujos
traços de influências podem ser observados na relação com a natureza, na culinária, nas
crenças mitológicas, nas atividades econômicas, enfim, no ser e fazer da gente
marajoara.
No turismo, o Marajó configura-se como Polo turístico do estado do Pará,
definido no Plano de Desenvolvimento Turístico do Pará – DDT (PARÁ, 2001). Como
Polo turístico, caracteriza-se como área prioritária para investimentos, apresentando
produtos consolidados e com potencialidades para o desenvolvimento dos vários
segmentos turísticos.
Todavia, não obstante seus vastos recursos naturais e culturais e sua importância
para a economia local, o Marajó também pode ser considerado uma área de exclusão
social, onde medra a pobreza, o analfabetismo e a baixa qualidade de vida constatada
nos dados oficiais sobre a região. No IBGE de 1998, os dados revelaram que cerca de
90% da população é pobre, vivendo muitos em situação de miséria absoluta. Em 2010,
essa realidade se manteve, pois informações do mesmo órgão identificaram que, do total
da população de 482.285 habitantes, 180.048 estão em situação de extrema pobreza.
Diante dos dados revelados pelo IBGE, o governo do Estado iniciou várias ações
no sentido de mudar a realidade sócioambiental da grande ilha. Entre essas ações
ocorreu a inclusão do turismo como atividade econômica que poderia contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população local. Essa valorização do turismo refletia,
na época, a mudança da base produtiva do Estado, que no ano de 1996, introduziu o
turismo, como importante elemento para promover o desenvolvimento sustentável
regional.
Ao lado do reconhecido apelo ambiental que o Marajó possui, representado por
seus campos naturais, florestas tropicais, praias de água salobra, fazendas de búfalos,
onde a prática do turismo rural já é uma realidade, tem-se os eventos religiosos que
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possuem destaque no calendário de eventos dos municípios da Ilha e que atraem um
número cada vez maior de visitantes e turistas à grande ilha do Marajó.

A FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE CACHOEIRA DO ARARI
Cachoeira do Arari é uma cidade localizada na região leste da ilha do Marajó, às
margens do rio Arari, na área de campos naturais, originária da freguesia de Nossa
Senhora da Conceição de Cachoeira do rio Arari, em 1747.
A cidade de Cachoeira do Arari foi cenário de um dos mais conhecidos
romances de Dalcídio Jurandir, Chove nos campos de Cachoeira (1940), sedia o Museu
do Marajó, construído pelo Padre Giovanni Gallo (1927 – 2003) e é onde acontece a
maior manifestação em homenagem a São Sebastião no estado do Pará, que a cada ano
atrai mais visitantes e turistas a essa pequena cidade marajoara.
Região colonizada pelos portugueses com auxílio das missões religiosas, o Marajó
possui nas festas de santos católicos as maiores manifestações culturais locais e os
principais eventos no calendário dos munícipios. Essas homenagens aos santos
geralmente são precedidas de peregrinações, esmolações, ladainhas, festas dançantes,
competições, entre outros, movimentando um grande número de pessoas que vão
participar do evento, ora para suscitar a fé, ora para participar do lado lúdico (festas
dançantes, competições) e ainda para comercializar produtos diversos.
Dentre as festas de santos realizadas no Marajó, a festividade de São Sebastião
em Cachoeira do Arari destaca-se no calendário festivo da Ilha. Por sua importância, a
festividade teve seu registro aprovado em 2013 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN, compondo atualmente o patrimônio cultural do Brasil.
A festividade em homenagem a São Sebastião acontece há mais de 100 anos, de
acordo com relato de moradores locais (BARROS; ABUFAIAD, 2008), sendo o
período de 10 a 20 de janeiro os momentos de maior concentração de pessoas, pois
corresponde à chegada da imagem do santo à cidade de Cachoeira e a derrubada do
mastro e encerramento do evento no dia 20, dia de São Sebastião. Porém, a festividade
inicia em junho, com a peregrinação dos foliões de São Sebastião que percorrem vários
municípios da Ilha e atualmente, inclui Belém no roteiro.
São Sebastião, também chamado no Marajó de “Glorioso São Sebastião”, é
considerado padroeiro dos vaqueiros e fazendeiros. É o santo que protege os animais
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contra as doenças, a seca, a fome e as inundações, sendo assim, venerado e respeitado
por um grande número de pessoas.
A imagem peregrina de São Sebastião é levada em comitiva de rezadores
chamada de Comissão de Foliões, um grupo formado por quatro homens: o mestre-sala,
o violeiro, o bandeireiro e o tamboreiro. Os foliões são responsáveis pela guarda do
santo, pelas cerimônias que acontecem nos locais visitados e pela anotação das doações
feitas por devotos. No Marajó essas peregrinações percorrem algumas Vilas do
município e fazendas, indo também a outros municípios da Ilha, como Santa Cruz do
Arari, Ponta de Pedras, Chaves e Muaná, angariando donativos para a festa.
Nos locais de visita da imagem peregrina, há sempre muita expectativa dos
devotos, e os foliões conduzem os cantos, as rezas e abrem espaço para o momento da
“bênção do santo”, quando em filas, os devotos ajoelham-se diante da imagem, beijam
as fitas que a adornam e pedem bênção e proteção. Em muitas ocasiões, esses momentos
de devoção são seguidos de distribuição de comidas, corrida de cavalos e festas
dançantes que podem durar até o amanhecer.
Sobre essas peregrinações, Seu Edmundo, folião do santo informa:
Tem muita gente que num tem as condição de vim pros festejo,
pra igreja, pro mastro, pra essas coisa toda. Enton, já indo nas
casa a gente é muito bem arrecebido. A gente canta a chegada,
tem a Ave Maria, a ladainha. É um prazê vê a alegria daquelas
pessuas de idade, humirde, que já não pode vi. Eles faze o
agradecimento, a oferta, de acordo com a condição, né!? Mata
uma galinha, mata um pato, um porquinho, aí a gente se sente
bem, porque sabe que aquelas pessuas num têm condição.
Quando é aquelas que têm mais condição, dão uma oferta pro
santo, dão uma ordi, né?!
(Seu Edmundo, Folião de São Sebastião).
Enquanto ocorre a peregrinação da imagem do santo, no dia 15 de novembro um
grupo de homens sai para cortar os mastros do santo. Três mastros são retirados da
mata, o dos homens, o das mulheres e o mastro das crianças.
Os mastros são cortados das matas da Fazenda Maragogipe e sua derrubada e
retirada da floresta é marcada por grande folia, sendo considerada uma festa a parte nas
homenagens a esse santo. Assim, na madrugada do dia 15 de novembro, os devotos
concentram-se na casa dos padrinhos dos mastros e seguem em caminhões e carros para
a fazenda Maragogipe. Na entrada da floresta, sob o comando de José Pio, o líder na
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escolha e corte dos mastros, uma multidão de homens e mulheres, seguida de banda de
música, adentra a floresta para fazer parte desse momento lúdico da Festividade, onde
cada um terá a oportunidade de fincar o machado no caule da árvore de quaruba, que se
transformará no mastro do santo. Assim, num clima de alegria e brincadeira com direito
a água, farofa de carne de búfalo, leite de onça (bebida típica da festa, feita de leite de
búfalo, álcool, açúcar e anilina), foguetes e banda de música, os mastros são derrubados
e levados às casas de seus respectivos padrinhos, na sede do município.
A gente tira o mastro de dentro da mata, faz uma picada, a
gente vai, derruba, tira a galharia dele todinho, e o pessoal vem
trazendo “na marra” ele lá de dentro do mato. Quando se tira o
mastro o pessoal que tá de camisa, rasga suas camisas,
amarram no mastro, fazendo promessas ou agradecendo.
(José Pio, responsável pela derrubada dos mastros de São
Sebastião)
O mastro teria sido introduzido à festa, de acordo com informativo da igreja
Católica local, em 1940, em função de uma graça de cura alcançada por um devoto
chamado Raimundo Martins. Esse, após curado, atribuiu o milagre a São Sebastião e
convidou familiares e amigos para erguerem um mastro em sua homenagem. O mastro
das mulheres teria sido introduzido seis anos depois, também em função de uma graça
alcançada por uma senhora de nome Celeste Santos. Posteriormente, surgiu o mastro
das crianças e assim, a tradição dos mastros se manteve na Festividade.
Os mastros permanecem nas casas de seus padrinhos e madrinhas, onde são
descascados e pintados com as cores do santo: verde, branco e vermelho, para então no
dia 10 de janeiro, dia da chegada da imagem peregrina à sede do município, serem
carregados em procissão pelas ruas da cidade ao encontro da imagem de São Sebastião.

A FESTA DO MASTRO E A GLÓRIA DO SANTO
Chega o dia 10 de janeiro! A cidade amanhece agitada, na casa dos padrinhos e
madrinhas dos mastros, os devotos se reúnem desde manhã, pois é nesse dia que os
mastros voltam a percorrer as ruas da cidade, sendo carregados pelos devotos de São
Sebastião. Assim, acompanhada da banda de música que toca ritmos carnavalescos,
frevos e músicas regionais, a procissão dos mastros inicia a partir da casa de seus
respectivos padrinhos/madrinhas e percorrem as ruas arrastando uma multidão até a
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entrada da cidade, em um lugar chamado de “Porteira”. É por lá que chegará a imagem
do santo de sua última peregrinação.
Enquanto uns carregam ou acompanham os mastros, outros se dirigem de carro
ou a pé até o local de onde sai a imagem do santo, a Localidade Cuieiras, nos campos da
Ilha, para acompanhar a imagem e quando possível carregá-la. Outros se concentram na
“Porteira”, à espera do encontro dos mastros com a imagem do santo.
Na medida em que a imagem do santo se aproxima da cidade, o número de
pessoas também aumenta. De um lado tem-se a imagem do santo, cercada e carregada
pelos devotos sob o controle e organização de membros da igreja local e acompanhada
pelos foliões que vão tocando e cantando as ladainhas de chegada. Ao se aproximar da
“Porteira”, do outro lado, a banda silencia, a multidão que acompanha e carrega os
mastros, os posicionam perfilados para cumprimentar o santo padroeiro. É um momento
de emoção para os devotos e até aqueles cambaleantes sob o efeito do “leite de onça”
erguem os braços e a voz para dar um “Viva a São Sebastião!”. Esse é um dos
momentos clímax da festa, onde o lúdico e o religioso, longe de serem opostos,
complementam-se nas homenagens a esse santo.
Quando finalmente a imagem cruza a “Porteira” e segue em direção à igreja
Matriz, a banda de música volta a tocar e a multidão que carrega os mastros, explode em
alegria e festa, parecendo mesmo estar acontecendo um animado carnaval de rua, com
pessoas brincando, dançando, lutando, jogando lama e maisena em conhecidos ou
desconhecidos, numa mistura de fé e festa.
Tendo como principais símbolos a imagem do santo e o mastro, na Festividade
de São Sebastião pode-se constatar o que Maués (2011) conceitua como catolicismo
popular, ou seja, a crença e a prática religiosa distinta do catolicismo “oficial”,
professado pela igreja. É um catolicismo que não tem travas ou restrições e por isso
permite o comportamento de brincadeira e irreverências das pessoas que festejam os
santos. Esse catolicismo é centrado na crença e no culto dos santos. “Só os santos são
objeto de culto e esse culto se expressa, frequentemente, por meio das festas (MAUÉS,
2011)”.
Estudando as festas de santo na Amazônia, Maués (2011) constata as práticas
que caracterizam esse catolicismo popular.
O catolicismo não tem peias, restrições, privações. Isso permite
o comportamento folgazão das pessoas que festejam Santo
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Antônio, carregando seu mastro e bebendo cachaça, soltando
impropérios e dando vivas ao santo, ao mesmo tempo em que
realizam uma espécie de dança que simula, nos movimentos
executados com o mastro (“pau” do santo), um ato sexual. Isso
permite também que, na festa religiosa maior dos vigienses, o
Círio de Nossa Senhora de Nazaré, os pescadores que se
salvaram de naufrágios paguem suas promessas acompanhando
a procissão molhados, com vestes sumárias, carregando as bóias
com que se mantiveram até serem recolhidos por embarcações
— numa alusão simbólica muito clara ao “milagre” —, mas, ao
mesmo tempo, divertindo-se alegremente, e bebendo a ponto de
terminarem o cortejo embriagados (MAUÉS, 2011).
A base para tal catolicismo está no milagre do santo, sem o qual, o mesmo não
existiria. O milagre é a graça concedida em troca da prece ou promessa (MAUÉS,
1999). Sobre a promessa, Galvão (1953) acrescenta ser essa o ponto focal na relação
entre homens e santos, sendo o milagre a expressão máxima da ação do santo. E é o
milagre que dá origem à festa, a alegria, ocasião onde também os fiéis homenageiam o
santo e pagam suas promessas.
No dia 10 de janeiro os mastros são erguidos às margens do rio Arari e
permanecem lá até o dia 20 de janeiro, quando são derrubados a corte de machados
desamolados, para dar oportunidade para que muitos deem um golpe no mastro.
No transcorrer da Festividade, entre os dias 10 e 20, inúmeros eventos ocorrem
na cidade, como missas, leilões, apresentações musicais, festas com aparelhagem,
campeonato de luta marajoara1, corrida de cavalos, feiras, arraial, entre outros. A
festividade tem seu encerramento oficial, com a missa às vinte horas e com a queima de
fogos de artifícios a meia noite.
Em uma manifestação como essa, observa-se a mistura de elementos: de um
lado a informalidade, a inversão, do outro lado, a sacralização, a ordem, elementos
muitas vezes conflitantes, mas que são expressões da identidade religiosa e sincrética do
povo amazônico.
1

Caracteriza-se como disputa de força física entre duas pessoas que em posição agachada, trabalham com
as pernas e braços para derrubar o adversário ao chão ou fazer-lhe pedir clemência, apenas com o uso da
força do corpo. Na luta, apenas dois adversários entram em disputa, não sendo permitida intromissão de
ninguém. Embora seja realizada dentro de campeonatos, a luta é uma frequente no transcorrer da festa,
acontecendo entre homens, mulheres e até crianças. Ora pode ser fruto de uma brincadeira de amigos, ora
resolução de um conflito real, quando então os adversários desafiam-se. É comum ouvir-se nos dias que
precedem o período da festividade: “Te pego na festa!”, referindo-se a um convite ou provocação para a
luta (BOULHOSA, 2007).
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Isidoro Alves (1980) afirma que quando uma sociedade, ou um de seus
segmentos, sai do ordinário de sua rotina para viver anualmente o extraordinário de
eventos ritualizados é porque tal acontecimento tem a ver com a própria existência do
corpo social. Nessa mesma linha de raciocínio, Maués (1999) afirma que a festa de
santo é um dos elementos constituidores da identidade nativa regional.
A fé e a festa, são como faces de uma mesma moeda, estão interligadas e como
já estudou Da Matta (1974 apud ALVES, 1980) no Brasil, as festas estão intimamente
relacionadas à religião. De acordo com esse autor, ao estudar as festas brasileiras, podese identificar que as mesmas estruturas simbólicas que aparecem numa festa como o
carnaval, aparecem também nas festas de santo.
Isidoro Alves (1980) ao estudar a festa de Nazaré, em Belém do Pará, constata
que a um só tempo estão operando a devoção, a ordem consagrada, própria do rito
sacral, e a informalidade, a descontração, a alegria da festa. O sagrado e o profano,
assim, longe de serem opostos absolutos, constituem-se categorias que operam
simultaneamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Festividade de São Sebastião de Cachoeira do Arari, hoje patrimônio cultural
brasileiro, caracteriza-se como uma das mais importantes expressões da cultura e
identidade dos povos amazônicos, cuja conservação e valorização contribui para a
valorização do próprio ser amazônida.
No Marajó a religiosidade é mais uma face do complexo universo cultural dos
povos que lá residem, onde a crença no santo mescla-se a outras crenças não
propriamente católicas, como a crença nos encantados (seres sobrenaturais que habitam
regiões subterrâneas ou subaquáticas), no respeito aos tabus religiosos e alimentares, no
respeito aos seres das águas e matas, que no conjunto expressam a religião desse povo.
As festas de santos católicos, para além dos aspectos religiosos, são eventos que
oportunizam a folgança, o lazer, o brincar, o socializar e comunicam, indiscutivelmente,
as práticas culturais do marajoara, forjadas em anos de história, que para além da
religião, revelam valores, modo de ser e ver o mundo, tradições, sentimentos de
pertencimento, conquistas, dores de um povo que, muitas vezes desprovido de recursos
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básicos, mantém viva sua fé, sua esperança no milagre de um santo e manifesta sua
religião, ora com fervor e fé, ora com brincadeira e folgança.
A partir dessa abordagem, foi possível compreender que os eventos religiosos
no contexto amazônico, para além de suscitar a fé e a devoção, são capazes de
comunicar o ser e fazer dos povos amazônicos, revelando as faces de uma identidade
particular e genuína.
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RESUMO: O estudo apresentado buscou investigar o grau de contribuição das práticas
de lazer, oferecidas em uma Fazenda Histórica em Barra do Piraí/RJ, para a manutenção
de sua memória social e cultural enquanto patrimônio histórico. Bem como, mapear os
múltiplos significados atribuídos à fazenda e as atividades de lazer nela vivenciada, e, as
contradições neste cenário. Para tal investigação optou-se por uma abordagem
metodológica qualitativa, tendo como técnicas de coleta de dados a observação não
participante, conversas informais e entrevista aberta. Observou-se que os usos
atribuídos à Fazenda, como museu e pousada, tem gerado contradições visíveis através
das atividades de lazer, ora afirmando os elementos culturais e identitários deste
patrimônio, ora negando-os para atender as novas demandas que são esvaziadas de
história, de cultura e de uma identidade social comprometida com um passado histórico.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; patrimônio; pousada.

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a crescente procura por serviços turísticos e hoteleiros tem
gerado uma preocupação em torno da criação de “produtos” para serem consumidos
pelos turistas, dentro e fora dos meios de hospedagem. E o lazer, contido na atividade
turística, aparece como mais um produto a ser consumido, evidenciando os traços de
uma sociedade que se orienta pelo consumo. Um produto que embora esteja associado
ao consumo, remete o conceito de lazer a uma prática que liberta o homem, quando é
desterritorializada do ambiente comum que o indivíduo vive. Nesta dimensão, o lazer
possibilita a “fuga das tensões do indivíduo aprisionado ao trabalho” (KRIPPENDORF,
2003, p. 51).
Assim, a busca pelo lazer também é produto de uma sociedade em processo de
urbanização e desenvolvimento, que se organizou sob a imposição do trabalho e como
consequência se instaurou a criação de vários tempos sociais, como o tempo para o
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trabalho e o tempo livre. No entanto, na sociedade contemporânea a divisão destes
tempos sociais não é separada por fronteiras rígidas ou fixas. O que se percebe é uma
fluidez entre esses tempos ou uma “confusão” de definição e de tempo social. Muitas
vezes, o tempo livre é ocupado pelo trabalho em função das mudanças associadas às
características ou ao local de trabalho. O que se contempla, é uma “invasão” do trabalho
no espaço e no tempo do lazer, e vice-versa.
Todo este quadro tem gerado discussões e alguns estudos pontuais de natureza
política. No entanto, ainda se faz necessário ampliarmos o debate no meio acadêmico.
Sobretudo, em relação aos programas de lazer oferecidos nos meios de hospedagem,
inclusive os históricos, com uma reflexão que entenda o lazer, não apenas, como prática
prazerosa, ou aprisionada ao par Lazer X Trabalho, ou, ainda como mais um produto a
ser consumido. Mas como um tempo social que pode produzir enriquecimento
intelectual e cultural, produzindo trocas e tensões sociais.
Se há embates no campo teórico sobre o lazer, na prática as redes de hotéis têm
buscado atender as demandas apresentadas e se transformado, prioritariamente, em
espaços para se hospedar, entreter, para se vivenciar o lazer, para realização de negócio
e eventos. E, muitas vezes, oferecem o que há de melhor no aspecto de conforto e
tecnologia, embora não estejam comprometidas com a história, a identidade, os
costumes do local em que estão instaladas. Gerando uma sensação de perda que se
reforça diante da modernização que passam as grandes cidades, às vezes marcadas por
uma urbanização esvaziada de história e de uma identidade social comprometida com
um passado.
O lazer nos meios de hospedagem talvez precise ser pensado a partir de relações
com outras temáticas como a cultura, a história, a sustentabilidade e a educação.
Evitando a sensação de perda e o esvaziamento da história, inclusive nos meios de
hospedagem históricos que devem priorizar como função essencial: manter vivo a
cultura e os elementos que compõem a identidade local e nacional da sociedade a qual
representam.
O patrimônio cultural é entendido como um amplo e diversificado conjunto de
bens culturais que permite a cada segmento social se apropriar do passado, compondo
imagens de sua identidade, quer individual, quer coletiva (NORA, 1993). A utilização
do patrimônio como fonte para atrair turistas tem se tornado cada vez mais popular no
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trade turístico, pois é visto como a opção para garantir a conservação dos bens e
propiciar um processo de aprendizado aos visitantes a partir do contato com os símbolos
culturais e históricos. No entanto, a “popularização” conjugada a “estratégia de atrair”
mais visitantes tem afastado o patrimônio de sua importância coletiva, passando a ser
enxergado como mercadoria e um bem para o consumo.
Tais questões retratadas até o momento são evidenciadas no universo que o
estudo está sendo desenvolvido, a Fazenda do Barão de Mambocaba1, em função dos
produtos oferecidos e pela sua representatividade na construção da identidade, da
memória social e da vivência do lazer associado à cultura. A fazenda é um patrimônio
tombado em 2007, onde se promove o turismo pedagógico, mas também é um meio de
hospedagem chamado de Pousada do Barão de Mambocaba. Este novo uso atribuído à
fazenda tem o intuito de promover e garantir a manutenção da mesma.
A Fazenda está localizada no município de Barra do Piraí/RJ, uma região
considerada palco de acontecimentos históricos do Brasil Colônia que nos remetem a
época dos barões do café. Tal Fazenda é cercada e constituída por elementos históricos
e culturais, presentes na arquitetura e na memória dos que preservam tal espaço. Esta
realidade faz desta fazenda um ambiente propício para o estudo em andamento.
Dentre os serviços oferecidos pela Fazenda do Barão de Mambocaba se
destacam atividades que compõem propostas do turismo pedagógico. Esse turismo
pedagógico se dá através da visitação a fazenda, do Sarau Histórico e do Sarau do Gegê.
A visitação ocorre no interior da Casa Grande e do Museu do Escravo (que é uma
senzala original) onde é apresentado aos visitantes o acervo, constituído por móveis,
quadros, utensílios, pratarias originais, documentos, cartas, instrumentos musicais e de
tortura, entre outros. A visitação é guiada por atores caracterizados com vestimentas da
época e com discursos que contextualizam a histórica vivida neste patrimônio, gerando
um “encantamento” e uma experiência singular.
O estudo tem uma abordagem qualitativa e busca investigar o grau de
contribuição das práticas de lazer para a manutenção da memória da Fazenda enquanto
patrimônio. Visa também mapear os múltiplos significados atribuídos à fazenda e as
atividades de lazer vivenciadas nestes espaços, e, averiguar as tensões e contradições
que possam surgir a partir do programa de lazer oferecido.
1

Fazenda do Barão de Mambocaba é um nome fictício que está sendo usado de acordo com as orientações
do gestor da Fazenda.
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METODOLOGIA
O estudo aqui apresentado teve uma abordagem qualitativa. O trabalho de
campo foi desenvolvido em 2014, através do uso de técnicas de observação não
participante, de conversas informais e entrevista aberta.
A equipe de pesquisa vivenciou, através de um Day Use, e realizou trabalho de
campo no Sarau Histórico, na visitação guiada de escolares a Casa Grande e ao Museu
dos Escravos – totalizando quatro escolas –, na festa junina e no projeto Mata Atlântica.
Durante todos estes momentos foram realizado conversas informais com os
participantes (estudantes, professores, pesquisadores) e com os mediadores das
atividades. Também se realizou conversas informais com os hóspedes e duas entrevistas
abertas com o gestor da Fazenda.
O PÚBLICO, OS PRODUTOS OFERECIDOS, AS ATIVIDADES DE LAZER E
OS MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS A FAZENDA DO BARÃO DE
MAMBOCABA.
O papel e a importância da Fazenda... Primeiro é a importância de se
conhecer, de se resgatar um pouco mais a história do Brasil. Segundo
é uma reflexão sobre o que é esta sociedade. Uma sociedade
escravocrata; O que é isto em nosso país? Terceiro o patrimônio
precisa ser preservado. E quarto ninguém vive sem memória. A gente
precisa desta memória. E quinto, atrair as pessoas porque as pessoas
pagam uma taxa e ajudam a manter este patrimônio. Isto é
fundamental. (Informação verbal)2

O cenário de investigação é uma fazenda histórica de café e um marco da
história escravocrata do Brasil, no século XIX. Foi tombada como patrimônio histórico
em 2007 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), possui em sua
estrutura um quadrilátero original, contendo a senzala, enfermaria dos escravos, a casa
grande, engenho de café e o terreiro de secar o produto.
Desde a década de 90, a Fazenda vem se destacando e sendo reconhecida pelos
visitantes como museu em função do acervo histórico e da arquitetura típica do ciclo do
café. As salas de estar, bar e o refeitório ocupam a área onde originalmente o café era
processado e ensacado depois de ser colhido a seco. Os pilões e roldanas foram
2

O nome atribuído nesta informação verbal e nas demais é pseudônimo para preservar a identidade do
respondente:Entrevista concedia por CARLOS, José. Entrevista 1. [fev.2014]. Entrevistador: membro da
equipe. Rio de Janeiro,2014. 1 cassetes sonoros. Entrevista concedida a equipe de pesquisa.
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mantidos e os funcionários oferecem uma explicação sobre como era o funcionamento.
Esse acervo também inclui objetos antigos, utensílios, livros e pinturas que ficam
expostos no interior dos ambientes da Casa Grande tendo um duplo sentido, de
decoração e de símbolos da identidade nacional.
Atualmente os serviços oferecidos na Fazenda atendem interesses de
pesquisadores, estudantes e clientes em busca de lazer e hospedagem3. Algumas
atividades oferecidas pela Fazenda evidenciam o papel que ela exerce, o de Museu.
Tornando mais estreita a relação entre Museu, educação e patrimônio (PINTO, 2008;
ALMEIDA, 1997). Mas vale ressaltar que ao longo dos anos os significados atribuídos
a Fazenda vêem sendo moldados a partir do conceito de patrimônio e de lazer que cada
grupo possui.
Até 1999, o público da Fazenda era reduzido. Basicamente atendia estudiosos,
intelectuais e turistas estrangeiros. Segundo o gestor da Fazenda, este público deixou de
visitar e se hospedar na Fazenda quando se iniciou uma “nova” fase, que se configurou
com instalação de ar condicionado e ofertas de serviços que normalmente compõe a
programação de uma pousada – entendida como empresa e não como museu.
O que é colocado em questão pelos primeiros usuários da Fazenda (estudiosos,
intelectuais e estrangeiros) é um novo significado atribuído ao local. Assistiram
mudanças, que para eles distanciavam a Fazenda do seu papel primordial – o de um
museu – e de um espaço “genuíno” de lazer. Neste sentido, é importante ressaltar os
elementos que constituem essa visão sobre o lazer. Trata-se de um lazer mais próximo
da concepção de Jofre Dumazedier (1967), um lazer de contemplação e enriquecimento
intelectual.
O descontentamento apontado pelos primeiros usuários evidencia as diferentes
percepções sobre os múltiplos usos atribuídos ao local. Enquanto, o gestor da Fazenda,
senhor Carlos, compreende que tais mudanças foram fundamentais para manutenção do
patrimônio e para tornar mais visível a história vivida neste contexto; os primeiros
usuários as enxergaram como uma possibilidade que colocaria o patrimônio em risco,
podendo desconfigurar o próprio lugar e sua essência. Estes múltiplos significados

3

A empresa foi instalada em 2007, no entanto, já se oferecia serviços de hospedagem desde 1994.
Atualmente a Fazenda possui 14 apartamentos para hóspede, com previsão de ampliação. E, o valor da
diária não é definido pelo tipo de serviço oferecido e sim através da localização de cada quarto, se é perto
da senzala ou da Casa Grande.
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atribuídos ao patrimônio revelam tensões “entre a concepção individual associada à
ideia de patrimônio como herança individual e uma concepção coletiva que entende o
patrimônio como um bem público” (FUNARI, 2006, pg. 30). Nesta dimensão “pública”,
o patrimônio pode representar interesses e necessidades divergentes, sob a ótica política,
social, ambiental e mercadológica. Pode-se afirmar que no universo social estudado a
disparidade, entre os interesses e necessidades vinculadas ao patrimônio, gerou o
embate observado.
Mesmo diante deste embate, a partir do ano de 2000, intensificaram-se as
transformações nos serviços oferecidos na Fazenda. Confirmou-se então a mudança de
público e os serviços foram direcionados a dois grupos. O primeiro grupo é composto
por clientes que reconhecem a Fazenda como um museu, buscando nela elementos
históricos e culturais de um Brasil escravocrata, do século XIX.
Este primeiro grupo vivencia na Fazenda o turismo pedagógico, que segundo
Mário Beni (2002) é uma reprodução de uma prática usada em escolas particulares na
Europa. Segundo o autor, no Brasil, esta prática tem sido utilizada com mais ênfase em
escolas frequentadas pela elite.
Esta atividade na Fazenda do Barão de Mambocada é direcionada a alunos de
escolas4 do ensino fundamental, médio, universitário, pós-graduação (mestrado) e
grupos de idosos. Na prática, o turismo pedagógico possui os mesmos objetivos
levantados no referencial teórico acima, pois o gestor da fazenda define “Turismo
pedagógico como uma aula de história, é uma aula extra muro da escola, uma aula de
campo. Os alunos vêem para estudar, é uma aula de história” (Informação Verbal)5
Na Fazenda, o turismo pedagógico é experimentado através do Sarau histórico,
precedido pela visitação a Fazenda, e do Sarau do Gegê6. O turismo pedagógico é o
produto mais importante da Fazenda do Barão de Mambocaba, pois setenta por cento
(70%) de sua receita é oriunda desta atividade.
Além do fator econômico, o Turismo Pedagógico evidência também a história
do município de Barra do Piraí e da própria fazenda que são elementos importantes para
a constituição da identidade nacional.

4

Chega a receber anualmente 120 escolas do ensino público, privado, estadual e federal.
Ibidem.,2004.
6
O Sarau do Gegê é um resgate do período relacionado a Getúlio Vargas, que era um visitante constante
da Fazenda.
5
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A prática do turismo pedagógico também é conjugada aos serviços de meio de
hospedagem oferecidos pela Fazenda, chamada de acantonamento. Acantonamento é a
prática de hospedar várias crianças escolares no mesmo quarto. Esta hospedagem visa
oferecer o lazer fundamentado em atividades culturais. Os estudantes assistem o sarau
histórico, fazem a visita guiada pela Fazenda, participam do projeto Mata Atlântica7 e
do passeio na fazendinha8. Além deste programa pré-definido, a escola tem liberdade
para executar outras atividades durante o acantonamento.
O segundo grupo é composto por clientes9 que procuram vivenciar momentos de
lazer, descanso, paz e uma busca pelo verde. Neste segmento, reconhecem a Fazenda
como um meio de hospedagem. Para o gestor da Fazenda este outro uso atribuído a tal
espaço foi uma estratégia de se manter viva a riqueza histórica presente na Fazenda.
Mas também é uma forma de atrair recursos para a Fazenda durante as férias escolares.
Há um discurso de que ao hóspede se oferecem atividades culturais e de lazer
(caminhada, banho de piscina e no açude, visita a fazendinha, passeio de cavalo, bailes
temáticos, festas juninas10, atividades recreativas e a noite do Halloween). No entanto,
observou-se que as atividades culturais não são organizadas especificamente para os
hóspedes. Estes participam de tais atividades se durante a sua estadia tiver sido
programada alguma visitação de escola.
A ausência de uma programação de lazer fundamentada no contexto histórico da
Fazenda pode estar relacionada à importância atribuída às demandas que surgem a partir
da fala dos hóspedes, pois estes praticamente definem as programações a serem
oferecidas, como relata o gestor da fazenda, em uma entrevista:
O patrimônio está aqui, e ele vai conhecer e vai ter. Além disto, o que
eles querem? Então a pergunta é esta: O que o hóspede quer? Porque
se você vem aqui para conhecer a casa grande, a senzala, o
patrimônio. Se você quer só isso, nunca mais você volta. Então, o que
eu faço: atividades ligadas ao conceito lazer dentro da parte cultural. E
aí, você volta (Informação verbal)11.

7

O projeto Mata Atlântica refere-se às trilhas feitas com o acompanhamento dos recreadores e
profissionais responsáveis.
8
O passeio a Fazendinha propõe o resgate de cultura dos animais e a forma de criá-los. Trabalha algumas
questões do conceito de sustentabilidade através da prática da horta coletiva e da composteira.
9
O público que se hospeda na Fazenda é casal acompanhado pelos pais e/ou pelos filhos
10
Segundo o gestor a festa junina é um resgate da cultura da roça e da dança dos negros.
11
Ibidem., 2014
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E um exemplo de por em prática as sugestões dos hóspedes é a própria festa do
Halloween promovida na Fazenda, aos sábados no mês de novembro, como relata o
senhor Carlos, em uma entrevista:
A festa do Halloween foi um pedido dos hóspedes. Então nós criamos
uma festa de Halloween onde as assombrações brasileiras não foram
convidadas e resolveram aparecer. Então fica tudo escuro e as pessoas
começam a sentir a presença das lendas do folclore do Brasil – saci,
mula sem cabeça. É uma brincadeira (Informação verbal)12.

Esta festa chamou muito atenção do grupo de pesquisa envolvido neste estudo,
gerando algumas inquietações: Qual a relação desta festa com este contexto histórico?
Será que é possível relacionar a cultura escravocrata e brasileira com elementos de uma
festa moldada pela cultura americana, sem negar a sua identidade local? O grupo de
pesquisa ainda não possui elementos para responder a tais questionamentos, por não ter
tido a oportunidade de participar do evento.
No entanto, é possível apontar que há um distanciamento entre a proposta
ofertada ao grupo que busca o Turismo Pedagógico em relação aos que se hospedam na
Fazenda. Pois, a estes não há uma proposta de lazer que dialogue com a riqueza
histórica e cultural da Fazenda, o que Jofre Dumazedier (1967) chamaria de um
processo de empobrecimento do lazer. E este processo se dá na Fazenda Histórica do
Barão de Mambocaba pautado na ideia de que “o cliente tem razão” e de uma constante
busca por atividades cada vez mais atrativas, que possivelmente gerará recurso para
manutenção do patrimônio.
Este quadro relatado evidencia uma relação ambígua entre o discurso e a prática
vivenciada na Fazenda Histórica do Barão de Mambocaba, entre o desejo de conservar o
patrimônio e o de oferecer novos produtos, que por vezes se distanciam ou
negligenciam a própria história deste patrimônio. O quadro posto também desenha uma
complexa relação entre o novo e o velho, pois ao propiciar a criação de novos produtos
ocorre um processo de aculturação, este processo determina uma descaracterização da
história do patrimônio para atender as novas demandas dos hóspedes.
CONCLUSÕES

12

Ibidem., 2014.
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O programa de lazer oferecido na Fazenda Histórica do Barão de Mambocaba
possui múltiplos significados e são moldados a partir de interesses e demandas do seu
gestor e dos seus clientes – os escolares e os hóspedes. Assim, a Fazenda tem sido
tratada pelo seu gestor e reconhecida pelos visitantes com dupla função, a de museu e a
de meio de hospedagem associado a um espaço de lazer recreativo.
A Fazenda enquanto patrimônio e museu têm uma função educativa, visando à
preservação do patrimônio cultural, histórico e natural. E o programa de lazer, associado
aos agentes que vivenciam o turismo pedagógico, é comprometido com esta função,
reforçando o papel de sítio histórico que suprime uma sensação de perda histórica.
O dever de manter “vivo” os elementos identitários e culturais no imaginário dos
escolares e visitantes, é materializado nas atividades de lazer, como o Sarau Histórico, a
contação de “casos” e a visitação a Fazenda através do uso da história oral, do Sarau do
Gegê, a visita ao Museu do Escravo, entre outras. Estas atividades também podem
oportunizar aos visitantes uma nova leitura sobre lazer. Um lazer comprometido com
uma proposta educacional e com um enriquecimento intelectual, justamente por atrair
turistas motivados a experimentarem o que chamamos de turismo cultural.
As atividades de lazer, direcionadas aos escolares e aos visitantes que buscam o
turismo cultural, também revelam contradições, pois em alguns momentos o que é
contado não representa os ideais e o imaginário de uma cultura local ou nacional.
Estabelecendo, muita das vezes, a narrativa de uma elite, sobretudo branca, deixando de
fora os que construíram a história destes patrimônios, como os negros/escravos.
Ao longo deste trabalho observou-se que o uso atribuído a Fazenda como meio
de hospedagem apresenta impactos positivos e negativos para o espaço enquanto
patrimônio. No entanto, a Fazenda enquanto meio de hospedagem sofre um impacto
significativo ao associar-se a representação patrimonial. Pois, o uso do slogan de
sustentabilidade patrimonial e cultural como uma “marca” agrega mais valor a Fazenda,
torna-a mais visível e competitiva no novo mercado que está inserida, o hoteleiro.
E estar inserida “neste novo espaço” redefine a proposta de lazer oferecida na
Fazenda do Barão de Mambocaba, ora afirmando os elementos culturais e identitários,
ora negando-os para atender as novas demandas que são esvaziadas de história, de
cultura e de uma identidade social comprometida com um passado histórico.
Aproximando o programa de lazer, da Fazenda Histórica, a atividades recreativas
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descontextualizadas de toda riqueza presente neste cenário. Por vezes, a riqueza
histórica presente na Fazenda é negligenciada ao ser usada apenas como instrumentos
decorativos.
Em contrapartida, é visível que a busca por inovações para este meio de
hospedagem, tão presente no discurso do gestor da Fazenda, pode agregar mais valor a
Fazenda, tornando e enaltecendo o próprio patrimônio e quem sabe, ser capaz de gerar
um encontro entre práticas contemporâneas e as do século XIX, não de forma
excludente, mas complementar.
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RESUMO: A Catedral Nossa Senhora da Graça (Igreja da Se) é um bem tombado
localizado no centro histórico, tendo o marco de sua construção o ano de1616. Neste
sentido, este trabalho objetiva apresentar os resultados parciais do plano interpretativo da
Igreja da Sé. A metodologia comtemplou além de pesquisas bibliográficas e documentais,
visitas técnicas e práticas, que consistiram na condução de um roteiro pelo discentess da
Faculdade de Turismo da Universidade Federal do Pará (UFPA). As pesquisas iniciais
possibilitam a construção do arcabouço teórico que irão alicerçaram a construção da
interpretação. Os dados obtidos, a partir das informações coletadas, permitiram concluir
que o Catedral Nossa Senhora da Graça possui uma demanda real e efetiva e que, com o
fomento das mesmas, esse quantitativo tende a aumentar. Concluiu-se também, que a
implantação das visitações ira colaborar para com o desenvolvimento intelectual, cultural
dos discentes assim como à formação acadêmica e profissional deles, e reafirmando este
patrimônio sociocultural como um espaço de lazer e turismo para a população local, assim
como para os visitantes.
PALAVRAS-CHAVE: Catedral; Plano interpretativo; Lazer; Turismo.

INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade que ocorre a partir do deslocamento de pessoas do seu
logradouro para uma região que não faz parte do seu cotidiano, como forma de sair do que lhe é
habitual. Conforme afirma Ignarra (2002, p.48):
O atrativo turístico possui, via de regra, maior valor quanto mais for
acentuado seu caráter diferencial. O turista procura sempre conhecer aquilo
que é diferente de seu cotidiano. Assim, aquele atrativo que é único, sem outros
semelhantes, possui maior valor para o turista.
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Todavia além desses recursos, considerados bens materiais, podemos considerar a
religiosidade, na relação as manifestações populares patrimônio cultural, Macena (2003, p.63) diz
que:
Atualmente a concepção de patrimônio ampliou-se e nela foi inserido todo o
legado cultural de um povo, como suas lendas, festas, folguedos, costumes,
crenças, manifestações artísticas, etc., tudo o que existe como elemento
essencial para o registro da memória individual e coletiva, e que possa
contribuir com a formação do sentimento de pertença de uma comunidade.

Nesta conjuntura a área central de Belém, especificamente nos Bairro da Cidade
Velha, Campina e Comercio, sendo uma das porções da primeira légua da cidade,
possuindo um rico Patrimônio Histórico e Cultural. Neles estão localizadas as edificações
mais antigas da cidade oriundas do ciclo da borracha, tais como igrejas, palacetes,
monumentos e praças.
A escolha da temática desta pesquisa tem como objeto de estudo a Catedral Nossa
Senhora da Graça, o bem tombado encontra-se no centro histórico, tendo sua construção
iniciada em 1616 pelos primeiros portugueses que colonizaram a região na época, deu-se
os primeiros passos para a construção da Igreja de Nossa Senhora das Graças do Pará,
popularmente conhecida como Catedral da Sé e foi inserida no Livro do Tombo Histórico
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1964 como
Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico. Em nível estadual, a partir de 1995
foi inserido pelo Governo do Estado do Pará, dentro do “Projeto Feliz Lusitânia”,
dedicado a restauração e adaptação dos prédios históricos tombados no Núcleo Cultural
Feliz Lusitânia. Deste modo a Catedral da Sé popularmente conhecida, mostra-se de suma
importância para em âmbito regional e nacional.
“[...] A catedral é a primeira das construções notáveis: ela é de abóboda cuja
tem 9 braças na vertical do seu fecho: o prospecto é simples, mas elegante pelas
suas proporções, pelo retabolo do nicho em que está a imagem da SENHORA
DE BELÉM e pelas torres de 18 braças e meia de estatura e coroadas de um
zimbório [...] ” (BAENA,1969, apud, CRUZ,1974, p.34).

Neste contexto o Brasil é conhecido por sua diversidade religiosa advinda de
heranças deixadas pelos imigrantes europeus no decorrer do processo histórico da região.
Analisando a região paraense como um caso particular, a religiosidade é um ponto
inegavelmente forte. Vinculado com esta riqueza cultural, encontra-se os diversos
patrimônios históricos da cidade de Belém do Pará, como heranças arquitetônicas deixada
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principalmente por sua colonização portuguesa. A valorização destes bens é significante
também para o setor turístico, que implica no desenvolvimento econômico da
comunidade local utilizando-se a conservação e estudo do patrimônio como uma forma
de resgatar a história local, tornando-se, assim, atrativos turísticos da região.
Em um país, onde a fé católica é predominante, existem um grande número de
locais religiosos que atraem viajantes de todo tipo, fato comprovado é a peregrinação do
Círio de Nossa Senhora de Nazaré que ocorre em Belém do Pará.
Segundo o dicionário de turismo de Montaner, Antiach e Arcarons (1998, p.380)
o turismo religioso é a:
Atividade turística que consiste em realizar viagens (peregrinações) ou estadas
em lugares religiosos (retiros espirituais, atividades culturais e liturgias
religiosas, etc.), que, para os praticantes de uma religião determinada, supõe
um fervor religioso por serem lugares sagrados de veneração ou preceituais
segundo sua crença.

A partir deste conceito, levanta-se a hipótese de haver uma escassez de interesse
por parte dos próprios moradores da região em se aprofundar no contexto histórico da
cidade, pode-se criar novas estratégias de atrativos na Catedral da Sé para o bem atender
dos visitantes em geral, além de mostrar à comunidade local o papel importante que ela
desenvolve dentro da atividade turística, não somente no sentido econômico, mas no
apoio à continuidade histórica do patrimônio.

METODOLOGIA
O processo metodológico para a interpretação e analise do problema, deu-se pela
pesquisa bibliográfica e documental e a prática de campo, uma vez que o conhecimento
apreendido no cotidiano está servindo de base para que as visitas na Igreja Nossa Senhora
da Graça sejam implementadas da melhor maneira possível. Neste sentido, foi estudado
um roteiro de visitas cuja condução deu-se por pessoas capacitadas no assunto.
As pesquisas bibliográfica e documental iniciais foram realizadas no site da Igreja,
nos acervos históricos da arquidiocese, bem como em periódicos. Sequencialmente, foi
realizada a análise das informações adquiridas para sua posterior utilização, tanto na
estruturação de um roteiro de visitação quanto para subsidiar a explanação dos guias do
espaço durante elas, dados que subsidiarão a definição do plano interpretativo.
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Na fase de estruturação do roteiro das visitas serão realizadas visitas técnicas nas
dependências da igreja. Para serem identificados os pontos que podem despertar o
interesse dos visitantes em conhecer e, também, se é onde eram necessárias adaptações
para que as pessoas com dificuldade de locomoção possam transitar livremente.
Logo após a fase de construção do roteiro de visitações será posto em prática em
uma fase de testes por um período de três meses valorizando os períodos de sazonalidade.
Durante esse período será analisado fatores como tempo de percurso, informações
disponibilizadas, sinalização, paradas, interesse do visitante/turista, etc.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Muitos dos paraenses não sabem sobre sua cultura, origens, ou até mesmo da
fundação de Belém, e a Catedral da Sé está intimamente entrelaçada à fundação da cidade.
Alguns conhecem a Igreja apenas por ser de onde o Círio de Nossa Senhora de Nazaré,
outros nem sabem que a Igreja da Sé é a Catedral de Belém. Portanto, um plano
interpretativo para este patrimônio se faz necessário e de suma importância para o resgate
da valorização do patrimônio aqui estudado, pois “[...] a identidade social é algo tão
importante que o conhecer-se a si mesmo” (DAMATTA, 1984, p.15).
Assim, o plano interpretativo do patrimônio da Igreja Nossa Senhora da Graça
propõe um modo de mostrar à sociedade paraense sua história, desta forma a ideia seria
implantar visitas guiadas na Catedral, ligadas à Educação Patrimonial, para os visitantes
e residentes através do turismo cultural, sendo esta uma atividade pouco valorizada no
Estado e na Capital (Belém), que é a localidade em foco do presente trabalho - apesar de
haver um grande potencial para a mesma, em finalidade de educar o povo através do
turismo, valorizando seus valores patrimoniais com intuito de oferecer a sensibilização
aos paroquianos, visitantes e turistas sobre a importância do patrimônio para nossa cultura
paraense através das visitas guiadas.
Também servirá como uma forma de fomentar o turismo no espaço durante o ano
todo, consolidando o mesmo de forma interna, diretamente para o Pará, e conjuntamente
desempenhar um marketing para esse local, dado que o espaço venha a ser conhecido e
utilizado pela sociedade paraense, não apenas do ponto de vista religioso, mas de cunho
cultural.
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Durante o ano há um fluxo de turistas no espaço Catedral da Sé, que vem conhecer
um pouco mais sobre a cultura paraense e algumas visitas são da comunidade em torno
ao patrimônio, contudo, muitas dessas pessoas que vão conhecer o monumento, apenas
veem a Igreja com um olhar do senso comum e não sabem muito sobre. Portanto, a
aplicação de visitas monitoradas é de grande importância, haja vista que os monitores
estarão à disposição dos visitantes para explanar sobre a história, em que contexto foi
criada e por quem foi idealizada, isto é, como uma forma de educar os visitantes de seu
patrimônio e como preservá-lo, usando como método a educação patrimonial, que
segundo o IPHAN (2011 s.p) afirma que a educação patrimonial:
A Educação Patrimonial [...] propõe uma forma dinâmica e criativa das pessoas se
relacionarem com o patrimônio cultural de sua região e, a partir dessa ação, ampliar o
entendimento dos vários aspectos que constituem o nosso patrimônio cultural e o que
isso tem a ver com formação de cidadania, identidade cultural, memória e outras tantas
coisas que fazem parte da nossa vida, mas, muitas vezes, não nos damos conta do quão
importantes elas são.

Em outras palavras, a educação patrimonial reafirma a questão da cultura, isto é,
da identidade cultural e também à preservação do patrimônio trabalhado, cooperando para
que o bem cultural e sua memória se mantenham vivos, pois a memória pode ser
entendida como processos sócias e históricos, de expressões, de narrativas de
acontecimentos marcantes, de coisas vividas que legitimam, reforçam e reproduzem a
identidade do grupo (CRUZ, 1993 apud RODRIGUES, 2012, p.5).
Segundo Conselho Internacional de Museus – ICOM (2007), afirma que os
museus “estão a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento”, fato que afirma que a
acessibilidade está incluindo dentro dos direitos humanos. Com isto, sugere-se que o
espaço tenha placas de sinalização, em meio verbal, não verbal e braile.
Atualmente, após a última reforma em 2009, a Catedral da Sé obteve algumas
melhorias quanto a questão da acessibilidade às deficiências físicas, como pequenas
rampas de acesso. Todavia, estas rampas não abrangem todos os espaços da Igreja, já que,
devido ao processo de tombamento, não permitem fazer alterações no patrimônio que
desqualifiquem o valor que lhe foi dado.

CONCLUSÃO
A importância da realização de um plano interpretativo no espaço Catedral Nossa
Senhora da Graça, de modo a ampliar a funcionalidade para além de atividades religiosas.
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E com isso, melhorando sua visibilidade como marco histórico e símbolo cultural e
religioso paraense. Uma vez que os visitantes, através da implementação das visitas
monitoradas são levados a observar a lógica histórica e às demais ações ali desenvolvidas.
Já para os discentes que participarão do projeto colaborará com o
desenvolvimento intelectual, cultural dos estudantes da UFPA. Assim auxiliando na
formação acadêmica e profissional dos discentes da Faculdade de Turismo. Isto no que
tange ao desenvolvimento de habilidades e competências previstas no Projeto Pedagógico
do Curso de Turismo, que é oportunizar aos alunos um ensino de qualidade e a formação
de profissionais geradores de novos conhecimentos.
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LAZER NA TERCEIRA IDADE: PROJETO VIDA EM MOVIMENTO
Maria da Graça Reis Cardoso – UFMA – gracabanco@yahoo.com.br
Sâmya Cristini Mendonça – UFMA – mendocasamya@gmail.com
Shaeena Jousy Souza Ferreira – UFMA – shaeena.ferreira@gmail.com
RESUMO: O presente artigo objetiva uma análise acerca do Projeto Vida em
Movimento: Esporte e lazer na terceira idade do bairro da Vila Embratel em São Luís MA e suas interfaces com o lazer, turismo e patrimônio. Para alcançar os resultados
propostos neste artigo, utilizou-se uma metodologia com base em pesquisa bibliográfica
em livros, artigos científicos e documentos que norteiam toda a pesquisa. No que tange
à empírica, esta teve como base análise dos resultados do Projeto Vida em movimento
realizado com idosos no bairro da Vila Embratel. Concluí-se que o lazer e o turismo se
constituíram em ferramentas fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos idosos
na medida em contribuiu para reforçar a autoestima e fomentar o sentimento de
pertencimento e sociabilidade dos idosos que participaram do projeto em análise . Tais
fatos deram-se em virtude da prática de ações como city tours no Centro Histórico de
São Luís, visitas em museus e sítios históricos buscando uma interpretação do
patrimônio e oficinas de danças, atividades teatrais e atividades lúdicas e de recreação.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Lazer; Patrimônio; Terceira Idade; Vila Embratel.

INTRODUÇÃO
Com o envelhecimento da população vários problemas se acarretam em áreas
como a saúde, assistência social, mercado de trabalho, entre outros. O idoso ao chegar
nessa fase da vida, distancia-se da vida familiar e social, o lazer, sob o contexto
sociocultural, propicia o aspecto educativo, no desenvolvimento pessoal e social
reintegrando-o ativamente à sociedade.
O Projeto Vida em Movimento: Esporte e Lazer na Terceira Idade do Bairro da
Vila Embratel, São Luís - MA, propôs articular atividades de lazer e turismo com o
objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Para alcançar o objetivo proposto neste artigo foi realizada pesquisa
bibliográfica, a partir da análise dos autores Dumazedier, Marcellino, Londres, entre
outros, além dos resultados obtidos na execução do projeto na Vila Embratel.
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Apresenta-se uma breve conceituação sobre lazer e turismo e uma correlação entre
ambos, além de uma reflexão sobre o patrimônio cultural e o lazer, e por fim, os
resultados do Projeto Vida em Movimento.

LAZER E TURISMO NA TERCEIRA IDADE
Ao falarmos de lazer, levamos em consideração diversos conceitos devido a
sua complexidade e seu amplo campo de estudo, porém destacamos sua definição com
base no pensamento do sociólogo francês Joffre Dumazedier por sua ampla repercussão
e por ainda ser muito citada, ele diz que o lazer é o:
Conjunto de ocupação às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade
seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se ou entreter-se ou ainda
para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social
voluntária, ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçarse das ocupações profissionais, familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1973,
p.34).

No entanto, o lazer em sua conceituação não se limita a apenas esta definição,
muitos autores consideram o lazer sob a perspectiva social, o aproximando aos estudos
culturais. À vista disso, compreende-se que para um entendimento de lazer, é necessário
situá-lo em um contexto. (MARCELLINO, 1995).
Tendo o lazer em um âmbito cultural e considerando que a vivência de cada
indivíduo é instigada por um significado, viabiliza-o como um meio de expressão,
significação e ressignificação de vivências. Igualmente, pensar no lazer como um direito
social, implica na inclusão de todos. “Todo homem tem direito a repouso e lazer,
inclusive a limitação das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.”
(Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 24, ONU, 1948).
Direito este, também respaldado pela Constituição Federal Brasileira de 1988,
cap. II, art. 6º, assim, responsabilizando o Estado a concretizar a vivência deste direito.
Assim como o lazer, o turismo também possui muitas definições, e muitos
autores diferem não chegando a um consenso devido a seu extenso caráter
multidisciplinar, todavia, de uma maneira mais abrangente, entende-se turismo como
“as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes
do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer,
negócios ou outras” (OMT, 2001).
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Não obstante, o turismo por ser uma atividade de constate remodelação seu
conceito sofre mudanças, ou mesmo acréscimos, e isso é visto em outra definição dada
pela própria Organização Mundial do Turismo - OMT, que conceitua o turismo como:
[...] um fenômeno social, cultural e econômico, que envolve o movimento de pessoas
para lugares fora do seu local de residência habitual, geralmente por prazer.
(ONU/OMT, 2008).
Nota-se neste conceito a relevância do prazer (lazer) como principal motivador,
entretanto, observar-se ainda, que não se limita a apenas ao prazer, mas o aborda como
fenômeno social, cultural e econômico.
Esta abordagem é válida, pois em seus primórdios, a conceituação de turismo
era puramente econômica, no entanto, com deliberações, é visto que turismo é mais que
um produto a ser consumido, mas ele como atividade é fundamental para a “satisfação
de outras necessidades”, sendo estas necessidades de esfera cultural, constatando que
este, é uma atividade econômica, mas também social, devendo ser praticada por todos
os segmentos da sociedade. (WAHAB, 1972 apud TRIGO, 1998)
As necessidades referidas por Wahab não se atém apenas ao âmbito cultural,
afinal, o turismo não se restringe apenas a este segmento. O turismo engloba outras
dimensões (ecológico, negócio, aventura, etc.), e independente da segmentação é
possível à inserção de atividades de lazer nas muitas facetas em que o turismo se
mostra.
Apesar desta premissa, lazer e turismo são fenômenos distintos e nenhum
destes se reduz ao outro, ou seja, o turismo ser “parte do lazer” ou o lazer uma
“segmentação”, ou “tipologia”, do turismo.
Lazer e turismo estão correlacionados. Denota-se na história, tendo a
Revolução Industrial como contexto, pois foi neste período que se deu origem ao lazer
da forma como hoje o concebemos, bem como, o turismo assumiu uma nova
configuração. Foi durante a era industrial que a vida passou a ser demarcada pela
jornada de trabalho, e logo, reivindicações da classe operária garantiu direitos
trabalhistas, como uma jornada de oito horas semanais, férias e descanso semanal
remunerado, e este tempo livre, proporcionou a possibilidade de viagens e excursões,
que antes era uma atividade reservada apenas a nobres, burgueses e comerciantes.
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Portanto, pensar nas conquistas da classe trabalhadora, no tempo de trabalho e
não trabalho nos remete ao pensamento de que à medida que o tempo dedicado ao
trabalho vai reduzindo (aposentadoria) a disponibilidade de tempo livre propicia uma
maior propensão ao lazer e turismo. Assim, entramos em um nicho de crescimento
progressivo do turismo: O lazer e turismo na terceira idade.
Segundo as projeções das Nações Unidas (Fundo de População) “uma em cada
nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em
cada 5 por volta de 2050”. Este envelhecimento deve-se à redução das taxas de
natalidade, mortalidade e fecundidade e ao aumento da expectativa de vida. No Brasil,
pessoas com mais de 60 anos somam 23,3 milhões dos brasileiros, e entre 2009 e 2011,
o grupo aumentou 7,6%, ou seja, mais de 1,8 milhões de pessoas.
Com o envelhecimento da população, é necessário à implantação de ações
eficazes que viabilizem a essa faixa etária, não somente um crescimento quantitativo,
mas também qualitativo.
Tendo em conta que nesta fase da vida há um aumento de tempo livre, é
importante a inclusão do idoso em atividades sociais e culturais, visando uma melhor
qualidade de vida, e deste que a atividade turística, assim como de lazer, possuem uma
importante função sociocultural, - afinal, sua prática pode proporcionar relevante
desenvolvimento pessoal e social – é imprescindível à inserção do idoso na área. Para
isso, o Estatuto do Idoso diz que: “O idoso tem direito a educação, cultura, lazer,
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitam sua peculiar condição de
idade.” (BRASILIA, 2003. Lei nº 10.741, art. 20).
Desta maneira, o lazer e turismo mostram-se importantes agentes para os
idosos ao oportunizar uma maior convivência social com o seu próprio patrimônio
histórico através da vivência e memorização.

PATRIMÔNIO CULTURAL E LAZER
Segundo Cecília Londres (2001) o patrimônio é tudo o que criamos,
valorizamos e queremos preservar. Os monumentos, as festas, músicas e danças, os
folguedos, os saberes, fazeres e falares, em suma tudo que produzimos com as mãos, as
ideias e a fantasia.
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Embasando-se na reflexão da autora supracitada, o patrimônio tem uma
relevância significativa à sociedade e ao turismo. Substancialmente em cidades que o
patrimônio cultural é incutido na comunidade local e visitante.
Percebemos uma relação tênue entre as áreas de lazer, turismo e cultura. A
relação entre cultura e turismo tem a incumbência de formatar ações que promovam não
só a preservação do patrimônio edificado, todavia a cultura em sua amplitude.
De acordo com Claval (2001, p. 63) a cultura pode ser entendida como “[...] a
soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos valores acumulados pelos
indivíduos durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo conjunto dos grupos de que
fazem parte.”
A cultura não pode ser um grupamento fechado e inalterado de técnicas e
comportamentos. Logo a cultura não é experimentada passivamente pelos que a
recebem como herança, eles reagem ao que lhes é colocado, criando suas próprias
existências, maneiras e valores. A cultura é proativa. (CAMARGO, 2015).
Desse modo consegue-se desempenhar o lazer, a cultura e o turismo de
maneira vasta, viabilizando uma sucessão de ações incorporadas ao produto turístico em
conformidade com os princípios sustentáveis.
Pellegrini Filho (2000 p.92) confirma:
A noção moderna de patrimônio cultural não se restringe à arquitetura, a
despeito da indiscutível presença das edificações como um ponto alto da
realização humana. De modo que o significado de patrimônio cultural é
muito amplo, incluindo outros produtos do sentir, do pensar, do agir
humanos. (PELLEGRINI, 2000, p.92).

A cultura integra a arquitetura, as artes e manifestações populares, os
sentimentos coletivos da comunidade em relação ao seu território. Assim sendo, tudo
que a sociedade produziu ou produz é patrimônio cultural. O patrimônio cultural tem
um significado amplo que inclui bens tangíveis (paisagens naturais, objetos, edifícios,
monumentos e documentos) e bens intangíveis (saberes, habilidades, crenças, práticas e
dos modos de ser das pessoas).
Desta maneira, o turismo e lazer não são apenas ferramentas de admiração de
uma determinada cultura, entretanto da experiência intensa com a cultura do destino. A
cultura pode proporcionar uma experiência rica ao visitante em um destino turístico,
então a sociedade além de produzir esse conhecimento, tem que vivencia-lo como um
todo.
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A partir dessa visão, sentiu-se a necessidade de incluir a experiência do
patrimônio e o lazer aos idosos do bairro da Vila Embratel.

RESULTADOS
De acordo com objetivo do projeto cujas ações voltadas para o turismo e lazer
visando à melhoria da qualidade de vida. Foram desenvolvidas palestras sobre turismo,
os direitos do idoso no turismo e o patrimônio cultural da cidade de São Luís. Além
disso, realizaram-se oficinas de danças, teatro e atividades lúdicas.

Figura 1 - Visita à Casa do Maranhão

Figura 2 - Reserva do Itapiracó

E também a elaboração e execução de city tours nos principais museus do
Centro Histórico, visitas a Reserva do Itapiracó (caminhada, atividades lúdicas e
recreativas) e ao Sítio Piranhenga (visita guiada no espaço).
Algumas experiências foram únicas aos idosos, como a visita aos museus, pois
muitos não tiveram a oportunidade de conhecer os acervos, assim como conhecer sua
cidade com o olhar de turista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram apresentadas breves conceituações de lazer e turismo, visto que suas
definições são amplas e dependentes de contextualização, além de reflexões acerca da
interface lazer/turismo, evidenciando-os como fenômenos distintos e enquanto
ferramentas significativas para inclusão social da terceira idade.
Foram ainda tecidas considerações acerca do patrimônio cultural, tanto de
cunho material quanto imaterial que serviu como cenário para ações práticas de city
tours no Centro Histórico de São Luís, bem como visitas aos museus e sítios históricos
e ambientais.
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Tais ações contribuíram para a melhoria da autoestima e também fomentar o
sentimento de pertencimento e sociabilidade dos idosos participantes do projeto.
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EXPEDIÇÕES INTERATIVAS: EDUCAÇÃO, LAZER E CIÊNCIA PELAS
TRILHAS DO MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI
Ana Claudia dos Santos da Silva
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos- NAEA/UFPA
Museu Paraense Emílio Goeldi

RESUMO: Este trabalho apresenta ações de Lazer e educação ambiental/patrimonial

realizada pelo Museu pelo Museu Paraense Emílio Goeldi localizado em Belém do Pará,
com escolas que visitam o seu Parque Zoobotânico situado no centro da cidade. Estas
ações foram denominadas como trilhas interpretativas temáticas por seguirem os
princípios e metodologia da Interpretação proposto por Tilden (1967). Destacamos a
proposição e execução destas ações mostrando os aspectos negativos e positivos das
mesmas em relação ao público a que se direciona.
PALAVRAS CHAVES: Lazer, Museu Goeldi, Interpretação, trilhas
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INTRODUÇÃO

O Museu Paraense Emílio Goeldi1 desde sua criação a tem por finalidade
“pesquisar a fauna, flora, recursos naturais e o homem da Amazônia, os seus diversos
ecossistemas bem como procura preservar e ampliar os respectivos acervos dando
subsídios, através dos resultados destas pesquisas para a realização de atividade
educativas para difusão da ciência.
O parque zoobotânico2 será o foco deste trabalho, que apresenta a interpretação
ambiental/patrimonial, a partir de trilhas temáticas realizadas neste espaço. Este parque
hoje localizado no centro da cidade de Belém, foi criado no final do século XIX (1894),
em pleno período da Borracha, na periferia da cidade na gestão do governador Lauro
Sodré, que trouxe o Suíço Emilio Goeldi contatado em 1984 para reformar o Museu
Paraense de História Natural e Etnografia (Sanjad,2008), tendo como referência os
modelos europeus de museus e parques públicos daquela época. Atualmente 120 anos
1

O Museu Paraense Emilio Goeldi é a Instituição de Pesquisa mais antiga da Amazônia e o Segundo mais antigo Museu
do Brasil. Em 150 anos de Existência desenvolve pesquisas nas Áreas de Ciências Humanas (Linguísticas; etnografia;
arqueologia); botânica; zoologia; Ciências da Terra (Geologia e Paleontologia). Esta instituição está vinculada a
administração do Governo Federal junto ao Ministério da Ciência Tecnologia.
2 O Museu Goeldi possui 3 bases físicas: O Parque Zoobotânico aberto à visitação pública, base mais antiga possui 120
anos de existência é tombado como patrimônio municipal, Estadual e Federal; O Campus de Pesquisa localizado em
área periférica da cidade onde ficam os setores de pesquisa e a Estação Cientifica Ferreira Pena localizada na Floresta
Nacional de Caxiuan nos Municípios de Melgaço e Portel na Ilha de Marajó.
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depois, este parque se constitui de espécies bastante representativas da fauna e flora da
Amazônia em uma área de 5,2 hectares.
O Parque do Museu Goeldi é caracterizado pelo público em geral caracteriza como
um oásis, pois segundo eles, nele se pode ter a sensação de “frescor” em uma tarde quente
e contemplar diversas espécies de aves, ouvindo o som tranquilizante da natureza. Por
conta destas características este local também se constituiu como um excelente espaço
para a educação ambiental e lazer na cidade.

O PARQUE ZOOBOTÂNICO COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO E LAZER
Desde a época de sua criação como expõem Sanjad (2008) o Parque Zoobotânico
foi bastante visitado, já com quatro meses de funcionamento em 1895, teve um público
de 40 mil visitantes, em 1900, mais de 90 mil e 1907, 120 mil visitantes. Este fluxo se
manteve ao longo de anos contrastando inclusive com outros museus que nem de longe
tinham este público. Este sucesso público estava relacionado principalmente com o
interesse dos moradores da cidade em ver bichos vivos como concluía Goeldi apud Sanjad
(2008) ser “inegável que o povo amazônico possui pronunciado amor pelos animais vivos
característicos da região e que não há classe social alguma que faça exceção desta regra”
(GOELDI, 1897, p. 262). Desta forma o Museu Goeldi se tornou desde aquela época um
dos espaços públicos de lazer mais frequentado pelo público tanto local quanto de fora
do Estado.
Neste período o museu ganha a simpatia do povo garantindo sua permanecia como
instituição pública inclusive com recursos garantidos pelo governo da época. O status de
patrimônio local é garantido pelo sentimento de pertencimento e de identificação da
população com este local. Desde esta época, Goeldi já se utilizava de diversas estratégias
para atrair e manter o público com a realização de exposições, mostras de experimentos,
conferencias públicas e campanhas no Boletim do Museu Paraense e Diário oficial do
Estado (Sanjad,2008).
Hoje o Museu continua com a mesma popularidade com o público, apesar de não
apesentar mais a diversidade de animais que possuía no início, devido a uma série de
regras que determinam a estrutura atual do Parque3, mas permanece realizando
3

Atualmente a legislação ambiental e os órgãos controladores e fiscalizadores principalmente o IBAMA, determinam
regras para abertura e manutenção de espaços naturais de visitação pública, entre elas a limitação de números de animais
no Parque reduzindo a quantidade de indivíduos expostos para uma melhor acomodação e qualidade de vida para eles
visto que hoje este parque encontra-se bem no centro da cidade sem possibilidade de expansão além de sua área.
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programações direcionadas para o público em geral. A maioria das atividades oferecidas
nestas programações tem o foco na Educação ambiental/patrimonial e busca a
manutenção do público por meio, de experiências educativas e de lazer diferenciadas bem
como a divulgação das pesquisas realizadas pela instituição.
A educação ambiental/patrimonial deve ser entendida como uma educação que se
propõe a atingir a todos os cidadãos, por meio de um processo pedagógico participativo
permanente visando estabelecer uma consciência crítica sobre a problemática ambiental
e a mudança de comportamento do homem em relação a natureza e ao patrimônio cultural,
refletindo positivamente para a qualidade de vida de todos.
Buscamos desta forma uma abordagem desta educação que tenha como foco não
apenas a visão superficial e ecológica sobre o ambiente mas o entendimento holístico da
complexidade e interdisciplinaridade que envolve o trato desta questão, tudo isto visando
atender a um público diversificado e carente de informações neste sentido.

AS TRILHAS INTERPRETATIVAS: ITINERÁRIOS DE CONHECIMENTO E
LAZER
No Parque zoobotânico, os educadores do Museu Goeldi desenvolvem diversas
atividades dirigidas para um público diversificado e tem por objetivo sensibilizar o
visitante sobre a problemática ambiental global a partir da percepção dos problemas locais
da região pela difusão dos conhecimentos cientifico produzido por esta instituição.
Segundo Tilden4(1967) (apud Murta 2002, p.14) a Interpretação é uma atividade
educacional que busca revelar significados e relações através da utilização de objetos
originais, de experiência em primeira mão por meio de mídia ilustrativa ao invés de
apenas comunicar informações factuais.
Neste sentido este autor apresenta os princípios da IP que irão delinear o
planejamento das ações propostas para os diversos tipos de públicos. Estes princípios são
seis e destacam o seguinte:1) focalização no sentido do visitante para uma melhor
conscientização sobre o ambiente; 2) revelar os sentidos com base na informação e
não apenas informar; 3) utilização de muitas artes visuais e de animação; 4) não apenas
instruir mais provocar, estimulando assim a

curiosidade; 5) apresentar a história

4

Tilden foi o propositor do conceito de interpretação, atualmente além dele outros autores definem esta atividade dentre
os quais destacamos Ham(1992); Morales(2008), utilizamos neste trabalho Tilden por este ser a referência para todos
os outros autores.
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completa em vez de parte desta; 6)Ser acessível a um público o mais amplo possível,
considerando inclusive as necessidades especiais.
Dentre as estratégias de interpretação definidas por Tilden incluem trilhas, roteiros
sinalizados, capacitação de guias para acompanhamentos de

grupos; elaboração e

publicação de mapas e folders e guias impressos, entre outros que vai depender do
entre outras coisas da disponibilidades de recursos financeiros e humanos e da estrutura
de gestão do local visitado.
As técnicas de interpretações também são diversas: Interpretação ao vivo;
publicações; placas e painéis; palestras/conferencias públicas; exposições; trilhas e outras
mais que possam ser adaptadas para cumprir com os objetivos proposto pela
interpretação. Estes meios são classificados por este autor como personalizados, aqueles
que precisam de um aporte de uma pessoa que conduz a atividade e o não personalizado,
que não precisa de acompanhamento para a interpretação, enfim todos possuem aspectos
positivos e negativos (Tilden, 1957 apud Murta, 2008.).
Aqui apresentamos a estratégia de trilhas interpretadas que segundo Padoan &
Junior (2014; p.02) são caminhos, travessias que podem ser introduzidas como um
instrumento eficaz na sensibilização, uma vez que a mesma possibilita interpretar o
ambiente, transmitindo informações, revelando significados e/ou simbologias observadas
na paisagem (Santos at all 2011) apud (Padoan & Junior 2014, p.2).
Estas trilhas são oferecidas para o público escolar que visita o Museu e trata de
temas relacionados a sócio diversidade Amazônica, tendo como base as pesquisas
realizadas pela instituição. Este trabalho procura mostrar algumas das temáticas
desenvolvidas na Interpretação do Parque zoobotânico do Museu através da metodologia
das trilhas interpretativas e visitas monitoradas. Estas atividades são realizadas
semanalmente pelo Serviço de Educação do Museu Goeldi 5cumprindo assim a função
educativa proposta pelo Museu.
Desta forma busca-se utilizar a interpretação ambiental como recurso para a
educação ambiental no Parque zoobotânico do MPEG procurando sensibilizar o
visitante sobre a problemática ambiental global a partir da percepção dos problemas
5

As atividades educativas realizadas no Parque Zoobotânico do Museu Goeldi são desenvolvidas pelo Serviço de
Educação através do Núcleo de visitas Orientadas- NUVOP vinculado ao serviço de Educação do Museu.
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locais da região além de Difundir o conhecimento cientifico produzido pelo Museu
Goeldi por meio de atividades lúdico-educativas e de lazer no Parque Zoobotânico.
O trabalho consiste na utilização do parque zoobotânico como instrumento
educativo, isto se faz com a criação de trilhas interpretativas temáticas. Estas trilhas
temáticas são desenvolvidas em roteiros diversos e adaptáveis aos objetivos do grupo que
será atendido e da programação oferecida. Ao longo de alguns pontos das trilhas tem-se
diversas formas de interação com o visitante tais como: estações de descobertas que serão
espaços de interação do grupo com um determinado nicho relacionado à temática
abordada; Painéis informativos; Monitoria.
AS TRILHAS INTERPRETATIVAS
As trilhas temáticas foram elaboradas com objetivo de atender a demanda
escolar que visita o Museu Goeldi, as visitas monitoradas se estruturaram e se
intensificou a oferta deste serviço para as escolas. Como recurso da Educação
Ambiental, as trilhas interpretativas proporcionam um aprendizado pautado na
experiência e vivencia do indivíduo em seu ambiente total. Com base nesta premissa
busca-se através desta atividade difundir os conhecimentos científicos produzidos no
Museu Goeldi visando sensibilizar os estudantes e professores que participam das
trilhas sobre a sua responsabilidade ambiental.
A monitoria nestas trilhas é realizada por estudantes do ensino fundamental e
médio de escolas públicas de Belém e Estudantes universitários de diversas áreas de
conhecimento, que são capacitados anualmente por técnicos do Setor educativo do
Museu e atuam como estagiários do serviço educativo.
De 2007 a 2009 foram elaboradas cinco trilhas: Decifrando as aromáticas,
Trilha Vermelha: Em busca da Castanheira, Trilha das Palmeiras, Os Seres
encantados da Floresta e a Trilha da Memória. De 2010 a 2016 houve mais a
operacionalização destas temáticas sendo criadas algumas outras trilhas com tema
mais específicos e que não foram muito utilizadas, principalmente devido à redução
de vagas de estágios o que interferiu diretamente na atividade. A seguir descrevemos
as três primeiras trilhas, escolhidas devido a mesma associarem aspectos relativos à
biodiversidade e a preservação das espécies de fauna e flora existente no Parque
Zoobotânico do Museu Goeldi
Trilha “Decifrando as aromáticas”
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Realizada em 20076, teve como objetivo proporcionar aos participantes a
oportunidade de ampliar seus conhecimentos referentes às características das espécies
aromáticas expostas no Museu Goeldi. Essa trilha buscou restabelecer a importância da
flora amazônica, de uma forma dinâmica, Lúdica, estimulada pela competitividade e
trabalho em equipe. A atividade realizada em forma de caça ao tesouro envolveu além de
escolas o público em geral. Eram organizados dois grupos, de no máximo quinze pessoas,
onde o grupo vencedor seria aquele que terminasse o caminho em menos tempo, e com
todas as pistas em mãos. Esta trilha foi composta de pistas que foram distribuídas ao longo
do percurso, sendo mostradas as principais características e curiosidades de algumas das
espécies aromáticas existentes no Parque.

Os participantes se guiavam por orientações distribuídas pelo caminho, onde
somente fazendo a leitura de cada pista, que se encontrava nas raízes de cada espécie, é
que o grupo conseguiria identificar a próxima aromática a ser encontrada. Estas “pistas
representavam a fala das árvores” como se as aromáticas, estivessem recepcionando o
público e apresentando umas às outras. As árvores foram caracterizadas com atitudes e
características da personalidade humana através de “máscara” colocadas em seus troncos
e caules.

O Percurso foi composto pelas seguintes espécies: Ingá-xixica→Lourorosa→Copaíba (Copaifera spp.) →Cacauí→Andiroba (Carapa guianensis) →Cipó
d’alho Pachyptera alliacea (Lam) A. H. Gentry. →Vitória-régia Victoria
amazônica(Poepp)→Pau-rosa (Aninba rosaeodora) →Cumaru Dipterex odorata
(Aubl.)Willd.
6

Esta trilha foi realizada como parte do Projeto Conservação das Plantas aromáticas da Amazônia, que foi financiado
pelo Real Botanic Garden e realizou-se de 2007 a 2009. Além da trilha foram realizadas diversas atividades educativas
e eventos para o público. Ao termino do financiamento, as atividades foram cessadas devido a insuficiência de recursos
para manutenção de monitores.
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Foto: Acervo Nuvop

Figura 1: Visitante observando o Pau Rosa na Trilha das Aromáticas
Durante o percurso da trilha o público tem a oportunidade de experimentar os
odores das árvores e arbustos que fazem parte do roteiro. Os monitores levam vários
objetos que oferecem para eles, como as essências das espécies aromáticas para que
estes possam sentir os seus cheiros.
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Foto: Acervo Nuvop

Fig 2: Representação animada de uma das espécies da Trilha Aromática
Exemplo dos textos das placas da Trilha Aromática:
Poxa me acharam!!! Não consegui me esconder!!!!
Não quero mais brincar, só tem árvore “dedo duro” nesse museu!!!!
Não vou dizer onde está à próxima aromática, muito menos dizer que se trata de um
arbusto lenhoso, que é muito utilizado para curar febres, resfriados e dores de cabeça.
Não adianta insistir, não vou contar que as folhas e o caule têm um fortíssimo cheiro
igualzinho ao do alho, que pode até ser utilizado em seu lugar na hora de cozinhar, como
tempero, sabe??!!!!
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O que vocês ainda estão fazendo aqui na minha frente, não adianta que eu não vou dizer
nada sobre daquele arbusto que se intitula cipó que está no sentido dessas setas aí!!!!
Não adianta persistir, não quero mais brincar, não vou falar mais nada!!!
Trilha Vermelha: “Em busca da Castanheira: Espécies Ameaçadas de Extinção na
Amazônia.
Esta trilha resultou de um trabalho de pesquisa realizado pelo Museu Goeldi e a
Secretaria Estadual de Meio ambiente (SEMA) onde elaboraram o Guia vermelho das
espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção na Amazônia. Destas espécies boa parte
se encontra no Parque Zoobotânico do Goeldi. O seu objetivo é Proporcionar informações
referentes a atual situação das espécies ameaçadas de extinção, mas especificamente, as
que estão representadas no interior do parque que estão ameaçadas de extinção.
As espécies participantes da trilha foram identificadas por tarjas vermelhas, onde
todo percurso terá setas, na mesma cor indicando as direções corretas e ao chegar a cada
uma das espécies ameaçadas, um instrutor estará disponível a apresentar as utilizações,
principais características e algumas curiosidades referentes sobre o animal ou planta ali
destacados.
Percurso
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da

Trilha

vermelha:

Copaíba→Acapú→Cacauí→Onça-Pintada

(Pantera onca) →Peixe-Boi→Gavião-Real→Urubu-Rei→Mogno Cedro (Cedrella
Odorata) →Pau-Rosa (Aninba roseodora) →Castanha-Do-Pará (Bertolethia excelsia)
→Estação da descoberta.

Fotos Silva, 2011

Figs:3 :Trilha Vermelha: Estação da Descoberta

Trilhas das palmeiras
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A Trilha das Palmeiras teve uma abordagem baseada na construção do
conhecimento pelo próprio aluno, portanto a organização da dinamização desta trilha
varia de acordo com o público, tamanho do grupo e tempo de visita. Basicamente
trabalhamos com as turmas divididas em pequenos grupos que recebem um roteiro
chamado “folha da Descoberta,” com algumas questões sobre as características
morfológicas das palmeiras.
Cada grupo ficava responsável pelo estudo de uma palmeira que deveria ser
observada de acordo com as questões definidas nas folhas de descoberta (Nome da
espécie, descrição, características diferenciais percebidas). A princípio os alunos ficavam
a vontade com a palmeira escolhida, para que ele observasse os seus mínimos detalhes,
para a partir de sua percepção construir um conhecimento sobre a espécie estudada. Uma
das perguntas da folha de descoberta era “o que vc já conhecia sobre esta palmeira?” e a
resposta da maioria dos estudantes era que não sabiam ou nunca tinham ouvido falar sobre
ela. Isto com exceção da palmeira Açaí que é muito conhecida dos paraenses.
Após o tempo de observação da palmeira os alunos recebiam uma cartela com
imagens e informações sobre a sua espécie estudada para que pudesse complementar as
informações que não conseguiu responder na folha. No final da trilha os grupos visitavam
um espaço denominado estação da descoberta onde poderiam ver artefatos produzidos
com fibra de palmeiras e perceber a importância desta espécie no cotidiano das
populações amazônicas.

Foto: Silva,2013

Fig. 5. Trilha das Palmeiras
Para a execução das trilhas foram realizados treinamentos com enfoque para a
mediação das visitas, onde se tratou da postura do monitor e técnicas de abordagens nas
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visitas. Para a TRILHA DAS PALMEIRAS foi escolhida a descoberta guiada, que tem
como princípio a construção do conhecimento a partir das experiências do próprio
visitante.
Nestes treinamentos os monitores tiveram a oportunidade de visitar o campus de
pesquisa do Museu Goeldi onde estão localizadas as coleções cientificas, ter encontro
com pesquisadores especialistas do tema tratado. No caso das trilhas expostas a ênfase
foi na coordenação de botânica onde puderam observar a anatomia das plantas e conhecer
alguns projetos de pesquisa realizados por esta Coordenação.
Especificamente para a trilha das Palmeiras estes encontros com a pesquisa foi o
ponto de partida para a construção da mesma, que teve a proposta de realização
apresentada por uma pesquisadora da área que acompanhou toda a elaboração da
atividade.
Inicialmente havia sido elaborado um roteiro concentrado em apenas uma área do
Parque Zoobotânico do Museu e após a discussão com a pesquisadora consultora do
projeto a proposta foi revista e refeita, sendo o roteiro distribuído ao longo de todo o
Parque. Os materiais elaborados para interpretação da trilha das Palmeiras foram Banner
com fotos e informações básicas sobre a mesma: Nome popular; nome científico,
utilidade. Como suportes foram elaboradas cartelas sobre cada uma das palmeiras do
circuito que serão utilizadas nas atividades educativas.
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REFLEXÕES SOBRE O PATRIMÔNIO, A CULTURA E O TURISMO NA
PRODUÇÃO DO ESPAÇO DE BRAGANÇA-PA1

Alessandra da Silva Lobato, Mestre em Geografia pela UFPA, professora da
Universidade Norte do Paraná/pólo Tailândia, E-mail: alessandrageo19@yahoo.com.br

RESUMO: O presente artigo trata sobre o patrimônio, cultura e turismo da cidade de
Bragança. Uma das mais antigas do estado do Pará com mais de quatrocentos anos.
Bragança possui um patrimônio cultural bastante diversificado que remonta ao inicio do
período da colonização dos europeus na Amazônia, porém enfrenta sérios problemas de
preservação e conservação do mesmo. Tendo em vista essas observações o presente
trabalho tem como objetivo analisar as políticas e ações voltadas a preservação do
patrimônio e da cultura na produção do espaço de Bragança-PA bem como a relação
com o turismo. A pesquisa foi desenvolvida a partir de levantamentos e analises
bibliográficas e documentais, trabalhos de campo com aplicação de entrevistas.
Concluiu-se que Bragança tem vários instrumentos de salvaguarda do patrimônio como
decretos de tombamentos municipais e estaduais, leis de preservação do patrimônio e
diretrizes estabelecidas no Plano diretor, porém essas ações de fato não estão sendo
executadas, o que pouco tem contribuido com a preservação do patrimônio. Nota-se que
a preservação ocorre, principalmente, por parte da população através das práticas
culturais presentes na cidade como a Marujada de São Benedito, maior manifestação
cultural que ocorre todos os anos no mês de dezembro em Bragança.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Cultural; Bragança; Produção do espaço.

INTRODUÇÃO
A cidade de Bragança é uma das mais antigas do Estado do Pará, urbe histórica
da Amazônia oriental, localizada na região de integração Rio Caeté2, nordeste paraense,
distante aproximadamente 210 Quilômetros da capital Belém. É possuidora de
patrimônios materiais e imateriais representativos que estão ligados diretamente a
maneira como o processo de produção do espaço vem ocorrendo.
1

Artigo resultante de minha dissertação de mestrado defendida em Maio de 2014.
A região de integração Rio Caeté corresponde a uma das regiões que compõem a regionalização oficial
do Estado do Pará.
2
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O processo de colonização da região iniciou-se ainda no século XVII com as
expedições que adentraram o espaço amazônico na busca pelo reconhecimento do
território, inicialmente foram os franceses com a expedição de La Ravardière pelo
Amazonas e, posteriormente, os portugueses com a expedição de Pedro Teixeira, sendo
estabelecida à margem direita do rio Caeté a denominada capitania Sousa do Caeté em
1633 (CASTRO, 2006). Somente em outubro de 1854, já com a denominação de Vila
de Bragança, é que ela “foi elevada a categoria de cidade através de uma resolução do
presidente da província” (Idem, 2006, p. 13).
Essa colonização deixou no espaço bragantino sinais desse passado, rugosidades
espaciais (SANTOS, 1980) que marcam a paisagem, são alguns deles: a igreja de São
Benedito, casarões antigos com azulejos portugueses, o mercado municipal de carne, o
palácio Augusto Correa e outros. Atrelado a estes patrimônios materiais tem-se a
festividade em homenagem a São Benedito, maior manifestação histórico-cultural e
religiosa de Bragança, que atrai dezenas de devotos e turistas, principalmente, no
período da festividade.

PATRIMÔNIO

CULTURAL

DE

BRAGANÇA-PA:

ELEMENTOS

DA

IDENTIDADE DO POVO CAETEUARA3
O município de Bragança é uma das mais antigas do Estado do Pará, urbe
histórica da Amazônia oriental, localizada na região de integração do Caeté, nordeste
paraense, observe o mapa 01 na página seguinte. É possuidora de patrimônios materiais
e imateriais representativos que estão ligados diretamente a maneira como o processo de
produção do espaço vem ocorrendo.
O processo de colonização da região iniciou-se ainda no século XVII com as
expedições que adentraram o espaço amazônico na busca pelo reconhecimento do
território, inicialmente foram os franceses com a expedição de La Ravardière pelo
Amazonas e, posteriormente, os portugueses com a expedição de Pedro Teixeira, sendo
estabelecida à margem direita do rio Caeté a denominada capitania Sousa do Caeté em
1633 (CASTRO, 2006). Somente em outubro de 1854, já com a denominação de Vila
de Bragança, é que ela “foi elevada a categoria de cidade através de uma resolução do
presidente da província” (Idem, 2006, p. 13).
3

Caeteuara- denominação dada à população que nasce no município de Bragança-PA.
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Mapa 01: Mapa de Localização do Município de Bragança-PA. Org. por: LOBATO, Alessandra da Silva,
2013.
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A região nordeste do estado do Pará teve um processo de colonização também
influenciado pelos rios, no entanto a antiga ferrovia da Estrada de Ferro Bragança e as
rodovias permitiram a esta região um crescimento e desenvolvimento mais acentuado
do ponto de vista da circulação e comunicação com o restante do Estado, permitindo a
ampliação do processo de urbanização. Permitindo o surgimento de novas atividades
econômicas como o turismo e a ampliação de outras como o comércio.
A cidade de Bragança, assim como várias cidades de Amazônia, inseriu-se
inicialmente em um contexto no qual a ocupação ocorreu pelos rios, sua posição
estratégica permitiu a circulação de pessoas e mercadorias e, também, comunicação
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com o restante da região (TRINDADE JR; SILVA; AMARAL, 2008). Hoje o rio Caeté
passou a desenvolver outras atividades e usos.
Bragança, já foi considerada uma das principais produtoras de gêneros agrícolas
que abastecia a capital paraense, inicialmente a circulação e o escoamento destes
produtos era realizado pelos rios, posteriormente o trajeto era realizado parte por rio,
parte por estradas, o que demandava certo tempo. Essa situação começou a mudar com a
criação da Estrada de Ferro Bragança (EFB), ferrovia construída no final do século
XIX, com o objetivo de interligar a capital paraense a São Luis- MA, projeto que não
foi concretizado. A ferrovia chegou apenas ao município de Bragança, mas
proporcionou mudanças socioespaciais significativas ao longo do percurso por onde
passou.
Ressalta-se que principal meio de circulação e comunicação na região ocorria
através do rio Caeté, por ele pessoas, mercadorias e informações chegavam e partiam de
Bragança em direção a Belém e outras localidades. O rio exerceu e ainda exerce um
papel fundamental neste contexto, pois se antes ele era a única via de comunicação com
o restante da região, com a chegada da EFB, passou a dividir essa função até sua
desativação, dividindo, posteriormente, com as rodovias.
Na cidade há poucos resquícios materiais desse período, um deles é o imóvel no
qual funcionou a antiga bilheteria de passagens da EFB entre os trechos BragançaBelém, foi tombado ao Patrimônio Histórico Municipal pelo Decreto 228/06 de 04 de
outubro de 2006 (Art. 1º, Item VI), algumas outras referências a esse período estão
presentes em documentos históricos. Mas ainda é possível encontrar idosos que
vivenciaram esse momento e que tem em suas memórias uma representativa fonte de
pesquisa para análise do contexto daquele momento, as memórias de velhos
desempenham uma função social “lembrar e aconselhar- memini, moneo- unir o começo
e o fim, ligando o que foi e o porvir” (BOSI, 1999, p. 18).
Como apontado anteriormente Bragança possui vários patrimônios culturais, são
edificações particulares e publicas que datam de vários momentos históricos, desde o
século XVIII ao século XX. Além desses patrimônios históricos, tem-se a festividade de
São Benedito, maior manifestação religiosa e cultural de Bragança, que reúne
anualmente cerca de 80 mil pessoas entre devotos e turistas.
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Atualmente a cidade possui 13 bens tombados pela esfera municipal, sendo 2
desses tombados pela esfera municipal e estadual (BRAGANÇA, 2009), todos
localizados no centro histórico de Bragança. Sendo alguns deles a Igreja de São
Benedito, observe a figura 01, tombada ao Patrimônio Histórico Municipal pelo
Decreto 228/06 de 04 de outubro de 2006, o Mercado Municipal de Carne, observe a
figura 02, tombado ao Patrimônio Histórico Municipal pelo Decreto 010/08 de 15 de
janeiro de 2008.
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Figura 01- Igreja de São Benedito: edificação
do século XVIII, tombada pelo poder público
municipal em 2006 (Foto: Alessandra Lobato,
08 de março de 2013).

Figura 02- Mercado Municipal de Carne:
construção datada do século XX, inaugurado em
1911. Tombado pelo poder publico municipal em
2008 (Foto: Alessandra Lobato, 09 de maio de 2013.

São edificações e manifestações que retratam elementos da identidade de parte
do povo caeteuara. Identidade entendida como “construção que se faz no interior de
contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas
representações e suas escolhas. Além disso, a construção da identidade não é uma
ilusão, pois é dotada de eficácia social, produzindo efeitos sociais reais” (CUCHE,
2002, p. 182).
Tomando como exemplos as duas edificações mencionadas anteriormente,
nota-se que o mercado de carne é expressão desse patrimônio vivo, assim como a igreja
que é dos bens que corrobora para essa identidade, pois ela é patrimônio material, mais
também, é representação da maior manifestação imaterial a festividade em homenagem
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a São Benedito. A marujada de São Benedito de Bragança, que é a manifestação cultural
inserida na festividade do santo, foi reconhecida como patrimônio cultural e artístico do
Estado do Pará através da Lei Estadual nº 7.330, de 17 de novembro de 2009,
representando avanço quanto à proteção e preservação desses patrimônios.
A marujada de São Benedito de Bragança, observe as figuras 03 e 04, nasceu
em 1798, a pedido de 14 escravos, que solicitaram aos seus senhores a permissão para
organização da Irmandade da Marujada de São Benedito. Em forma de gratidão, os
escravos saíram às ruas de Bragança fazendo exibições coreográficas. Nos anos
seguintes a manifestação repetiu-se com novos agradecimentos dando origem à
Marujada, atrelando ela a Festa de São Benedito, permitindo o sagrado popular (SILVA,
1997; ROSÁRIO, 2000).
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Figura 03- Teatro Museu da Marujada:
localizado a poucos metros da igreja de São
Benedito, é o local no qual são realizadas algumas
das atividades da Irmandade de São Benedito.
(Foto: Alessandra Lobato, 08 de março de 2013).

Figura 04- Marujos e Marujas dançando a Maruja
de São Benedito no Teatro Museu da Marujada no
dia 26/12/2009. (Foto: Gisele Carvalho, trabalho
de campo, 2009. Fonte: Carvalho (2010).
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De acordo com Azevedo Luíndia (2003) a Marujada é uma manifestação
composta por elementos procedentes de matizes culturais bem díspares, mas que através
do sincretismo, ganhou uma resignação, uma unidade e uma diversidade.
Entre os dias 18 e 26 de dezembro (dia de S. Benedito) ocorre a concentração
das atividades ligadas a festividade do santo. A cidade recebe dezenas de promesseiros e
turistas, que chegam de vários municípios em busca do cumprimento de suas promessas
e da contemplação da manifestação que já atravessa mais de dois séculos.

TURISMO

E

PATRIMÔNIO

CULTURAL

EM

BRAGANÇA-PA:

POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES
Como se constatou através das observações em campo, documentos referentes
ao reconhecimento e preservação do patrimônio cultural, e aos trabalhos de pesquisa da
cultura e patrimônio de Bragança, notou-se a diversidade e particularidade de Bragança
enquanto cidade histórica da Amazônia, que em seu processo de produção constituiu
patrimônios que fazem parte da identidade do povo caeteuara.
Como pensar o desenvolvimento das novas atividades econômicas como o
turismo que passa a produzir e consumir espaços utilizando-se dos elementos da
paisagem como os patrimônios? Esse, também, é um questionamento pertinente, quando
se pensam em cidades como Bragança, que possui instrumentos para salvaguarda do
patrimônio (a exemplo do tombamento e da lei que institui a marujada como patrimônio
cultural e artístico do Estado), mas que na práxis revelam-se insuficientes do ponto de
vista da preservação, principalmente, o patrimônio histórico, a exemplo da antiga Casa
de Cultura. A seleção sobre o bem que será ou não recuperado/reformado, é justamente
uma ação política como mencionado por Meneses (1992) e envolve jogos de interesses
dos agentes sociais.
As possibilidades da utilização do patrimônio como atrativo para o
desenvolvimento do turismo são várias, comecemos por analisar as edificações, como
ressaltado, anteriormente, a cidade possui alguns imóveis tombados ao patrimônio
histórico municipal que se encontram em bom estado de preservação como pode ser
constatado na igreja de São Benedito, na antiga residência dos prefeitos (também
conhecida como Casa das Treze janelas), e o Mercado de Carne que está em processo de
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reforma, no entanto existem outros bens que estão em péssimo estado de conservação
como a antiga Casa da Cultura.
A Marujada de São Benedito, também, é uma possibilidade para o turismo em
Bragança, manifestação que já reúne número significativo de pessoas que buscam a
particularidade e forma de expressão do ritual que envolve fé, religiosidade e cultura. O
reconhecimento da marujada como patrimônio cultural e artístico do Estado permitiu a
participação dela a concorrência de editais de fomento a cultura, um exemplo foi o
projeto “Marujada de Bragança: Fortalecendo raízes bi-secular de um povo devoto”,
selecionado e aprovado no Programa Mais Cultura- Ponto de Cultura4 do Ministério da
Cultura.
Como se examinou há diversidade de possibilidades e implicações da utilização
do patrimônio cultural como atrativo turistico, mas o fundamental é compreender que
sem planejamento essa atividade poderá ser uma grande vilã para o patrimônio, por isso
é necessário se conscientizar que essa atividade está ganhando e produzindo espaço em
Bragança, por isso é necessário pensar como esta atividade pode contribuir com a
preservação e não com a destruição do patrimônio. Para isso é fundamental a
participação popular nos processos decisórios relacionados tanto ao turismo quanto ao
patrimônio, pois trata-se não apenas do aspecto material do patrimônio, a dimensão
imaterial, a identidade do povo caeteuara podem ser afetados, caso se implemente um
turismo massificado e sem planejamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do espaço permitiu a Bragança particularidades que são
observáveis na cultura, no patrimônio, na relação que se estabelece entre os caeteuaras e
São Benedito, nas artes e ofícios, no modo de vida da população.
Essas características tornam a cidade uma das mais atrativas turisticamente, e
também, do ponto de vista cultural no Estado do Pará, pois do ponto de vista do turismo
ecológico e sol e praia, a cidade já é uma das mais procuradas no nordeste paraense.

4 Pontos de Cultura- são projetos financiados e apoiados institucionalmente pelo Ministério da Cultura do
Brasil (MinC) e implementados por entidades governamentais ou não-governamentais, que visam a
realização de ações de impacto sócio-cultural nas comunidades. O Ponto de Cultura é a ação prioritária e
o elemento de articulação entre as demais atividades do Programa Cultura Viva do MinC.
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Levar em consideração os conhecimentos, saberes e participação da população
local são os primeiros passos para a ocorrência de um turismo menos impactante e
massificado, que tanto se reproduz em cidades históricas sejam elas de grande porte ou
não. Fazer a diferença não é impossível, no entanto é preciso conscientização política, e
o patrimônio pode ser esse meio para o diálogo entre os agentes envolvidos direta e
indiretamente com a atividade turística.
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AUDIOVISUAL E VISITAÇÃO NOS PATRIMÔNIOS DE BELÉM: PALÁCIOS
E PALACETES
Carla Beatriz Campos Dias – UFPA. carlabeatrizz@yahoo.com.br
RESUMO: O objetivo do trabalho é a presentar a pesquisa e a proposta de socialização
do patrimônio para lazer e turismo de três palacetes de Belém, PA, a partir do debate
sobre a socialização de patrimônios e da proposta de produção de audiovisuais para
induzir a visitação física dos locais patrimoniais.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimonio, lazer, audiovisual, socialização do patrimônio.

INTRODUÇÃO
A cidade de Belém possui inúmeros patrimônios materiais, imateriais,
edificados, objetos, tombados e não tombados. São bens que fazem parte não somente
do cenário que compõe o universo citadino da capital paraense, mas também são
elementos que contam a história dessa cidade, geralmente uma história de classes. Com
aspectos relacionados à preservação desses bens, eles muitas vezes não recebem o
devido valor que merecem e acabam esquecidos, desvalorizados e até depredados.
O foco central deste trabalho é contribuir para a preservação e o conhecimento
do patrimônio da cidade de Belém (Pará) a partir de produtos audiovisuais. A ideia é
propor vídeos e materiais de internet para difusão do patrimônio. Para a produção desses
vídeos, optou-se pelo desenvolvimento de um projeto de intervenção.
Para isso, o patrimônio edificado foi escolhido, notadamente certo tipo de
patrimônio representado pelos chamados “palacetes”. Foram escolhidas cinco
edificações, o Palácio Antônio Lemos (Palácio Azul), hoje Museu de Arte de Belém
(MABE), o Palacete Bolonha, o Palacete José Júlio de Andrade, o Palacete Augusto
Montenegro, hoje Museu da Universidade Federal do Pará (MUFPA), e Palacete
Virgílio Sampaio, local onde hoje funciona uma instituição privada de ensino superior.
Optou-se por trazer à tona uma abordagem além da arquitetura, descobrindo fatores
históricos, curiosidades, falando sobre refuncionalização etc.
Dos lugares escolhidos que atualmente têm função de museus, pretendeu-se a
elaboração de roteiros fílmicos como reforço à preservação, mais detalhados para a
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produção dos vídeos, de modo que simulem a visitação que normalmente é feita nos
espaços, porém, com alguns adendos.

PATRIMÔNIO CULTURAL EM BELÉM, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO
De acordo com Koch (2004, p.188), palácio pode ser definido como uma
arquitetura característica do período da Idade Média utilizada como “residência de
imperadores, reis e bispos”. Os palacetes tinham a mesma função de moradia, porém
sua arquitetura era menor e menos suntuosa. Belém, no final do século XVIII, começou
a adquirir algumas características arquitetônicas e urbanísticas que a diferenciava de
outras cidades amazônicas. Isso se dava pela monumentalidade dos prédios construídos:
palácios, palacetes e igrejas começaram a ser erguidos a partir da influência de Portugal,
no estilo neoclássico (DERENJI; DERENJI, 2009).
As residências particulares em forma de palacetes eram o maior símbolo de
modernidade da riqueza da borracha. Em Belém, ainda se encontram vários
exemplares de residências conhecidos pelo nome da família, mas, apenas
uma parte dessas residências era conhecida como palacetes. Mas, então, o
que faz essas residências palacetes? Nesse sentido, podemos perceber que
essas residências se assemelhavam ao próprio conceito que lhes batizava: um
diminutivo de palácio. Afinal, essas residências eram muito mais do que
simples casas burguesas. Os palacetes eram as casas almejadas para
enobrecer o projeto de modernização urbana de Belém, pois eram construídos
com um altíssimo padrão de luxo (SOARES, 2008, p.149).

Soares (2008) explica ainda que quando os projetos das moradias da época não
eram totalmente importados, eram ao menos inspirados nos europeus e as casas
construídas na forma de palacetes não eram muitas na capital paraense, mas, “para a
elite burguesa e para o Poder Público, a construção dessas casas era vista como um sinal
de progresso na Belém moderna, expresso pela arte e arquitetura” (SOARES, 2008,
p.102).
Os espaços escolhidos para intervenção estão ligados à Belle Époque, período
que na Europa foi caracterizado por inúmeras mudanças no modo de pensar e viver o
cotidiano, influenciando em situações relacionadas às artes, à cultura em geral, na
arquitetura e sendo considerada uma época focada na beleza e de desenvolvimento
técnico, intelectual e social. Na Amazônia ela aconteceu durante o apogeu da economia
da borracha no final do século XIX e início do século XX. Diante do auge da economia
na Amazônia, as cidades da região foram alvo de um intenso “embelezamento” e
também por uma forte higienização, não só a partir da retirada de materiais sólidos e
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dejetos das ruas, mas também pelo afastamento de pobres e mendigos para as áreas
periféricas. Segundo Daou (2000, p.24) por onde a Belle Époque passou houve
intervenções urbanísticas que modernizaram ou renovaram as feições das cidades,
expressando a realização dos anseios e do desejo das elites em se mostrarem
progressistas e afinadas com o gosto europeu.
Todavia, esse cenário não passou dos primeiros anos do século XX e os
glamourosos palácios e palacetes característicos da época foram se desgastando e o que
antes se destacava pela beleza e desejo de posse, agora chama a atenção pelo abandono
ou pela pouca valorização. Uns desapareceram, outros foram adquirindo novos usos e
alguns deles existem até hoje e integram um cenário que os diferencia das demais
edificações.
Reformar e manter esses espaços nos dias de hoje pode sair dispendioso, mas
pode ser possível desde que bem planejado, no entanto, é preciso haver interesse. Em
alguns momentos, quando se fala em turismo e lazer, as discussões acabam discorrendo
de forma superficial, porque essas atividades não são vistas pelo senso comum como
objetos de estudo que devem ser analisados com cuidado, a fim de obter-se resultados
oriundos de pesquisas mais profundas. Existem espaços e edificações que são comuns
de serem classificados como exclusivamente voltados para o turismo ou lazer. Aqui,
considera-se que as práticas de lazer se relacionam a práticas cujos objetivos dizem
respeito a diversão, descanso e outras práticas lúdico-educacionais não obrigatórias. O
turismo é tratado como fenômeno e prática social cujo deslocamento para lazer é fator
importante. Essas práticas se dão em muitas vezes em espaços públicos destinados a
isso, equipamentos públicos1 ou mesmo em empreendimentos para tal (hotéis, parques
etc). Para Figueiredo e Nóbrega (2015), o turismo é uma prática:
(...) é processo e ação caracterizado por elemento estável permanente: a
experiência provocada pelo deslocamento (e não qualquer deslocamento),
pela viagem. A viagem é o elemento básico que compõe o turismo, e a
experiência produzida pelas dimensões deslocamento tempo e espaço
(FIGUEIREDO; NÓBREGA, 2015, p.13).

1

Bahia, a partir da análise do estudo de outros autores, trabalha a questão da existência de dois tipos de
equipamentos de lazer, tanto públicos quanto privados, que são: os equipamentos específicos e os
equipamentos não específicos, sendo os primeiros, equipamentos especialmente concebidos para a prática
das várias atividades de lazer (ex.: praças, teatros, cinemas, centros culturais e esportivos, unidades de
conservação, bosques etc.). Já os equipamentos não específicos são os não concebidos especificamente
para essa função do lazer, mas que podem ser utilizados para tal (BAHIA, 2012).
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Tanto o turismo quanto a prática do lazer são importantes na vida moderna, e
ganham importância principalmente no tempo livre que virou sinônimo de férias, folga
ou qualquer outro momento oposto ao tempo de trabalho.
Nessa perspectiva, altera-se a concepção de tempo, que passa a ser
interpretado como uma dualidade: tempo de trabalho e tempo livre. Passa-se,
portanto, a prever um tempo destinado ao descanso e ao lazer. Esse tempo
livre transformou-se ainda mais com o descanso semanal e as férias pagas. O
turismo de massa é incentivado, já que o trabalhador tem a possibilidade de
viajar nas férias (CORBIN, 2001 apud FIGUEIREDO, 2004, p.168).

Uma das formas contemporâneas de lazer e turismo se dá pela visitação de
patrimônios culturais, edificados, transformados em espaços museais ou mesmo com
atividades lúdicas e culturais para dar conta de um aprendizado histórico. Nesse sentido,
as atividades com o público podem figurar dentro de atividades de educação patrimonial
e de preservação e difusão das memórias ligadas a esses patrimônios.
Dessa forma, a educação patrimonial e as práticas lúdicas e culturais em
patrimônios funcionam como reafirmadoras e articuladoras das memórias sociais
coletivas, reativando ou não o pertencimento da população local e a sensibilização de
visitantes turistas para compreensão da cultura de uma sociedade. As edificações são
símbolos da identidade de uma cidade, de seus habitantes, e costumam conter traços do
período que foram construídas. Elas guardam essa memória coletiva durante anos
porque são produtos dela, enquanto os espaços existirem e forem preservados e
enquanto houver documentos escritos e imagéticos sobre eles a história da cidade será
preservada.
Para isso propõe-se a elaboração de vídeos para promover a visita aos
patrimônios. Além de o acesso e variabilidade dos aparelhos de captura e edição de
imagens em movimento terem aumentado, soma-se a isso o fato de terem sido criados
diversos depositários imagéticos na rede de computadores, a internet, a qual possibilita
não só que o usuário insira nela um vídeo produzido por ele, como também possa
assistir a milhares de outros produzidos por conhecidos e por pessoas anônimas de todo
o mundo, sobre qualquer assunto, de qualquer lugar que ofereça uma conexão on line.
O objetivo dos vídeos seria instigar a vontade de o indivíduo conferir in loco o
que lhe foi apresentado na tela e assim possa ter suas conclusões e impressões, já que
nenhum visitante, seja ele morador ou turista, tem o mesmo olhar sobre as coisas:
(...) não existe um olhar único do turista; seu olhar varia de acordo com a
sociedade, o grupo social e o período histórico. Tais olhares são construídos
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por meio da diferença. (...) há vários tipos de olhares de turistas, não existe
apenas uma experiência universal verdadeira para todos os turistas, em todas
as épocas (URRY, 1996 apud FIGUEIREDO, 2004, p. 176).

Assim como cada habitante ou turista têm olhares diferentes sobre o que veem,
eles também possuem interpretações diferentes acerca de um espaço visitado pois cada
lugar tem características físicas, históricas, sociais e simbólicas que podem ser recebidas
pelo usuário e observador de formas divergentes. Somam-se a isso as vivências
particulares de cada um, as quais produzem memórias individuais que contribuem para
o resultado dessas interpretações. Para que essas impressões possam existir, é necessário
que além de uma visita virtual, por mais detalhada que seja, o espaço seja conhecido
presencialmente, porque nada substitui esse contato in loco. Figueiredo (2008 apud
FIGUEIREDO et al., 2011, p.360) afirma que “A visita envolve a relação física entre o
patrimônio e o público e se concretiza com o contato direto, real e não potencial ou
virtual, embora este último exista”.
Para que sejam provocadas sensações e haja a interpretação do patrimônio pelos
indivíduos sobre um lugar visitado, algumas estratégias são desenvolvidas, como o que
Figueiredo et al. (2011) chamam de “direção dos fluxos de visita”, que consiste no
planejamento de uma espécie de roteiro de visitação dentro do patrimônio ou atrativo,
com o intuito de transmitir a informação sobre eles de modo que possam ser admirados,
mas sem que haja danos ao espaço e suas estruturas. Os autores falam ainda que as
interpretações podem surgir como resultado de um contato não necessariamente físico,
mas visual, por meio da observação e contemplação da paisagem e das atrações. Ou
pelas sensações causadas por outros sentidos como o olfato e a audição, quando
possível, os quais são cuidadosamente planejados para esses fins. Também são
escolhidas as estruturas e os objetos que devem ser observados, onde e como eles são
posicionados etc.
Outra discussão que se torna necessária aqui é a questão da difusão do
patrimônio pois há a necessidade de o patrimônio ser visitado, visto e interpretado e
para haver essa difusão, são necessárias diversas estratégias como por exemplo as
relacionadas aos mecanismos comunicacionais, que divulgam a existência do
patrimônio e a possibilidade de visitação, explicando detalhes sobre o que ele possui, o
que ele traz de interessante, o que pode ser visto, tudo isso com o objetivo de atrair
públicos e assim possam ter suas interpretações e tirar suas próprias conclusões.
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Essa difusão pode acontecer por diversos métodos em que haja a interação entre
pessoas, seja pelo tradicional “boca-a-boca” ou por panfletos, comerciais, com o uso de
sites e pelas redes sociais, sempre procurando utilizar uma linguagem acessível e
dinamismo quando possível. A realização de eventos, concursos e festas também é algo
a se praticar, mas sempre prestando atenção no possível público alvo: “Para um
programa de difusão ser bem estruturado é imprescindível que se conheça o público que
se pretende conquistar, ou seja, seus prováveis usuários” (PORTELLA, 2012, p.15).
Há difusão também quando se propõe produções audiovisuais, que quando
prontas, não ficam estagnadas, com o material sendo disseminado por meio da internet,
visto que:
Atualmente, a internet é fonte inesgotável de informações. Para tudo (ou
quase tudo) que fazemos é a ela que recorremos: horário das sessões de
cinema, trajeto mais curto para uma viagem, passagens aéreas, destinos
turísticos, artigos acadêmicos, receitas, previsão do tempo, sinopse das
novelas, curiosidade sobre artistas, entre outros. Quero dizer com isso, que a
internet pode ecoar potencialmente a Socialização do Patrimônio, porque os
públicos que a acessam são os mais variados possíveis (...) (MANZATO,
2013, p.166).

Assim, tomam lugar aqui discussões acerca da socialização do patrimônio. Além
da citada internet, ela também pode estar presente em outros lugares e situações que
sejam resultado de interações sociais, assim como ocorre com a difusão do patrimônio
trabalhada anteriormente. Figueiredo et al. afirmam que a principal razão de existência
do patrimônio é “ser importante para a sociedade que o produz e/ou que lhe dá um
significado especial” (2011, p.366). Sendo assim nota-se como sociedade e patrimônio
estão diretamente ligados.
Outro exemplo é quando há o compartilhamento de informações e essa
“socialização” toma o sentido de aprendizado e educação, como em casos em que o
patrimônio expõe objetos que trazem elementos que falam por si só. “Em muitos
estudos a interpretação é entendida como a transmissão de informação sobre a unidade
aos visitantes com o objetivo de criar consciência e chamar a atenção sobre
determinados aspectos e características da unidade ou atração visitada” (FIGUEIREDO
et al., 2011, p.367). Ou então quando os mediadores, monitores ou estudiosos repassam
aos demais um pouco de seu conhecimento acerca do local e das informações
pertencentes a ele.
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O PROJETO
O projeto de intervenção “Do audiovisual à visitação, um convite aos
patrimônios de Belém: palácios e palacetes” traz como objetivos principais chamar a
atenção para os espaços que estão abandonados e assim estimular a preservação e
ampliando a possibilidade de visitação para além da fachada; e também estimular a
visitação tanto da população local quanto de turistas, dos espaços que já possuem tais
funções ou que são abertos e permitem essa prática.
Para isso, o projeto se apoia em alguns objetivos mais específicos como: a
produção de vídeos de curta duração contando, de forma seriada, a história, trajetória,
curiosidades, mostrando detalhes dos patrimônios trabalhados; criar um depósito dos
vídeos em plataformas virtuais disponibilizando os mesmos para o acesso não somente
dos habitantes da cidade de Belém e do estado do Pará, mas também aos demais
interessados, possíveis visitantes da cidade, para pesquisas e uso das imagens para fins
de preservação ou outro similar; dar visibilidade aos patrimônios, ampliando a
possibilidade de atrativos a se visitar na capital paraense, oferecendo uma variabilidade
nas opções de espaço de turismo e lazer; contribuir para diversificação e aumento do
público interessado por visitar palácios e palacetes; oferecer aos visitantes informações
prévias dos patrimônios que pretendem visitar; contribuir para despertar nos habitantes
da cidade o sentimento de pertencimento sobre os patrimônios visitados e sobre a
história que eles carregam; gerar empregos para profissionais envolvidos com a
atividade turística, nos patrimônios enfatizados (guias de turismo, turismólogos,
museólogos, historiadores etc); os vídeos serão meios de contribuir para a disseminação
de informações do passado, para educar a população sobre a questão patrimonial assim
aumentando a possibilidade de valorização e preservação de uma memória coletiva
patrimonial.
O projeto se apresenta como uma forma mais lúdica e contemporânea de levar a
informação, ou seja, por meio de vídeos, disponibilizando uma alternativa mais
dinâmica para se obter o conteúdo. Além dos estudantes, os resultados também acabam
atingindo os interessados em geral e de variadas faixas-etárias.
Na cidade de Belém os moradores e visitantes geralmente acabam frequentando
os mesmos lugares para praticar turismo e lazer, prova disso é que se observou, por
exemplo, em sites de viagens e em panfletos de agências de turismo que as opções para
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essas atividades não variam, assim como nos jornais impressos e na TV são noticiados
esses mesmos lugares. Quando há ações de restauro e revitalização realizadas pelo
Estado, acaba ocorrendo a mesma situação, o foco acaba sendo para esses lugares.
Foi realizado um levantamento de quais patrimônios são tombados pelo Instituto
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/Federal), pela Secretaria de
Cultura do Pará (Secult/Estadual) e pela Fundação Cultural do Município de Belém
(Fumbel/Municipal). Para reduzir o número de bens tombados a se pesquisar, foi
preciso eliminar alguns dos itens das listas analisadas visto que, ao se trabalhar com um
número menor de patrimônios, é possível dar maior atenção e abordar mais informações
de cada um isoladamente. Após o corte chegou-se aos palácios e palacetes aqui
discriminados: o Palácio Antônio Lemos (Palácio Azul), hoje Museu de Arte de Belém
(MABE), o Palacete Bolonha, o Palacete José Júlio de Andrade, o Palacete Augusto
Montenegro, hoje Museu da Universidade Federal do Pará (MUFPA), e Palacete
Virgílio Sampaio, local onde hoje funciona um instituto de ensino superior.
Os roteiros dos vídeos de todas as edificações terão algumas peculiaridades,
destacando pontos e curiosidades de cada um em particular, mas todos eles basicamente
deverão: Ser pensados para a produção de vídeos seriados de até cinco minutos sendo
cada um com uma temática diferente/ ter formato de documentário, mesclando
depoimentos de professores, pesquisadores e personagens, com narrações (offs),
imagens estáticas e em movimento/ dar destaque à pessoa que dá nome à edificação,
detalhando uma biografia sobre ela, seus feitos e sua importância à cidade de Belém/
devem começar a apresentação do espaço pela fachada e dizer para que foi construído e
qual função atual/ seguir uma apresentação com uma imagem subjetiva e ir caminhando
por todos os cômodos, olhando detalhes de cima a baixo/ falar de medidas, quando
possível, da arquitetura e dos estilos trabalhados na edificação/ citar os materiais
utilizados em compartimentos específicos e caso tenham sido importados, de onde o
foram/ falar dos problemas atuais pelos quais passam cada edificação, tais como
infiltrações, falta de pintura, mato nas paredes, ferrugem e explicar porque não houve
reparos.
A internet é uma ferramenta de comunicação muito utilizada e presente na vida
da maioria das pessoas. Diante disso optou-se pelo uso da Rede como forma de
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transmissão de conteúdo e para isso se faz necessária a criação de um site2 para arquivar
todo o material coletado e produzido sobre as edificações aqui trabalhadas assim como
os que futuramente possam integrar o projeto, já que os escolhidos aqui não são os
únicos existentes. Além de guardar esses dados, o site seria uma ponte para que os
interessados em conhecer os espaços os visitem de forma virtual e assim sejam
cativados para fazê-lo de forma presencial, por isso seria inserido no site um espaço
para agendamento de visitas para grupos pequenos ou maiores, o qual seria
antecipadamente organizado com as entidades que administram os prédios, assim como
os horários e dias esquematizados dependeriam dessa disponibilidade acordada
previamente. As visitas seriam realizadas em parceria com o curso de turismo da UFPA
e o visitante teria opção de escolher quais lugares gostaria de visitar.
É necessário criar uma conta no site de vídeos youtube para que todos os vídeos
produzidos possam ficar arquivados on line e seja possível a visualização deles de
qualquer lugar onde haja um aparelho com conexão com internet e que seja apto para a
exibição de vídeos. No site deve haver um atalho para essa conta do youtube.
Uma conta também deve ser criada na rede social Facebook para poder
desenvolver uma fanpage3, a qual será uma das formas de divulgação do site e de seu
conteúdo tanto o textual quanto o audiovisual4. Na fanpage também poderão ser
colocados vídeos feitos pelas pessoas que visitaram os espaços, contendo depoimentos
sobre as expectativas e impressões da visita, o que aprenderam, o que encontraram de
interessante, informações que também contribuirão para a divulgação do site porque o
vídeo poderá ser compartilhado entre amigos que se interessarão em ir até os locais.
Além da página do projeto, sugere-se uma parceria com outros dois projetos da
UFPA, os quais também funcionam de forma virtual e contribuiriam como outras

Sugere-se que esse portal de visitas receba o nome “conhecendo palacetes de Belém” e seja criado com
o apoio da UFPA, registrado pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) e tenha o
layout todo desenvolvido pelo Projeto Academia Amazônia, da mesma instituição federal. O endereço
eletrônico tem três possibilidades, podendo ser: http://www.ufpa.br/conhecendopalacetesdebelem;
http://www.conhecendopalacetesdebelem.ufpa.br ou http://www.conhecendopalacetesdebelém.com.
3
Página virtual que pode ser criada dentro do Facebook usada para divulgação de empresas, produtos
variados e assuntos em geral. Sugere-se o nome “Conhecendo os palacetes de Belém, em busca da
preservação”.
4
Os textos e vídeos da fanpage devem ser diferentes dos do site, porque se o internauta ver no Facebook
um texto que já tem no site, não voltará mais ao site e se contentará com a rede social como fonte de
informação.
2
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opções para divulgação, são eles o UFPA2.0 e o Academia Amazônia5. Ambos os
projetos possuem fanpages no Facebook, canais de vídeos on line e seus sites. O projeto
será desenvolvido em seis meses.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS/ CONSIDERAÇÕES FINAIS
Findadas as produções dos vídeos e após a divulgação deles à sociedade, é
interessante que seja feita uma avaliação para averiguar se os objetivos esperados foram
alcançados e também para tomar nota de quais outros foram obtidos. Também é
interessante que se observe quaisquer reclamações que possam existir, bem como
sugestões a fim de melhorar o processo.
Além desse contato direto com o público, ainda é importante que se faça a
medição de ações mais concretas ligadas a fatores político-burocráticos, atentando à
criação de leis que beneficiem os espaços ligados ao projeto, que atuem para a
realização das reformas dos mesmos e a criação de possíveis parcerias com órgãos
interessados em colaborar para a melhoria das edificações tendo como foco o setor
turístico cultural e a atividade de lazer nos espaços.
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CARIMBÓ DO BRASIL: LAZER OU TRABALHO?
Eliana Bogéa, Naea-Ufpa, elianabogea@ufpa.br
Silvio Lima Figueiredo, Naea-Ufpa, slima@ufpa.br

RESUMO: O carimbó demonstra ser, na sua trajetória como expressão simbólica da
cultura popular paraense, exemplo da complexidade cultural amazônica e, portanto,
brasileira. Se uma das formas de lazer do povo paraense ao trazer suas vivências
cotidianas e de trabalho para o âmbito dessa festa popular, a atividade turística instiga
perceber algumas modificações, afinal o carimbó não é mais dançado apenas nas festas
das comunidades mas também nos salões dos hotéis e/ou em festivais programados, o que
significa o lazer do caboclo se tornar trabalho porque dança para ganhar dinheiro, as
apresentações são pagas. Desta feita, o que outrora era lazer, transforma-se em espetáculo,
o turismo transforma o brincante em trabalhador. E a quem o turismo serve? Que relações
de poder ele trava com a cultura popular? Se o turismo a priori serve ao capital e está
indiscutivelmente inserido nas leis de regulação do mercado, como as manifestações
culturais se (re)articulam para serem vendidas? Essas são questões que inspiram este
trabalho.
PALAVRAS CHAVE: cultura popular; carimbó; turismo; lazer; trabalho

INTRODUÇÃO
Expressão central da cultura paraense, o carimbó é descrito por Salles e Salles
(1969, p. 278) como dança de roda reunindo homens e mulheres, na qual os pares se
destacam, um a um, e dançam soltos, aparecendo então configurações coreográficas
solistas. Em geral, o carimbó dançado em Soure, município da Ilha do Marajó, é chamado
de carimbó pastoril, diferente do carimbó de Marapanim e Maracanã, municípios
litorâneos do nordeste paraense, o carimbó praieiro. Com efeito, o carimbó integra a
lúdica do caboclo, é lazer em primeiro lugar e sintetiza em muito a identidade da cultura
popular do Pará.
O termo carimbó nasceu da denominação dos tambores fabricados de troncos de
árvores escavadas, com uma das extremidades coberta de pele de animal silvestre, que
medem aproximadamente 1 metro de comprimento e variam entre 35 e 65 centímetros de
diâmetro, chamados de curimbó. Os conjuntos musicais utilizam de 2 a 3 curimbós, os
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mais longos para os sons agudos e o mais largo para os graves. Conforme Gabbay (2012),
é provável que o carimbó tenha surgido simultaneamente em diferentes territórios
paraenses então isolados entre si, nas regiões do Salgado, do Tapajós e do Marajó. Eis o
DNA do carimbó, o diálogo sincopado entre tambor e maraca, entre o negro e o índio
(GABBAY, 2012 p. 55), representado pelo curimbó que estabelece o elo entre sujeito e
objeto, entre passado e presente, para designar-lhe a denominação que o expressa.

Figura 1 - Regiões de incidência atual dos Grupos de Carimbó no Pará.
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Fonte: IPHAN, 2013.

O Dossiê do Iphan (2013) para registrar o Carimbó como Patrimônio Imaterial
Brasileiro reforça a ausência de documentos escritos sobre a história dessa manifestação,
tanto quanto a necessidade de recorrer a fontes não escritas, principalmente àquelas da
memória e da história oral de seus praticantes, seja pela experiência própria do narrador,
seja pela memória herdada, reconhecida pela comunidade local. Ao considerar a
diversidade intrínseca ao carimbó nas diferentes regiões do Pará, com especificidades
próprias de cada uma das inúmeras comunidades que o mantêm vivo, chama atenção,
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nessa rede, uma experiência comum, um sentimento coletivo de pertencimento, uma
identidade do que é “ser paraense”.
Segundo Nazaré do Ó, “Era muito interessante duas negras de dois metros de
altura, dona Ciana e dona Quitéria, mãe e tia de seu Pedro, eram centenárias, a
dona Quitéria morreu com 124 anos, e dona Ciana, com 112 anos. Só para vocês
terem uma ideia, elas eram africanas. É bom lembrar então o seu Pedro, banjista. E
essas duas senhoras, elas sentavam no tambor, amarravam as saias grandes, as
duas no tambor e toma-lhe Carimbó. Batiam Carimbó com um ritmo bem afinado.
Eu lembro muito delas e lembro que a gente andava pelos caminhos de Icoaraci
para chegar até as festas, até o Zimba. E quando eu cheguei no Tenoné, eles
chamavam Zimba, a dança, a manifestação eles chamavam Zimba”
(FIGUEIREDO, TAVARES, 2006, p. 137).

O Dossiê do Iphan (2013) apresenta também os territórios negros, conhecidos
pelo título político de remanescente de quilombos, como uma referência comum sobre a
gênese do carimbó. Outra seria a correlação existente entre carimbó e festa de santo:
mais especificamente esse vínculo com o sagrado é construído através da
experiência de etnicidade que vincula homens negros ao santo negro. (...) A
relação entre o carimbó e as festividades de santo é notadamente irredutível, do
ponto de vista de sua reprodução, sobretudo, nas localidades interioranas, e este
fato se torna mais significativo ao se levar em conta as celebrações em devoção a
São Benedito, muitas vezes referenciado como o “santo do carimbó” (IPHAN,
2013, p. 82).

Interpreta-se o carimbó, muitas vezes no senso comum, como ritmo indígena,
mas sua origem negra é evidente (Ela, ela, ela, a maior ilha do nosso Pará, a Ilha de
Marajó, tem grande povoação, aonde nasceu o carimbó, no tempo da escravidão – música
A Ilha de Marajó, Mestre Verequete). Segundo Salles e Salles (1969), o carimbó enquanto
dança e enquanto música é uma das formas mais puras e significativas do lazer popular.
O divertimento que mais anima as populações dessa região. É uma folgança “cabocla”,
que associa trabalho e lazer cujas letras remetem a cenas da vida cotidiana e do trabalho:
a poesia do carimbó é comprometida com a vida, com o amor, com as vicissitudes,
as lides diárias, a natureza e todo o mundo natural do homem interiorano paraense
(MACIEL, 1983, xviii).

Interpretada como “dança típica” paraense, o carimbó é facilmente encontrado no
hall dos hotéis e pousadas, é dançado pelos grupos parafolclóricos, cujo trabalho depende
em grande medida dos turistas. Formam esses grupos os tocadores, que cantam toadas de
autoria própria ou de outros compositores e os dançarinos que formam pares e respondem
igualmente pela coreografia e evolução de danças regionais como siriá, xote e chula, além
do carimbó.
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Figueiredo (1999), apresenta o carimbó como síntese de folganças caboclas que
associa trabalho e lazer traduzidos nas situações cotidianas de suas letras. Proveniente do
encontro do negro, da cultura dos povos da Amazônia, índios e caboclos, e das danças
portuguesas:
o carimbó é então compreendido como uma das formas de lazer do povo da região,
que traz suas vivências cotidianas de trabalho para o âmbito dessa dança (...) a
maioria dos estudos interpretam assim o carimbó, e assim ele foi dançado nas
muitas festas realizadas pelas populações da Amazônia paraense. No entanto, em
decorrência da atividade turística, podemos perceber algumas modificações. O
carimbó agora já não é dançado nas festas da comunidade, mas realizado nos
salões dos hotéis ou em festivais programados; o lazer do caboclo já é agora
trabalho, pois ele dança para ganhar dinheiro (cada apresentação é paga); o ritmo
torna-se rápido; os turistas são chamados a participar; enfim, o que antes era lazer,
dançado em todas as festas, transforma-se em espetáculo, em que cada
apresentação precisa de uma produção ainda que pequena. O turismo com certeza
transforma o brincante em componente de grupo parafolclórico, em trabalhador
(FIGUEIREDO, 1999).

Com efeito, o turismo é o principal nicho de atuação dos grupos parafolclóricos1,
além das apresentações em eventos dos órgãos oficiais de cultura e turismo, como as
festas juninas e no Círio de Nossa Senhora Nazaré2. Descontinuamente aparecem na mídia
regional como produto da indústria cultural, por exemplo em gravações de “cantores da
terra”, alguns consagrados regional e nacionalmente, como Pinduca, Nilson Chaves e Fafá
de Belém, e apresentam-se também nas casas noturnas da capital paraense, com períodos
de maior ou menor sucesso.

A INDÚSTRIA CULTURAL DO CARIMBÓ
Se o carimbó é uma das formas de lazer do povo paraense ao trazer suas
vivências cotidianas e de trabalho para o âmbito dessa festa popular, tal como a maioria
dos estudos o interpretam, a atividade turística instiga perceber algumas modificações. O
carimbó não é mais dançado apenas nas festas das comunidades mas também nos salões
dos hotéis e/ou em festivais programados, o que significa o lazer do caboclo se tornar
trabalho porque dança para ganhar dinheiro, as apresentações são pagas, ainda que os
cachês permaneçam baixíssimos. Assim, o que outrora era lazer, dançado em todas as

1

Integram as programações dos passeios turísticos em barcos na Baia do Guajará, na orla de Belém, quase
que diariamente.
2
Grande festa processional paraense, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, categoria celebração,
registrado pelo Iphan em 2004 (FIGUEIREDO, 2005).
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festas, transforma-se em espetáculo no qual cada apresentação demanda uma produção,
ainda que pequena, o turismo transforma o brincante em componente de grupo
parafolclórico, em trabalhador.
No Marajó por exemplo, a atividade turística, em seus espaços como os hotéis,
financia o carimbó, e isso expõe dois motivos: primeiro o baixo valor dos cachês e
segundo, a exigência do turista pelo exótico, isto é, ele não sai de casa para consumir um
produto que já possui. Nessa lógica, a cultura popular entra no circuito do mercado de
bens culturais através da atividade turística:
a política de turismo tem um impacto importante no processo de mercantilização
da cultura popular. Não é por acaso que as Casas de Cultura Popular, sobretudo no
Nordeste, se encontram sempre associadas às grandes empresas de turismo, que
procuram explorar as atividades folclóricas e os produtos artesanais (ORTIZ,
1994, p. 46).

Em Soure, no Marajó, notamos a transformação espacial e de ocorrência das
atividades culturais que, num primeiro momento, implica no carimbó dançado nas festas
privadas e públicas dos habitantes da cidade, como nos relatam moradores antigos: o
carimbó era tocado pelos conjuntos que animavam casamentos, batizados, aniversários
juntamente com outros ritmos da época. E num segundo momento, encontramos o
carimbó no clube ou no parque de exposições durante a feira agropecuária. Significa o
carimbó deixar as casas e as festas privadas para se articular conforme a organização da
cultura promovida pelas prefeituras.
Se o carimbó alcança os centros culturais ao migrar para espaços próprios para
ele, o turismo, por sua vez, atrai a manifestação para si através da possibilidade de um
retorno financeiro rápido. O carimbó migra então para os guetos turísticos que são:
reservas artificiais criadas especialmente para os turistas e construídas sob medida.
Esta categoria compreende todos estes novos complexos hoteleiros, estas cidades,
parques, loteamentos de férias que não nasceram do desenvolvimento de um
vilarejo, mas foram plantadas bem no meio de um prado nos Alpes ou à beira de
uma bela praia, não importa qual seja (KRIPPENDORF, 1987, p.68).

Na existência centenária do carimbó, é possível enxergar sua transformação desde
quando clandestino e considerado proibido e imoral, às reuniões na sede dos grupos, nas
festividades mais específicas até os ambientes turísticos. Nessa paisagem, vale destacar o
movimento social organizado através da Campanha do Carimbó, que reúne além da
comunidade carimbozeira do Pará, agentes culturais e artistas de todo o Brasil, com o
objetivo de consolidar a valorização do carimbó principalmente através do processo pósISBN: 978-85-7143-152-2
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registro. Isso porque finalmente, em 11 de setembro de 2014, quase 10 anos desde o
pedido feito junto ao IPHAN, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou por
unanimidade o registro do carimbó como Patrimônio Imaterial Brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O carimbó demonstra ser, na sua trajetória como expressão simbólica da cultura
popular paraense, exemplo da complexidade cultural amazônica e, portanto, brasileira.
Isso é indicado inicialmente pela sua origem, dentre muitas nos batuques dos negros do
Umarizal (bairro de Belém), alvo de proibições no final do século XIX e inicio do século
XX. A inclusão de instrumentos como o banjo e a flauta, principalmente sob a influência
das bandas e grupos que ocupavam os teatros de Belém nas décadas de 40 e 50 do século
passado, começou a dar ao batuque as nuances melódicas que tem hoje. A proliferação de
grupos e a gravação de vários LPs durante as décadas de 70 e 80 colocaram o carimbó nas
rádios, programas de televisão, festas sociais, apresentações e shows.
Esse percurso manteve o carimbó nas paradas de sucesso do Pará, pelo menos
durante um certo tempo, até sua retração no final dos anos 90 e início dos anos 2000.
Atualmente, um novo cenário se desenha através do processo de registro como Patrimônio
Cultural Brasileiro, originário de uma campanha que envolveu diversos atores. Os
desdobramentos da política pública de salvaguarda apontam para uma possibilidade do
carimbó ultrapassar a dependência do turismo e da indústria cultural para garantir sua
própria sobrevivência.
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Marcos Gonçalves Maciel, Universidade do Estado de Minas Gerais/Unidade Ibirité1.
Mariana Nunes de Carvalho, Universidade do Estado de Minas Gerais/Unidade Ibirité
RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento sobre a prática da
atividade física dos usuários da Academia a Céu Aberto no bairro Santa Terezinha em
Belo Horizonte/MG. Trata de uma pesquisa de caráter descritivo, exploratória e
transversal. O público alvo foi pessoas acima de 18 anos, sendo escolhido de forma
intencional e o número definido pela técnica de saturação. Para a coleta dos dados
adotou-se a entrevista em profundidade. A interpretação dos resultados foi mediante a
análise de conteúdo. Participaram da pesquisa 18 pessoas, com média de idade de 43
anos, sendo 16 do sexo feminino. Os principais resultados demonstram que as pessoas
possuem uma compreensão reducionista sobre os conceitos de saúde, entendendo-a pelo
viés biomédico; e da atividade física, pautada pelo utilitarismo, com enfoque à adoção
de um estilo de vida saudável. Quanto à prática da atividade a realizam conforme
conhecimento do senso comum e por meio da imitação de movimentos que outras
pessoas fazem ao usar os aparelhos. Conclui-se que se faz necessário uma reflexão para
rever essa “política de banalização” da prática da atividade física nos equipamentos
públicos de lazer, sem a devida orientação profissional.
PALAVRAS CHAVE: Atividade física; Saúde; Academia a Céu Aberto.

INTRODUÇÃO
Nas últimas quatro décadas em âmbito mundial têm ocorrido um crescente
aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como o
câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, posturais, dentre outras (MALTA;
MORAES NETO; SILVA JÚNIOR, 2011). Essas doenças resultam de diversos fatores
conjugados que contribuem para a sua ocorrência, como o desenvolvimento
tecnológico, os processos de informatização e mecanização no trabalho, maior uso dos

1
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meios de transportes automotivos, crescimento do lazer doméstico, crescimento urbano
com a consequente redução das áreas públicas para o lazer.
A World Health Organization (WHO, 1986) por meio da Carta de Ottawa,
propôs como meio para conter o avanço desse quadro epidemiológico algumas
diretrizes para a promoção da saúde, como a reorientação dos serviços de saúde, o
desenvolvimento de habilidades pessoais, o reforço à ação comunitária, a criação de
ambientes favoráveis e a elaboração de políticas públicas saudáveis.
A efetivação dessas políticas públicas no Brasil vem sendo desenvolvida por
meio de algumas ações governamentais que visam a implementação de projetos sociais
de lazer e esportes. Estes são criados e/ou adaptados em algumas áreas públicas de
modo a possibilitar a prática da atividade física de forma gratuita (MACIEL; DIAS;
SILVA, 2014).
Seguindo essa tendência, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG
desenvolve programas com esse intuito. Um deles é a Academia a Céu Aberto (ACA),
que ocorre em 272 localidades públicas, abrangendo as nove regionais administrativas
da cidade. Esse programa consiste na instalação de equipamentos de ginástica adaptados
e de fácil acesso à população, para atender pessoas de todas as faixas etárias, sobretudo,
os da terceira idade.
Considerando as questões expostas, o objetivo deste trabalho foi analisar o
conhecimento sobre a prática da atividade física dos usuários desse programa no bairro
Santa Terezinha, localizado na regional Pampulha.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo faz parte do projeto de pesquisa “Experiências de ócio por meio da
vivência das práticas corporais”, vinculado ao Grupo de Estudos de Ócio e
Desenvolvimento Humano, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade do Estado de Minas Gerais (CAAE: 53800316.4.0000.5525).
Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, descritiva e exploratória
(STRAUSS; CORBIN, 2008). Foi considerado elegível para participar deste estudo,
pessoas a partir de 18 anos de idade que frequentam o local escolhido para a realização
do mesmo. O número de participantes foi definido pelo método de saturação (DENZIN;
LINCOLN, 1994); usou-se a técnica de entrevista em profundidade, por meio de um
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roteiro semiestruturado para a coleta dos dados. Entrevistaram-se pessoas de ambos os
sexos e faixas etárias distintas, em dias e horários distintos ao longo de uma semana;
todos participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As
entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas para se realizar a
análise dos dados. Para a interpretação das informações foi adotada a análise de
conteúdo proposta por Bardin (1977).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa. A
média de idade dos entrevistados corresponde a de adultos jovens, fase em que se inicia
uma maior perda das capacidades físicas. Importante destacar que nesse ciclo da vida,
as pessoas tenham uma maior atenção quanto à prática regular de atividade física como
meio de minimizar determinadas alterações fisiológicas comuns nesse período
(COSTA; BOTTCHER; KOKUBUN, 2009).

Tabela 1. Perfil dos participantes
Sexo

Escolarização

Idade
(média)

Masc

Fem

Ens. Fundamental

43 anos

2

16

10
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Ens. Médio Ens. Superior
6

2

Segundo Santos e Knijnik (2006) e Matsudo (2006), principalmente após a
quarta década de vida, para que haja uma desaceleração das degenerações ocasionadas
pelo avanço da idade é fundamental a prática contínua de atividade física. Seguir essa
recomendação, segundo os autores, pode contribuir para se chegar à terceira idade com
melhores condições físicas, pois essa prática também atua como meio profilático para
minimizar o acometimento das DCNT.
Considerando os participantes do estudo, houve um maior índice de mulheres
fisicamente ativas em relação aos homens, em contradição com as observações feitas
por Marcellino (2007), apontando que os homens (41,2%) fazem mais exercícios físicos
no momento de lazer do que as mulheres (27,4%). Esse fato demonstra que as mulheres
têm frequentado mais esse tipo de espaço e se preocupado mais em manter-se
fisicamente ativa, sobretudo, por questões de manutenção da saúde.
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Importante ressaltar que a baixa amostragem do nosso estudo, com
predominância de pessoas do sexo feminino, não apresenta uma representatividade da
população para fazer generalizações a esse respeito. Portanto, o fato de termos
encontrado uma maior prevalência de mulheres fisicamente ativas não reflete os dados
de outros estudos com melhor desenho metodológico, mas, aponta para uma nova
realidade peculiar do público que utiliza esse tipo de espaço.
A tabela 2 apresenta dados relacionados à prática da atividade no local estudado.
Os resultados demonstram que os participantes atendem as recomendações para a
prática da atividade física, isto é, pelo menos 150 minutos semanais, como proposto
pela World Health Organization (2004).
Frequência
semanal

Tabela 2. Dados referentes à prática de atividade física*
Período de utilização da Tempo de prática
Tempo que realiza uma
ACA
diária
atividade física

4 vezes
6 meses
Dados expressos em média.

58 minutos

42 meses

Segundo Costa, Bottcher e Kokubun (2009) estima-se que 50% das pessoas que
começam um programa de exercício, interrompem-no nos primeiros seis meses. Sendo
assim, os participantes do estudo estão acima do tempo mínimo necessário para se criar
novos hábitos de estilo de vida, de forma a reduzir as chances de abandono dessa
prática, bem como utilizam esse local por um tempo considerável (seis meses),
demonstrando assim, certo de nível de apropriação e identificação com o mesmo. Esses
dados apresentados possibilitam inferir o alcance de alguns benefícios psicofisiológicos
decorrentes dessa prática, tais como a redução na composição corporal, diminuição das
dores articulares, melhoria na utilização da glicose, da flexibilidade, das capacidades
funcionais, entre outros.
Essa relação de apropriação da população local pelo espaço reflete um nível de
satisfação e sentimento de segurança em poder frequentá-lo. Ao analisar as condições
da praça identificamos um bom estado de conservação de todo esse conjunto. Contudo,
esse espaço não disponibiliza bebedouros, sanitários ou quiosques (bancos com
coberturas que proporcionem uma sombra durante o dia, permitindo que as pessoas
possam descansar com certo conforto), o que por sua vez pode inibir uma maior
utilização e permanência da população local.
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Quanto ao quesito segurança, observou-se que as ruas que dão acesso à praça
possuem uma sinalização de trânsito adequada, tanto vertical quanto horizontal, o que
permite um deslocamento mais seguro aos pedestres. Fato comprovado pelos
depoimentos dos participantes ao relatarem que vão a pé de suas residências “sem
maiores riscos” ao andar pelas ruas.
Quando perguntado às pessoas os principais motivos que as levaram a utilizar a
ACA encontrou-se as seguintes respostas: a) preocupação com o processo saúde/doença
– 14 pessoas; b) falta de opção – três pessoas. Como identificado, a motivação mais
relevante está relacionada com o processo saúde/doença, demonstrando assim, uma
motivação intrínseca, com viés biomédico.
Por outro lado, também se deve destacar o forte apelo publicitário dado pelos
meios de comunicação de massa à adesão a essas práticas como meio de saúde.
Segundo Costa, Bottcher e Kokubun (2009) a adesão à prática da atividade física
também sofre a influência de outros fatores, por exemplo, as experiências anteriores, o
apoio do cônjuge e de familiares, o fácil acesso ao local para a prática, as prescrições
médicas, dentre outros.
Ressalta-se que essa adesão também é influenciada pela representação social
(MOSCOVICI, 1978), e também pelo discurso biomédico, pois se criou o entendimento
que a atividade física por si só irá melhorar o quadro geral de saúde. Essa relação entre a
prática dessa atividade como meio de se obter saúde, necessariamente não tem uma
relação direta de causalidade (BACHELADENSKI; MATIELLO JÚNIOR, 2010;
BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO; PALMA, 2007, 2006, 2003).
Importante ressaltar que a saúde “não é um objeto ou um presente”. Portanto,
não sendo dada por profissionais, ou até mesmo pela atividade física; mas, depende de
fatores complexos, multifatoriais e transversais – sociais, ambientais, culturais,
individuais – que devem ser levados em consideração para se conseguir a sua
manutenção e/ou recuperação.
Ainda considerando os motivos que despertaram as pessoas a usar esse local é
relevante abordar a segunda resposta com maior frequência, “por falta de opção”. Esse
fato talvez possa está relacionado às políticas públicas de esporte e lazer
inadequadamente desenvolvidas, não ofertando, assim, espaços e/ou equipamentos de
lazer à população (PORTUGUEZ; SEABRA; QUEIROZ, 2012).
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Ao se perguntar sobre o conhecimento que as pessoas têm para praticar a
atividade física, identificou-se os seguintes dados, como demonstrado na tabela 3.
Tabela 3. Conhecimentos utilizados pelas pessoas para a realização da
atividade física na ACA
Conhecimento próprio/ Reprodução/
Conhecimentos anteriores/experiência
senso comum
imitação
Outros
2

5

9

2

A adequada realização da atividade física deve considerar algumas variáveis
fundamentais como a duração, a intensidade, o modo de progressão e a frequência. As
observâncias desses elementos permite estabelecer uma boa relação entre o risco e
benefício em sua realização (LEITÃO et al. 2000). Assim, quando uma pessoa realiza
essa prática sem conhecer essas variáveis, aumenta-se a probabilidade de lesões
osteomusculoligamentares, e o acometimento de alguns maus súbitos como o aumento
da pressão arterial, uma hipoglicemia.
As pessoas que frequentam ACA estão expostas a esses riscos. Pois ninguém
citou ter conhecimentos mínimos necessários para fazer a atividade física. Mas, se
embasaram na mera reprodução de movimentos realizados por outras pessoas ou por
514

conhecimento de senso comum. Dessa forma, deve-se valorizar a importância de se ter
um profissional de Educação Física nesses locais para prescrever, orientar e acompanhar
essas práticas (OLIVEIRA; SILVA, 2005).
A tabela 4 apresenta os dados em relação ao entendimento que as pessoas têm
sobre saúde. Os conceitos de saúde são analisados conforme sua evolução histórica e de
acordo com contexto social, político, cultural e econômico (SCLIAR, 2007).
Identificamos que oito entrevistados entendem que a saúde está relacionada aos hábitos
saudáveis, mas não definiram o que seriam esses hábitos. Como percebido, o
entendimento sobre saúde não representa a mesma noção para todas as pessoas, pois
segundo esse autor, essa concepção dependerá de valores individuais, religiosos,
construções cientificas e filosóficas.
Prática de
atividade física
1

Tabela 4. Percepção sobre o entendimento de saúde
Ter uma boa
Abster-se do
Abster-se de drogas
alimentação
tabagismo
(i)lícitas
2

1

2

Ter uma vida
saudável

Outros

8

4

Ferreira, Castiel e Barbosa (2011) alegam que a antiga abordagem sobre a
concepção de promoção da saúde levou a discussão de um novo entendimento sobre a
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mesma. Contudo, em nível de senso comum, na amostra pesquisada, ainda prevalece a
concepção de promoção de saúde que culpabiliza a pessoa, isto é, atribui-lhe a
responsabilidade de adequar o seu estilo de vida para que tenha uma boa saúde. Em
nenhum momento as pessoas se referiram aos determinantes gerais da saúde que são
indissociáveis a ela, a saber, o ambiente social, aspectos econômicos e culturais.
Portanto, as pessoas, assumem para si, a exclusividade de se ter saúde, não associando o
importante papel social destinado pelo Estado para que isso possa acontecer.

CONCLUSÃO
A democratização dos espaços e equipamentos de lazer e esportes por meio da
implementação de políticas públicas saudáveis pode criar um ambiente urbano
favorável, pois torna acessível a todas as classes sociais e faixas etárias a participação
nesses locais.
Todavia, esses locais normalmente são frequentados em geral para a prática da
atividade física como meio funcionalista focada no processo saúde-doença. O que foi
comprovado pelos participantes deste estudo. Os resultados também demonstram que as
pessoas não possuem um conhecimento mínimo necessário para a realização dessa
prática com a devida segurança e forma correta. Assim, também, em relação aos fatores
determinantes para se ter saúde.
Embora as pessoas atendam as recomendações feitas pelos especialistas quanto à
duração total da atividade física para obtenção de benefícios à saúde decorrentes dessa
prática, pelo menos 150 minutos por semana, esses, não têm os devidos conhecimentos
necessários sobre como realizá-la, por exemplo, como determinar o tempo, intensidade,
volume, escolha e a execução dos exercícios. Por outro lado, se utilizam do
conhecimento de senso comum e da “imitação”, isto é, repetem os movimentos que as
outras pessoas estão fazendo e de suas experiências anteriores na prática dessa
atividade.
Contudo, para um melhor aproveitamento dos benefícios decorrentes dessa
atividade, bem como evitar possíveis lesões às pessoas em virtude de uma execução
incorreta, seria importante disponibilizar uma orientação profissional nesses locais.
Em relação à saúde, as pessoas possuem compreensões diferentes e bastante
difusas, relacionando-a, sobretudo, ao estilo de vida adotado, focando tão somente o
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aspecto físico. Assim, essas pessoas não apresentam uma maior clareza sobre a
associação de forma imbricada das diferentes dimensões da saúde que a compõem, a
saber, os aspectos físico, social e psicológico, bem como os determinismos sociais como
a renda, escolaridade, saneamento básico, dentre outros, que interferem diretamente na
manutenção da mesma.
Conclui-se que se faz necessário uma reflexão sobre importância de se rever a
“política de banalização” da prática da atividade física em locais públicos sem a devida
orientação profissional. Não menos importante, seria uma maior promoção da educação
e também política sobre a saúde à população, por exemplo, nas escolas, abordando as
questões conceituais dessa temática, esclarecendo mais especificamente sobre os
determinismos sociais associados à adoção de um estilo de vida idealizado como
adequado.

Agradecimentos
Marcos

Gonçalves

Maciel

é

doutorando

pelo

programa

de

pós-graduação

interdisciplinar em Estudos do Lazer pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional/UFMG e, recebe bolsa de estudo da Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG – PCRH 90402/14).

REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70ª. 1977.
BACHELADENSKI, M. S.; MATIELLO JÚNIOR, E. Contribuições do campo crítico
do lazer para a promoção da saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 5, p. 25692579, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a31.pdf. Acesso
em: 14 jan. 2016.
BAGRICHEVSKY, M.; ESTEVÃO, A.; PALMA, A. A saúde em debate na
Educação Física. Volume 3. Ilhéus: Editus/Ministério do Esporte, 2007. 294p.
________. ; ESTEVÃO, A.; PALMA, A.; Da Ros, M. A saúde em debate na
Educação Física. Volume 2. Blumenau: Nova Letra, 2006. 240p.
________. ; ESTEVÃO, A.; PALMA, A. A saúde em debate na Educação Física.
Volume 1. Blumenau (SC): Edibes, 2003. 191p.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

516

COSTA, B. V.; BOTTCHER, L. B.; KOKUBUN, E. Aderência a um programa de
atividade física e fatores associados. Motriz. Vol. 15, n. 1, p. 25-36. 2009.
DENZIN N. K.; LINCOLN Y. S. Handbook of qualitative research. Thousand Oaks:
Sage Publications. 1994.
FERREIRA, M. S.; CASTIEL, L. D.; CARDOSO, M. H. C. A. Atividade física na
perspectiva da Nova Promoção da Saúde: Contradições de um programa institucional.
Ciência & Saúde Coletiva. 6(Supl. 1), p.865-872. 2011. Disponível em:
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v16s1/a18v16s1.pdf. Acessado em: 14 de abril 2015.
LEITÃO, M. B.; et al. Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do
Esporte: atividade física e saúde na mulher. Rev. Bras. Med. Esporte. Vol. 6, N. 6, p.
215-220. 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbme/v6n6/v6n6a01.pdf.
Acessado em: 14 de abril 2015.
MACIEL, G. M.; DIAS, C.; SILVA, L. P. Lazer e atividade física no Brasil (p. 117128). 2014. In. Noce. F. O.; Couto, A. C. P.; Montandon, I. S. A.; Lemos, K. L.; Silva,
I. O profissional de educação física na área da saúde. Belo Horizonte: EEFFTO.
MALTA, D. C.; MORAIS NETO, O. L.; SILVA JUNIOR, J. B. Apresentação do plano
de ações estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no
Brasil, 2011 a 2022. Epidemiol. Serv. Saúde. Vol. 23, N. 3, p. 389-395. 2011.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ress/v23n3/1679-4974-ress-23-03-00389.pdf.
Acessado em: 14 de abril 2015.
MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: Uma introdução. Coleção Educação Física e
esportes. Autores associados. São Paulo. 2006.
MARCELLINO, N. C.; et al. Espaços e equipamentos de lazer em região
metropolitana. Curitiba, PR: OPUS. 2007.
MATSUDO, S. M. Atividade física na promoção da saúde e qualidade de vida no
envelhecimento. Revista Brasileira Educação Física. Vol. 20, N. 1, p.135-37. 2006.
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Trad.: Álvaro Cabral. Rio de
Janeiro: Zahar Editores. 1978.
OLIVEIRA, A. L.; SILVA, M. P. O profissional de educação física e a
responsabilidade legal que o cerca: fundamentos para uma discussão. IX Simpósio
internacional processo civilizador. Paraná. Novembro. 2005.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

517

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Carta de Ottawa, primeira conferência
internacional sobre promoção da saúde. Ottawa, novembro de 1986. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf. Acessado em: 14 de abril
2015.
PORTUGUEZ, A. P.; SEABRA, G. F.; QUEIROZ, O. T. M. M. Turismo, Espaço e
Estratégias de Desenvolvimento Local. 1 ed. João Pessoa PB: editora Universitária. v.
1, p. 45-60. 2012.
SANTOS, S. C.; KNIJNIK, J. D. Motivos de adesão à prática de atividade física na vida
adulta intermediária. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. 5(1), 23-34.
2006.

Disponível

em:

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/1299/1002.

Acessado

em: 14 de abril 2015.
SCLIAR, M. História do conceito de saúde. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro,

17(1),

29-41.

2007.

Disponível

em:

http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a03. Acessado em: 14 de abril 2015.
STRAUSS, A; CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: Técnicas e procedimentos para o
desenvolvimento de teoria fundamentada. Tradução: Luciane de Oliveira da Rocha. 2ª
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on diet, physical activity and
health. Fifty-seventh world health assembly [monograph on the Internet]
[WHA57.17].

Disponível

em:

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf. Acessado em: 14 de
abril 2015.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

518

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE: APROXIMAÇÕES ENTRE
AUTOGESTÃO E AUTO-ORGANIZAÇÃO1
Sheylazarth Ribeiro, UEMG/UFMG, sheylazarth@hotmail.com
Eduardo Martins Ferraz, UEMG, eduardouemg@gmail.com
RESUMO: Percebemos que o PELC é uma política pública complexa oriunda das
parcerias entre diferentes níveis de governo com eixos de ação que tangem a formação
de agentes, as atividades nos núcleos, a contratação de pessoal e a mobilização da
comunidade entre outras. Essa ação é pautada em princípios como a gestão
participativa, e diretrizes como a auto-organização e a autogestão. Nossa questão base
se refere a como esses princípios e diretrizes funcionam. A metodologia de trabalho é a
revisão bibliográfica e a busca em documentos do Programa sobre a operacionalização
de técnicas da autogestão e auto-organização comunitária. Nesse trabalho entendemos a
autogestão como uma metodologia capaz de ampliar a gestão compartilhada nas
políticas públicas de esporte e lazer. Auto-organização é concebida como um
comportamento estrategicamente provocado

por ações autogestionárias fomentadas

pelos gestores do PELC: controle social; conselho gestor; e oficinas.
PALAVRAS CHAVE: Programa Esporte e Lazer da Cidade; Autogestão; autoorganização; municipalização.

INTRODUÇÃO
O PELC (Programa Esporte e Lazer da Cidade) surge em 2003 como uma política
pública de esporte e lazer de abrangência nacional conduzido pelo Ministério do Esporte
que divulgou a política pública com objetivo de democratizar e universalizar o acesso às
práticas de esporte e lazer. O programa acontece por um processo de convênio que
transfere recursos do Governo Federal para uma entidade parceira (prefeituras, governos
estaduais ou Instituições Federais) que deve organizar os gastos (materiais e humanos)
para executar o PELC conforme as diretrizes estabelecidas. Os convênios, a partir das
Diretrizes de 2013, podem ser firmados em duas realidades distintas: PELC e o VS

1
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(Vida Saudável2). Os períodos de execução do Programa geram atividades de esporte e
lazer em diferentes comunidades e também trabalhos de pesquisas sobre essas ações.
Ao firmar um convênio, a entidade parceira do Ministério do Esporte deve
executar as ações seguindo diretrizes de trabalho sistematizadas em apostilas e
disponibilizadas para o público em geral. As Diretrizes são ideologias políticas que
expressam as seguintes ideias: auto-organização comunitária; trabalho coletivo;
intergeracionalidade; fomento e difusão da cultura local; respeito à diversidade;
intersetorialidade; e municipalização. Contudo, um programa que iniciou em 2003
sofreu alterações até o que temos atualmente, e uma dessas mudanças está na diretriz.
Nos documentos orientadores produzidos para o PELC até 2013 uma das diretrizes era a
“autogestão”, que, a partir daquele ano, é alterado para “municipalização”.
As diretrizes referem-se às orientações para o desenvolvimento da ação e estão
amparadas nos princípios. Os princípios são marcos delimitadores da trajetória, o que
pressupõe que se tenha claro qual a intencionalidade da ação, no caso, a ação de
democratizar o esporte e o lazer. Os princípios do PELC são: a gestão participativa e
democrática; a reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social;
o esporte e lazer como direito de cada um e dever do estado; a universalização e
inclusão social. Esses princípios foram definidos na construção da Política Nacional de
Esporte de 2005 (BRASIL, 2005) e o PELC busca materializar essas ideias junto as
cidades que firmam o convênio.
Os princípios do PELC embasam a argumentação que justifica as diretrizes do
Programa. Tomando o princípio de gestão participativa e democrática como eixo
norteador de nossa reflexão, verificamos como ela se conecta a diretriz de autoorganização comunitária, municipalização e autogestão. O texto de Pinto e Silva (2015)
partilha um conceito para gestão participativa
a gestão significa uma execução que implica o diálogo como forma de
encontro das pessoas na busca de solução de conflitos. A gestão, segundo tais
parâmetros, é a geração de um novo modo de administrar uma realidade e é,
em si, democrática, já que se traduz pela comunicação, o envolvimento
coletivo e o diálogo (p. 39).

2

Atualmente o VS é um Programa separado do PELC. Optamos por apresentar esse programa como parte
do PELC porque sua origem é conjunta. Outro fato é que no edital 01/2015 do Ministério do Esporte para
firmar convênios, o VS partilhou edital com o PELC para a seleção de futuras parceiras de execução do
ministério do Esporte.
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As ações dessa política pública devem estabelecer um plano que incorpore no
âmbito comunitário uma pratica que horizontalize as tomadas de decisão. Mas como
esse princípio vira estratégia de ação? Para entender melhor essa pergunta
descreveremos brevemente como acontecem algumas ações do Programa.
Essas oficinas do PELC acontecem em núcleos. Os núcleos são o encontro de
agentes sociais e participantes em um espaço da comunidade. Utilizamos aqui a mesma
ideia de Areias e Borges (2011) cujo termo “agente social” é utilizado para designar os
professores/coordenadores que atuam diretamente nos núcleos, ministrando as
atividades. “Contudo, para o PELC, todo ator envolvido com a implementação deste
projeto, desde a gestão, administração ou aplicação dos conteúdos recebe a
denominação de agentes sociais de Esporte e Lazer. Esse conceito é exclusivo do PELC,
não se aplicando aos outros projetos do Ministério do Esporte” (AREIAS; BORGES
2011, p. 575).
Os agentes sociais participam de formações para atuar nos núcleos e segundo
Caú e Carvalho (2014) essa formação é elemento central da proposta do programa, pois
é uma ferramenta pedagógica para desenvolvimento das políticas locais que idealizem
esporte e lazer como direitos sociais.
Percebemos que o PELC é uma política pública complexa oriunda das parcerias
entre diferentes níveis de governo com eixos de ação que tangem a formação de
agentes, as atividades nos núcleos, a contratação de pessoal e a mobilização da
comunidade entre outras. Areias e Borges (2011) identificam a possibilidade de
organização dos grupos sociais na construção de lutas políticas a partir das práticas do
PELC. Pois, existe nessa política pública o potencial de favorecer a organização de
movimentos sociais nos quais a demanda por políticas de esporte e lazer já
configuraram bandeiras de luta. Outras reivindicações também podem surgir com a
chegada do Programa, ou mesmo, o fortalecimento de movimentos que já existem na
comunidade.
Esse artigo tem o objetivo de buscar na literatura estudos sobre a autogestão e
auto-organização e apresentar suas técnicas de ação junto ao Programa Esporte e Lazer
da Cidade. A metodologia de trabalho é a revisão bibliográfica e a busca em
documentos do Programa sobre a operacionalização de técnicas da autogestão e autoorganização comunitária. Acrescentamos ainda à metodologia a condição de formadora
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do PELC, que direciona os olhares sobre os documentos de trabalho e execuções de
alguns convênios que se debruçaram sobre a tentativa de executar a autogestão
comunitária.

MUNICIPALIZAÇÃO, AUTO-ORGANIZAÇÃO E AUTOGESTÃO NO PELC
Como já apontado anteriormente, a autogestão comunitária era considerada uma
diretriz do PELC. No ano de 2013 houve alterações nos documentos orientadores e,
embora essa alteração tenha ocorrido, a ideia de “autogestão” continua idealizada pelos
gestores do Programa, pois ele é trabalhado nas formações dos agentes sociais. A ideia
de Municipalização consiste basicamente em compor estratégias políticas ao longo da
execução do programa para garantir que as ações permaneçam no município quando o
convênio findar. Existem muitas dificuldades no processo de Municipalização, e,
mesmo que as realidades dos convênios sejam diferentes, questões básicas podem
compor as experiências de cada cidade. Citaremos dois pontos para exemplificar os
desafios da municipalização.
Um primeiro desafio se refere à falta de orçamento próprio destinado para o
esporte e lazer. Em Isayama et al (2011) esse exemplo fica claro quando os dados, da
pesquisa realizada na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, apresentam que os
órgãos municipais responsáveis pelas ações de esporte e lazer tem seu orçamento
restrito, e, quase sempre, pautam suas ações em orçamentos oriundos de convênios
estaduais ou federais. Frente a esse exemplo, a ação de municipalização fomentada pelo
PELC objetiva a estruturação de legislações municipais que garantam verba para os
recursos humanos e materiais nas cidades para o trabalho com o esporte e lazer.
Um segundo exemplo, mas que não encerra os desafios, diz respeito à
incorporação do modelo de gestão do PELC, com suas diretrizes, ao fazer político de
esporte e lazer no município. O trabalho de Isayama et al (2011) mostra que alguns
gestores municipais constroem ações que nem sempre tem como fim o lazer. Ou seja, as
ações de esporte do município objetivam ocupar “hankings” esportivos em competições
estaduais ou nacionais, ou, com grande parte do pouco orçamento fomentam as questões
do futebol amador. Dessa maneira, pouco orçamento no município se destina ao lazer de
outros grupos sociais diferentes dos atletas amadores. Esse “fazer político” é, por vezes,
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concretizado na cidade e pensar em mais orçamento não significa garantia da
municipalização de uma ação de lazer para todos.
Pensar na municipalização como permanência das ações de esporte e lazer no
município, como indica a diretriz de 2015 do Programa, é um desafio para a cidade. E
essa municipalização seguindo as ideias de autogestão um desafio maior ainda, pois
existem muitas ações de esporte e lazer nas cidades do Brasil que fogem das ideias
autogestionárias.

Autogestão
Nesse quebra cabeças da autogestão e municipalização juntar as peças não é
simples. Estamos trabalhando com conceitos e noções de campos diferentes de
conhecimento, mas com profundas conexões que não serão alcançadas nesse texto em
todo seu potencial. Entretanto, podemos iniciar um processo de reflexão sobre o eles.
A diretriz da autogestão, por vezes, pode ser confundida com participação como
avisa Isayama e Soares (2013) “pois participar significa engajar-se numa atividade já
existente com sua própria estrutura e finalidade”.

Concordo com os autores que falar

de autogestão vai além da participação, autogestão para o participante do processo,
indica imbuir-se de um conhecimento de ouvir e falar, abrir mão e comprometer-se,
além de construir uma relação de empoderamento e do “fazer parte de”, além de outros
saberes.
Singer (2002) entende que as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho
em função da globalização resultam o aumento de desemprego e a precarização das
relações de trabalho. Como funciona o processo de gestão desse formato de economia?
Percebemos que é uma cadeia em que as hierarquias financeiras garantem a
proporcionalidade do poder de decisão. Ou seja, quanto mais alto o poder financeiro
maior o poder de decisão. A forma de administração corrente na economia capitalista é
a hierárquica.
Diferente da forma hierárquica, Paul Singer (2002) defende que a principal
diferença entre a economia solidária e a economia capitalista é o modo como as
empresas são administradas. Ele nomeia o formato capitalista de administração de
heterogestão e o modo da economia solidária de Autogestão, o que nos leva a crer que a
autogestão diz respeito á forma como são administrados os empreendimentos que
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compõem a economia solidária. A autogestão mostra que todos os trabalhadores fariam
parte da empresa, todos são responsáveis pela sua gestão e a empresa solidária se
administra democraticamente pela prática da autogestão.
Singer ainda afirma que a autogestão exige um esforço adicional dos
trabalhadores, pois eles precisam estar sempre informados de tudo que acontece na
empresa e das alternativas disponíveis para resolução de problemas, e além de
realizarem suas tarefas cada um deles tem que se preocupar com problemas gerais da
empresa. Singer (2002) aponta que o maior inimigo da autogestão é o desinteresse dos
sócios e sua recusa ao esforço adicional que a prática democrática exige. “Em geral não
é a direção da cooperativa que sonega informações aos sócios, são estes que preferem
dar um voto de confiança à direção” (SINGER, 2002, p. 19). Desse modo, a prática da
autogestão corre o risco de ser corroída pela lei de menos esforço.
Esse exemplo dado por Singer nos auxilia a pensar no processo de autogestão do
PELC. Primeiramente, frente a esses fatos podemos perceber que Municipalização é
diferente de autogestão. Não há como garantir que uma prefeitura consiga municipalizar
o programa e faça uma administração tendo como referencia a autogestão, pois como
visto as práticas de autogestão são pautadas em ideologias de horizontalização das
decisões e correm riscos de ser degenerada pela insuficiente formação democrática dos
participantes e gestores.
Autogestão é uma metodologia de formas de se relacionar que fogem das lógicas
divulgadas na sociedade capitalista. A diferença na forma de organizar e deliberar sobre
as decisões de ações parte da igualdade entre as pessoas e participação nas decisões,
caso esse formato não seja assumido, poderíamos nomear as ações de heterogestão
acompanhando o pensamento de Singer (2002).
2.2 Estratégias de auto-organização no PELC
Auto-organização é uma forma de comportamento pautada na busca pela
associação e pode acontecer em diferentes âmbitos, ou seja, como o de mutirão como
descreve França Filho (2007).
O mutirão é uma forma de auto-organização popular, comunitária, coletiva e
solidária, para a concretização de projetos ou para a resolução de problemas
públicos concretos vividos pelas pessoas no seu cotidiano. Trata-se,
efetivamente, da implantação de atividades que são completamente
indissociáveis da vida social do bairro. O final de um dia de trabalho em
mutirão costuma sempre terminar numa grande festa coletiva popular,
marcada, em geral, pela feijoada. (FRANÇA FILHO, 2007, p. 167)
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O autor apresenta uma forma de organização que não precisa se legitimar frente
ao estado ou governos. Desse modo, os moradores fazem combinados internos e
constroem suas regras de ação. Outro exemplo de auto-organização que França Filho
(2007) apresenta são comunidades que se associam e se legitimam frente ao estado
como as entidades de apoio, no exemplo do autor, são estruturas organizativas
dedicadas à assessoria dos empreendimentos econômicos solidários.
Tais entidades podem ser organizações não governamentais com tradição no
trabalho de organização popular ou de assessoria aos movimentos sociais.
Podem, também, ser ONGs sem tal tradição, mas que detém expertise no
trabalho e na organização de base social, ou num segmento específico das
práticas de economia solidária. (p. 165)

Os estudos sobre economia solidária nos ajudam a pensar que a autoorganização tem diferentes formas, todas elas podem emanar das comunidades e se
constituir a partir das necessidades dos sujeitos. Os exemplos oriundos do texto de
França Filho (2007) podem ser transpostos para o campo do esporte e lazer quando
lembramos o numero de ONGs que se debruçam sobre a divulgação de práticas de
esporte no Brasil, bem como, dos muitos professores de futebol que organizam torneios
entre crianças dos bairros populares das cidades. A forma de se organizarem é diferente,
mas todas partem de uma associação da comunidade.
As diretrizes do PELC regulam um traçado para a gestão participativa, pois,
quando assume a diretriz de auto-organização comunitária se indica que as atividades do
programa deveriam promover tipos de associativismo. E uma dúvida pertinente é sobre
suas possibilidades concretas em termos de capacidades de gerar uma mobilização que
alcance potenciais políticos de manutenção de práticas de esporte e lazer nas cidades.
Os gestores e idealizadores do Programa acreditam que sim, e por isso,
construíram

estrategicamente

ações

dentro

do

PELC

que

potencializem

o

comportamento de auto-organizacional. Com metodologias facilmente associadas à
autogestão descrita por Singer (2002), o programa fomenta o conselho gestor, as aulas
no formato de oficinas, e a entidade de controle social.
Compartilhamos do pensamento de Silva et al (2012) que Controle social é uma
ferramenta de participação que deve permitir que novos sujeitos democráticos/populares
possam ter lugar, vez e voz no sistema de decisão de uma dada política. “Tais
ferramentas supõem um padrão de representatividade na construção, operação e gestão
das políticas sociais, como é o caso das políticas de esporte e lazer” (p. 29).
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

525

No PELC a entidade parceira do Ministério do Esporte deve, logo que preenche
o Plano Pedagógico, nomear qual será a entidade civil que fará o papel do controle
social. Essa entidade deveria acompanhar e avaliar junto à parceira a execução do
convênio no município. Entretanto, não é fácil definir e fazer funcionar a entidade de
controle social. Silva et al. (2012) nos mostra uma experiência de busca de critérios que
auxiliariam na escolha de uma entidade de controle que realmente trabalhasse com a
parceira, pois seria fundamental que a entidade de controle social não se limitasse a
apenas “dar o nome” para os processos de formalização necessários junto ao Ministério
do Esporte.
Além da entidade de controle social, as oficinas são direcionadas para um
trabalho que tenha o objetivo de escutar e atender a comunidade. Desse modo, o agente
de núcleo, que ministra as oficinas, é um sujeito fundamental para garantir a proposta da
autogestão. Ele tem potencial de convidar a comunidade a avaliar e deliberar sobre a
oficina sob sua orientação e juntos garantirem uma proposta mais coletiva. Assim,
através da partilha do processo decisório e avaliativo, existe a possibilidade o
envolvimento dos participantes frente ao destino comum, ampliando as possibilidades
de luta e transformação da realidade posta.
Outra ação estratégica para exercitar a auto-organização é o conselho gestor.
Existe um empenho do Ministério do Esporte em tentar garantir que, no convênio
firmado, a entidade parceira convide diferentes atores que atuam no programa
(beneficiário, agente social, coordenador de núcleo, coordenador pedagógico
representante de instituições parceiras e a entidade de controle social) para formar um
grupo que pode avaliar e deliberar sobre as ações do programa que não contrariem as
diretrizes e o Plano Pedagógico3 firmado entre o Ministério do Esporte e a entidade
parceira. O conselho gestor é uma ação estratégica para horizontalizar as tomadas de
decisão no Programa.
Gomes (2003) diz que no Brasil, a forma de conselhos se insere na agenda
política dos anos 70 e 80, adaptando-se aos modelos de participação correntes na época
que vislumbravam promoção da cidadania e participação política. São criados pelo
poder público e pelos movimentos populares conselhos comunitários para negociar
demandas dos movimentos populares e conselhos populares não institucionalizados,
3

Esse documento apresenta os dados do convênio como quantidade de núcleos e público atendido, bem
como descreve as ações de execução como oficinas sistemáticas e assistemáticas.
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autônomos e reivindicativos. Do ponto de vista de relações decisórias, o método da
autogestão tem a proposta de acabar com a hierarquia e a burocratização das decisões
dentro de um grupo organizado. Evidente que esse grupo possui relações externas a ele,
e, nessas questões o método se fragiliza, pois a decisão do grupo pode, por vezes, ser
cerceada por outros organismos exteriores ao grupo.

CONCLUSÃO
O PELC é permeado por conceitos que influenciam as ações no programa. O
princípio da gestão participativa motiva diretrizes como a auto-organização comunitária
e a antiga autogestão. Nesse trabalho entendemos a autogestão como uma metodologia
capaz de ampliar a gestão compartilhada nas políticas públicas de esporte e lazer. A
auto-organização é concebida como um comportamento estrategicamente provocado
por ações autogestionárias fomentadas pelos gestores do PELC: controle social;
conselho gestor; e oficinas.
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FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER PARA OS
POVOS INDÍGENAS: ANÁLISE E CONTRIBUIÇÕES
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RESUMO: A trajetória das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil é marcada por
uma série de avanços e retrocessos. O objetivo deste texto é apresentar o processo de
discussão e as contribuições do Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os
Povos Indígenas do Brasil. Este estudo combinou as pesquisas bibliográfica e
documental. O tratamento dessas informações foi baseado na análise de conteúdo.
Entendemos que o FOPPELIN possibilitou conhecer outros modos de vida, aproximandonos de uma riqueza de experiências alteritárias e constituiu em um espaço de encontros,
diálogos e entendimentos acerca do esporte e lazer, estes sendo compreendidos e se
relacionando com todo o modo de vida indígena, e participando da construção histórico
social que pode provocar o fortalecimento da existência deste povo; e que as políticas
públicas devem ser elaboradas, desenvolvidas e avaliadas com a participação qualificada
de todos os segmentos, especialmente às quais as ações e programas se destinam.
PALAVRAS-CHAVE: Indígenas. Esporte. Lazer. Políticas Públicas
OS POVOS INDÍGENAS E AS POLÍTICAS DE ESPORTE E LAZER NO BRASIL
A participação política, como condição democrática, implica acesso à educação,
à cultura, à saúde, à construção identitária, requerendo que o Estado assuma sua
responsabilidade como condutor da cidadania. Políticas de Direito, assim referenciadas,
estão intrinsecamente ligadas às condições de participação social, bem como à destinação
orçamentária que essas demandam. Com esse sentido, Demo (1994) nos provoca uma
importante reflexão sobre a noção de pobreza, inserindo-a em uma dinâmica política, em
que a desigualdade de direitos revela-se como sua face mais dura, reforçando relações de
poder, privilégios, assistencialismos e sentimentos de tutela. O diálogo com Freire nos
relembra o termo “politicidade”, para designar esse confronto político entre incluídos e
excluídos. Para Freire (1993), a pobreza não se restringe às coisas materiais, mas implica
uma habilidade para conduzir com autonomia o próprio destino.
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Para analisar as políticas públicas para os povos indígenas, em especial a que se
esbo1çou a partir da reunião do FOPPELIN, consideraremos dois momentos como marcos
para a construção de uma política pública de esporte e lazer e a democratização do acesso
a cada um dos brasileiros. O primeiro, em virtude da inserção do esporte nas suas
dimensões de rendimento, educacional e de participação na Constituição Federal de 1988,
como um dever do Estado, conforme previsto no artigo 217, título VIII, capítulo III, seção
III. Apontamos as três dimensões do esporte porque no texto do referido artigo observase em duas passagens essas intenções. Na abertura, de acordo com o anúncio de que “É
dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais”, o que permite
considerarmos o esporte não formal como manifestação esportiva participativa e
educacional. E no § 3º, que declara que “o Poder Público incentivará o lazer, como forma
de promoção social.” (BRASIL, 1988). O segundo momento como marco para a
construção de uma política pública concretiza-se com a criação do Ministério do Esporte
– ME – da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, assumindo a função de
“formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer
como direitos sociais dos cidadãos, colaborando para o desenvolvimento nacional e
humano” (BRASIL, 2003).
Esse processo de construção e implementação da Política Nacional de Esporte e
Lazer vem se delineando para atender toda a população, inclusive os anseios dos povos e
comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhas, rurais, comunidades de
terreiro, extrativistas, caboclos, pescadores artesanais), com o propósito de cumprir com
o dever do Estado de reconhecer a diversidade sociocultural, práticas e saberes
tradicionais dos povos, compreendendo que as políticas públicas devem ser elaboradas,
desenvolvidas e avaliadas com a participação qualificada de todos os segmentos,
especialmente daqueles a quem se destinam as ações e programas.
Entendemos importante destacar que a questão indígena, vem sendo, no ME alvo
de atenção, de investimentos e de apoio à pesquisa. Decorre daí a realização de eventos
científicos e tecnológicos, bem como o desenvolvimento de projetos e programas que

1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Eventos de Caráter
Científico e Tecnológico Fapemig / Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação
Profissional no Lazer. UFMG – BELO HORIZONTE - BRASIL
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contribuam para a qualidade de vida dos povos indígenas. Observamos que os
investimentos realizados, no campo da gestão pública, em ações que promovem o esporte
e lazer, contribuem para o fortalecimento e valorização das práticas corporais indígenas.
Os Jogos dos Povos Indígenas, seguido do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC,
Rede CEDES e da criação de um setor responsável pelas questões indígenas, denotam um
avanço na construção de uma agenda que busca efetivar o direito social ao esporte e lazer.
Sabemos a importância de interpelarmos o sentido dos direitos dos povos
indígenas ao esporte e ao lazer. De forma complexa, podemos observar que esses
envolvem suas experiências culturais, suas relações com o ambiente e territórios que
habitam, bem como suas formas sociais e econômicas, entrelaçando-as a um conjunto de
contradições da sociedade moderna, da cultura midiática e da indústria cultural.
Observamos, sobretudo, que o direito a experiências universais, como o esporte e o lazer,
também provoca um fortalecimento de experiências culturais tradicionais e a emergência
de estratégias de preservação de seu patrimônio material e imaterial.
Buscar entender a realidade indígena por meio das dimensões do lazer e do
esporte, observando aspectos que perpassam pelas objetividades e subjetividades das
experiências nesse campo nos desafia a confrontar o contemporâneo com o tradicional, o
local com o global, o individual com o coletivo e talvez entender que esses processos não
são únicos ou entanques, e sim que em algum momento são híbridos.
Observamos, durante a reunião do FOPPELIN, uma relação imbricada entre
desenvolvimento sustentável, saúde, educação e direito ao território. Enfatizamos, até o
momento, a importância do debate acerca de políticas de direito na direção de uma
Política Cultural, que promova experiências de Esporte e Lazer como possibilidade de
efetivação de uma vida cidadã, entrelaçada aos direitos de saúde, educação,
desenvolvimento, e até mesmo ao esporte de alto rendimento. Isso nos provocou uma
atenção à importância de efetivar a participação e a voz dos representantes dos diferentes
povos. Contar as histórias de suas práticas corporais, ou de suas lutas pelo direito à terra,
à saúde e à educação fazia vibrar o sentimento de que cada um dos povos indígenas
ganhava visibilidade e reconhecimento.
Nas diferentes formas de participação dos representantes indígenas íamos sendo
indagados como pensar políticas de esporte e de lazer que se revelem como abertura para
o entendimento de seus conhecimentos, de suas práticas e de suas relações e necessidades
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cotidianas. O direito ao esporte e ao lazer mostrou-se entrelaçado à urgência de
enfrentamento de graves crises que permeiam a luta pela terra, que incluem também o
direito à saúde e à educação. As políticas de direitos ao esporte e ao lazer, com esse
sentido, fizeram coro a um movimento de denúncia das desigualdades, provocando-nos,
sobretudo, uma responsabilidade com as experiências culturais próprias dos povos
indígenas, constituindo a própria condição de inserção e de participação social.
Nessa perspectiva, o FOPPELIN, uma ação do ME, ou seja, uma ação que compõe
as políticas públicas de esporte e lazer para os indígenas, provoca os estudiosos, gestores
e técnicos a pensar essas outras culturas, pensar a diversidade, e tentar compreender a
importância do reconhecimento do outro (atores sociais) na formulação das ações.
Significa, sobretudo, pensar a relação entre eu e o outro, uma vez que a diversidade, em
todas as suas manifestações, é inerente à condição humana: somos atores/sujeitos sociais,
históricos e culturais e, por isso, diferentes.
FOPPELIN: FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER
PARA OS POVOS INDÍGENAS
Nesse cenário, surgiu o FOPPELIN com o objetivo de discutir a política pública
de esporte e lazer para os povos indígenas. A construção do Fórum ocorreu em conjunto
com os representantes de diferentes idades e gêneros e lideranças das diversas etnias do
país. Além disso, foram contempladas no debate as temáticas do cotidiano desses povos
e o seu modo de vida para se estabelecer os eixos temáticos norteadores do Fórum. Como
etapa preparatória, três meses antes da realização do Fórum ocorreu um encontro de
mediadores com o propósito de mobilizar, organizar grupos de trabalhos e qualificar as
discussões em torno dos quatro eixos temáticos norteadores dessa ação: 1- Esporte, Lazer
e Desenvolvimento Sustentável; 2- Esporte, Lazer, Cultura e Território; 3- Esporte, lazer,
Saúde e Educação; 4- Esporte de Alto Rendimento e Atletas Indígenas.
Em termos de conceituação mínima, pode-se afirmar que estudar política pública
é investigar o “estado em ação” (JOBERT; MULLER, 1987 apud MARQUES, 2013),
isto é, quais ações são implementadas e quais atores são envolvidos para a efetivação das
ações. Nesse processo, é importante reconhecer que política pública é um conjunto de
decisões e não uma decisão isolada. Assim, podemos perceber a perspectiva de
construção e realização do FOPPELIN como um movimento do Estado, de buscar juntos
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aos atores sociais entender suas demandas para melhor efetivação das ações, em uma
perspectiva intersetorial.
Buscar entender a realidade indígena por meio das dimensões do lazer e do
esporte, observando aspectos que perpassam pelas objetividades e subjetividades das
experiências nesse campo nos desafia a confrontar o contemporâneo com o tradicional, o
local com o global, o individual com o coletivo e talvez entender que esses processos não
são únicos ou entanques, e sim que em algum momento são híbridos. Tais possibilidades,
então, trazem indagações acerca das relações entre homem, natureza, cultura e
territorialidade. Nesse sentido, Martins (2007, p. 7) aponta que:
O que se desenha mais uma vez é que a cultura e a natureza são componentes
de uma mesma realidade. E a forma como percebemos e apropriamos da
natureza é sempre um mecanismo de se expressar culturalmente que tem
embates e desdobramentos na nossa relação com o mundo. Eis um exemplo
disso: a natureza externalizada ao homem e se torna mercadoria que pode ser
usada e consumida com base na ideologia do consumismo. Isso é uma
construção cultural. Os efeitos são valores humanos erodidos da mesma forma
que a própria mercadoria natureza.

Observamos, durante a reunião do FOPPELIN, uma relação imbricada entre
desenvolvimento sustentável, saúde, educação e direito ao território. Enfatizamos, até o
momento, a importância do debate acerca de políticas de direito na direção de uma
Política Cultural, que promova experiências de Esporte e Lazer como possibilidade de
efetivação de uma vida cidadã, entrelaçada aos direitos de saúde, educação,
desenvolvimento, e até mesmo ao esporte de alto rendimento. Isso nos provocou uma
atenção à importância de efetivar a participação e a voz dos representantes dos diferentes
povos. Contar as histórias de suas práticas corporais, ou de suas lutas pelo direito à terra,
à saúde e à educação fazia vibrar o sentimento de que cada um dos povos indígenas
ganhava visibilidade e reconhecimento.
O direito ao esporte e ao lazer mostrou-se entrelaçado à urgência de enfrentamento
de graves crises que permeiam a luta pela terra, que incluem também o direito à saúde e
à educação. As políticas de direitos ao esporte e ao lazer, com esse sentido, fizeram coro
a um movimento de denúncia das desigualdades, provocando-nos, sobretudo, uma
responsabilidade com as experiências culturais próprias dos povos indígenas,
constituindo a própria condição de inserção e de participação social.
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Nessa perspectiva, o FOPPELIN, uma ação do ME, ou seja, uma ação que compõe
as políticas públicas de esporte e lazer para os indígenas, provoca os estudiosos, gestores
e técnicos a pensar essas outras culturas, pensar a diversidade, e tentar compreender a
importância do reconhecimento do outro (atores sociais) na formulação das ações.
Significa, sobretudo, pensar a relação entre eu e o outro, uma vez que a diversidade, em
todas as suas manifestações, é inerente à condição humana: somos atores/sujeitos sociais,
históricos e culturais e, por isso, diferentes.

FOPPELIN COMO POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO E PERSPECTIVA DE
DIREITOS: A VOZ DOS ATORES SOCIAIS
O território indígena e sua temporalidade se diferenciam dos demais territórios e
temporalidades dos sujeitos que compõem a sociedade envolvente, de modo que cada
realidade vem sendo construída a partir das experiências, vivências, sentidos e
significados elaborados no cotidiano individual e coletivo. Raymond Williams (1961)
entende que culturas específicas têm versões específicas da realidade, que podem
considerar-se inventadas por elas, com diferentes regras, criando seus próprios mundos
habitualmente experimentados por seus portadores.
A atualidade lança o desafio da multiplicidade de olhares nos diversos campos de
estudos, e o campo de estudos do lazer avança nesse sentido, agregando conhecimentos
de várias disciplinas que se aproximam do lazer, buscando desenvolver análises e
pesquisas.
Ao buscar trazer mais elementos para essa discussão, analisamos um estudo do
lócus da geografia, que presenta contribuições significativas para as nossas análises
acerca do processo de alteridade que emerge do modo de vida indígena, além de
apontamentos significativos para as nossas reflexões nos Estudos do Lazer. Martins
(2010) trata de categorias como “naturezas”, “culturas” e territorialidades, fazendo-nos
entender a complexidade do envolvimento entre o humano com o mundo, entre a
sociedade e a natureza. O autor traz para discussão a importância de se pensar na
multiplicidade de naturezas e culturas, e isso associado ao entendimento de
territorialidades. A “territorialidade como elemento constituinte de culturas, naturezas e
identidades.” (MARTINS, 2010, p. 20). E aqui se apresenta o nosso desafio: entender
como a cultura indígena interpreta a natureza e constrói suas territorialidades em seu
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tempo-espaço. A forma como lidamos com a natureza é intrínseca aos constructos
culturais, há uma historicidade nessas relações. São elas que dão contornos às formas
como habitamos o mundo. Segundo Martins (2010, p. 3-4), esse habitar é o resultado das
territorialidades humanas:
A rigor, o habitar como meta e como constructo, é quem permite que uma
multiplicidade de naturezas e culturas sejam criadas e apropriadas socialmente
[...] Nesse sentido, a experiência humana é a matéria-prima fundamental do
habitar [...] Experiência no sentido de que estamos em contato com outros seres
humanos e não humanos. E este contato é mediado por um elemento que nos
diferencia da nossa própria natureza: a cultura. A rigor, acredito que a cultura
seja um elemento sedimentar do ato/ação de habitar a natureza, os espaços e
os lugares [...] O habitar é em si, o meio pelo qual encontramos e estamos na
natureza.

E essa forma de habitar o mundo nos foi revelada no diálogo com os indígenas,
no contexto do FOPPELIN, visto que os indígenas trouxeram outra compreensão do
direito às experiências de esporte e de lazer. Manifestadas em uma diversidade de
experiências culturais, essas se revelam sempre de uma forma relacional, imbricadas em
realidades vividas, encarnadas em lutas cotidianas, que implicam no reconhecimento
identitário, na valorização da vida, no direito à saúde, ao Lazer e ao Desenvolvimento
social.
O FOPPELIN nos possibilitou conhecer outros modos de vida, aproximando-nos
de uma riqueza de experiências alteritárias, nas quais podemos observar uma afirmação
positiva de suas identidades étnicas. As demandas indígenas enfatizaram seu processo de
envolvimento histórico com o ambiente. Esse também recaiu sobre os sentidos e a
importância do esporte e do lazer, implicando relações, como sua temporalidade, seus
rituais e suas experiências culturais, entrelaçados ao direito à saúde e à educação.
No diálogo com os indígenas nos deparamos com a expressão de desejos,
necessidades e modos de viver que nos desafiaram a compreender a complexidade das
políticas de lazer e o sentido que o esporte pode ocupar em suas vidas. No que se refere
ao lazer, nem sempre encontramos correspondências objetivas com os conceitos
elaborados no contexto da sociedade ocidental moderna, reclamando novos olhares e
indagações para os direitos dos povos indígenas, em meio a uma diversidade de contextos,
pessoas e grupos sociais.
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A compreensão do direito à prática esportiva, que absorve um rico espectro de
sentidos, das brincadeiras cotidianas ao esporte de alto rendimento, revela que as ações
propostas como políticas de lazer, as quais reivindicam, estão atravessadas por suas
relações ambientais e territoriais, identitárias e formativas. O direito ao esporte e ao lazer,
por isso, é compreendido como possibilidade de engajamento democrático na dinâmica
da sociedade brasileira, incluídos como cidadãos universais, como povo brasileiro. Essa
complexidade é o que irá qualificar os sentidos e a direção das políticas de direito que
reivindicam.

CONSIDERANDO E CONTINUANDO...
O I Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os Povos Indígenas –
FOPPELIN – buscou enfatizar a luta que os povos indígenas vêm enfrentando nas duas
últimas décadas pela consolidação de direitos, ultrapassando o campo dos ordenamentos
legais, materializando-se como política pública. Como contexto de discussão, o
FOPPELIN trouxe a perspectiva de ter os indígenas como atores sociais, envolvidos na
discussão das políticas públicas. Nesse sentido, entende-se fundamental que lhes seja
garantida a participação em todos os fóruns e processos de discussão e decisão,
afirmando-os como sujeitos de direito e representantes legítimos de seus contextos e
povos.
Na realização do FOPPELIN, explicitou-se a importância de que os indígenas,
enfatizados como atores sociais, estejam necessariamente envolvidos e participem da
formulação das políticas públicas voltadas à garantia de seus direitos e, sobretudo, na
elaboração de uma agenda de ações que estruture e garanta sua implementação. Essa
agenda é, justamente, o instrumento que destacará a priorização de temas e problemas a
serem trabalhados como uma Política de Estado, independente de concepções de governo,
pois sabemos que esse é um espaço de conflitos, disputado entre os diversos atores que
fazem parte do jogo político (ROTH DEUBEL, 2006).
No que tange ao debate do direito ao esporte e ao lazer, o reconhecimento de suas
especificidades e experiências culturais constitui questão central para o debate político.
Nas relações com o Estado, reivindicam o diálogo constante e destacam a importância
dos indígenas assumirem protagonismos nos processos decisórios, em diálogo com os
seus pares.
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A gestão das políticas públicas de esporte e lazer é, a partir do FOPPELIN,
provocada a formular uma agenda que consiga garantir espaços e tempos de discussões
com os indígenas, aprimorando as estratégias de organização e construção do
protagonismo indígena e dos gestores. O que queremos dizer é da necessidade dos
gestores realmente garantirem que o processo seja em prol do protagonismo efetivo, não
cerceado e/ou conduzido; que possam criar estratégias para que os indígenas
compreendam esses espaços como extensão da sua luta por efetivação dos seus direitos,
que sintam a possibilidade de ver sua voz ecoar e que se apropriem das discussões do
esporte e lazer, para garantir o que realmente anseiam.
Torna-se desafiador reconhecer o esporte e lazer como mais uma política pública
que está buscando um processo alteritário para desenvolver suas ações, contemplando o
modo de vida, cosmologia e os anseios dos povos indígenas no que tange ao esporte e
lazer, entendendo que esses dialogam diretamente com a educação, desenvolvimento
sustentável, saúde e território, por meio de ações que rompam com compartimentos e que
busquem ser intersetoriais.
Aos indígenas outros desafios são apresentados, visto que precisam romper com
a ideia destacada por Demo (1994). Há de se entender que, além dos direitos à saúde e à
educação diferenciadas, eles precisam do acesso às políticas de esporte e lazer, que devem
ser desenvolvidas a partir do reconhecimento do território, pois não está se falando de
outro lugar e sim do território indígena e todas as suas relações com a natureza, que não
está somente fora, e sim dentro do indígena. Dessa maneira, há que se buscar compreender
o que realmente desejam, como possibilidades de esporte e lazer para além do que já têm
no cotidiano.
Aos indígenas cabe, o exercício do protagonismo, buscando a reflexão e a
ocupação dos espaços de discussão, apresentando o que realmente esperam das políticas
públicas de esporte e lazer, não as recebendo como um favor, mas sim como um direito.
E podendo inclusive ter a liberdade de optar por acessá-las ou não, refletindo se tais
políticas podem realmente contribuir com os anseios dos povos indígenas e se favorecem
o fortalecimento da cultura de cada povo. Como atores sociais, devem buscar garantir
uma agenda de ações e iniciativas que promova a valorização da vida e todos os direitos
para a sua consolidação.
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O que consideramos, finalmente, é que o FOPPELIN se constituiu em um espaço
de encontros, diálogos e entendimentos acerca do esporte e lazer, de modo a se relacionar
com todo o modo de vida indígena e participar de toda construção histórica e social que
pode provocar o fortalecimento da existência desse povo. Sendo assim, não marcamos
aqui uma finalização e sim a necessidade de continuidade, visto que, por mais que essa
realidade esteja apresentada há séculos, começamos a participar dela somente agora.
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TURISMO E DO
LAZER: CONCEPÇÕES1
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RESUMO: Este artigo é parte da tese de doutorado do Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais. Consiste
em uma revisão bibliográfica, cujo objetivo foi analisar parte da produção acadêmica
relacionada aos temas turismo, lazer, políticas públicas e desenvolvimento, para
evidenciar uma concepção coerente com a perspectiva do desenvolvimento regional do
lazer e do turismo. Fez-se, portanto, uma pesquisa no Portal Capes, a partir da combinação
dos temas centrais. O resultado envolveu artigos, teses, monografias e dissertações.
Complementarmente, foram consultadas fontes contidas em livros. A revisão permitiu
compreender o lazer e o turismo como fenômenos sociais complexos e dialéticos. O
desenvolvimento regional como aquele que diz respeito ao território, ao local e às pessoas,
pautado no tripé: território, articulação regional e transformação política. Destarte, a
centralidade do desenvolvimento regional do lazer e do turismo está intimamente
relacionado às práxis sociais coletivas, e ao desenvolvimento social e humano, sem
desconsiderar o econômico.
PALAVRAS CHAVE: Lazer, Turismo, Política Pública, Desenvolvimento Regional.

INTRODUÇÃO
Este artigo é parte de uma pesquisa de doutorado do Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais. Versa
sobre os temas lazer, turismo desenvolvimento regional e políticas públicas, por meio de
revisão bibliográfica

1
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A metodologia consistiu no levantamento de publicações no Portal Capes, e no
sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais. Desse modo, procedeuse a procura a partir da combinação dos temas centrais descritos anteriormente. Foram
localizados artigos, teses, dissertações, monografias e livros. Para a seleção das
publicações, procedeu-se a leitura do resumo. Aqueles textos nos quais detectou-se a
presença da combinação de pelo menos dois dos conceitos centrais, foram selecionados
para compor a revisão proposta.

DELINEANDO O ENTENDIMENTO SOBRE O LAZER E O TURISMO
Considera-se que o lazer e o turismo são fenômenos sociais, dialéticos,
interdisciplinares, complexos e permeados por ambiguidades, contradições, conflitos e
tensões. Eles têm sido escopo de políticas públicas, que evidenciam o processo de
desenvolvimento, sem muitas vezes deixar claro a qual tipo estão se referindo, ou usando
a retórica da noção de desenvolvimento que pretende tudo e nada ao mesmo tempo. Desse
modo, é precioso entender que tipo de desenvolvimento essas políticas deveriam
priorizar.
Assume-se, que o lazer, tal qual definido pela Constituição Federal de 1988, e
amplamente difundido e reivindicado na literatura, é um direito social, e, por isso, envolve
a noção de dever e de compromisso. O dever do poder público de direcionar atenção e
esforços a essa área, e o compromisso de todos para entendê-lo como veículo de
transformação da sociedade, e não apenas como uma antítese ao trabalho.
Complementarmente, em uma visão que pretende ir além daquela eurocêntrica, e
fortemente associada à modernidade e ao industrialismo, em estudos mais recentes, com
os quais se coaduna, o lazer é compreendido como uma dimensão da cultura, construída
pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo e espaço social (GOMES, 2011,
2014).
O turismo por sua vez, é um fenômeno estruturado na modernidade, e
frequentemente associado a uma atividade econômica voltada para a reprodução da lógica
de acumulação do capital, apropriação das localidades e suas culturas e, desse modo,
fortemente ligado à dimensão econômica. Contudo, tal qual ao lazer, é considerado pela
Organização Mundial de Turismo, em diversos artigos do código de ética, como um
direito de todos os habitantes do planeta. De modo complementar, estudos mais recentes,
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apontam que ele deve ser considerado como um fenômeno social, que se situa no campo
das práticas sociais. Esse entendimento, compartilhado por este estudo, permite deslocar
a dimensão econômica do centro da análise, ao inserir questões sociais. Desse modo,
considera-se, que o turismo “implica em processo de contradição na relação entre seus
atores e o meio ambiente em que esta prática se efetiva” (CARVALHO & MOESCH,
2013, p.449), e com isso, passa a envolver outras dimensões.
O contexto apresentado permite dizer que o lazer e o turismo são fenômenos que
se situam no campo das práticas sociais, associados a dimensão da vida, portanto, um
direito. Envolvem várias outras dimensões que não só a econômica. Por essa razão,
analisar o desenvolvimento destes, por meio de apenas uma dimensão, torna-se
insuficiente dada a complexidade de relações que estabelecem. Desse modo, é relevante
entender: Qual compreensão de desenvolvimento regional seria condizente com as
concepções de lazer e turismo destacadas anteriormente? O objetivo deste estudo foi
analisar parte da produção acadêmica das áreas, visando evidenciar uma concepção de
desenvolvimento regional do lazer e do turismo.

UM OLHAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Inicialmente, há que se considerar que o conceito de desenvolvimento é
polissêmico, histórico e social. Pode servir como uma estratégia de acumulação de capital,
como um objetivo de controle social, ou ainda, como um processo partilhado de produção
e distribuição de riqueza, de modo equânime e em conformidade com as necessidades das
pessoas. Pode também, ser considerado como “uma forma de percepção que tem
modelado a realidade e produzindo mitos, fantasias, paixões e violência” (CORIOLANO,
2003, p.162), portanto, repleto de ambiguidades e tensões. Destarte, é pertinente
considerar que ainda não há uma definição satisfatória para esse conceito, que é também
dialético, disciplinar, e apropriado por diferentes áreas, tal qual o lazer e o turismo.
Ao relacionar o lazer e o turismo ao processo de desenvolvimento, percebe-se a
associação desses à dimensão humana, dada a capacidade de ambos, de proporcionar
desenvolvimento sociocultural e, portanto, qualidade de vida e bem-estar. Por essa razão,
podem constituir-se em alternativa contra hegemônica à noção de desenvolvimento
focado somente em questões de crescimento econômico e acumulação de capital, e por
consequência, redução desses fenômenos à mercadoria.
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No entanto, alguns adjetivos, destacando por exemplo, o desenvolvimento
sustentável, o social, o humano, e o regional, têm sido empregados em projetos e políticas
relacionados ao lazer e ao turismo. Ao que parece, inicialmente, a centralidade desses
conceitos gira em torno do local e dos sujeitos.
O desenvolvimento sustentável, um conceito ambicioso que acrescenta as
dimensões da sustentabilidade ambiental e social, um forte apelo a preservação, além de
imprimir a necessidade do envolvimento de múltiplas escalas de tempo e espaço, com o
decorrer dos anos, terminou por se constituir como um conceito falho e uma utopia para
o Século XXI. Isso por que está relacionado às teorias da modernização, que de modo
geral apresentam tendência evolucionista, reformista, burguesa e conservadora
(CORIOLANO, 2003) e, portanto, não se desvincula da relação com o industrialismo. Ele
traz consigo a pretensão de manutenção dos recursos naturais para gerações futuras, mas
continua a considerar a expansão do capital.
As críticas acerca desse conceito fazem surgir a discussão sobre a sustentabilidade
fraca e forte. O conceito de sustentabilidade fraca é defendido pela teoria neoclássica. Em
outras palavras, é uma vertente conectada aos preceitos da teoria do capital e da produção,
que assume que os custos de degradação ambiental podem ser compensados pelos
benefícios econômicos. Está diretamente vinculada à teoria do crescimento econômico,
pois trata da alocação de recursos via mecanismo de preço, e não a manutenção do estoque
de capital (MIKHAILOVA, 2004; MATTOS, 2012). Nesse caso, a preocupação da
sustentabilidade se relaciona ao contexto do crescimento econômico, que é alcançada por
meio de ferramentas de mercado.
Por outro lado, a sustentabilidade forte defendida pela economia ecológica, como
o nome já indica, contrapõe-se à sustentabilidade fraca, pois preza pela firme manutenção
dos recursos naturais. Entende que é necessária a conservação de uma dada quantidade
de recurso intacto, para que assim, esse possa continuar a fornecer serviços críticos
essenciais, como água por exemplo. Logo, essa abordagem prevê a manutenção física dos
recursos naturais, introduzindo o conceito de capital natural crítico que corresponde
àquela perda que seria irreversível e causaria danos ao bem-estar.
Essa abordagem restringe o crescimento, e considera que o desenvolvimento
sustentável significa uma mudança radical sobre o crescimento econômico tal como
compreendido pela ciência econômica. Isso implica na comparação entre o nível de
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consumo do capital natural e seu nível esperado para 40/50 anos, e termina por prever a
redução desejável do consumo. Adicionalmente, considera a adoção de variáveis
qualitativas, como eficiência no processo de gestão e aplicabilidade de materiais/energia,
defendendo a manutenção do ambiente natural intacto, garantindo o bem-estar humano.
Isso permite deslocar, mais uma vez, a centralidade do desenvolvimento, atribuindo maior
valor a escala ambiental e humana. No entanto, há uma tensão aqui, pois manter intacto
o ambiente natural parece utópico para a sociedade em que vivemos.
Desse modo, as ideias sobre a sustentabilidade têm sido alvo de debates e críticas.
Uma delas é a vulgarização do conceito, que se tornou presença obrigatória nos discursos
que têm o meio ambiente como objeto, tal qual o lazer e o turismo. Essa retórica, que
configura a sustentabilidade fraca, tem a pretensão de legitimar o capital transnacional,
sob a noção de progresso e de (pós) modernidade, e terminam por deturpar o conceito de
ambiente. Logo, carrega consigo ambiguidades e contradições, e parece ser uma utopia
para o século XXI, mesmo havendo a necessidade de buscar um novo paradigma
científico, capaz de substituir o industrialismo.
Seguindo uma mesma direção, o conceito de turismo sustentável foi elaborado
como uma solução hipotética para o dilema decorrente da massificação da atividade,
principalmente os danos ao meio ambiente. No entanto, na prática, tal qual o
desenvolvimento sustentável, é falho, pois a ausência de uma definição clara sobre o que
venha a ser o turismo sustentável, bem como os diversos significados existentes para o
mesmo, as ambiguidades, a pouca clareza tanto setorial quanto conceitual, além da
confusão com relação aos problemas ambientais, faz com que na prática o conceito não
seja aplicável (SHARPELY, 2009) e amplamente questionado.
Por outro lado, as teorias críticas se contrapõem aos ideais burgueses, e definem
outras concepções. Delas derivam os conceitos de desenvolvimento social, endógeno e
local, nos quais o que se pretende é a adoção de um modelo que seja capaz de estimular
e desenvolver a cooperação, a solidariedade e a criatividade. Logo, um processo de
mudança de mentalidade, pois sua orientação visa promover o desenvolvimento em escala
humana, e o lazer e o turismo podem integrar esse processo. Essas concepções têm no
local sua base, onde os processos se originam a partir da cultura e da potencialidade de
cada localidade, no qual se pretende obter o desenvolvimento social e humano, e,
portanto, constitui um contraponto à visão hegemônica. Contudo, ela não nega o
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econômico, pelo contrário, pretende estimular pequenas economias, sociabilizar as
oportunidades, e promover a dimensão humana. Por isso, representa uma mudança no
eixo desse processo.
Desse modo, o desenvolvimento humano apresenta uma estrutura sistêmica, que
ocorre em um tempo social e pessoal, portanto, apresenta uma relação bidirecional, e de
níveis verticais e horizontais (LAWRENCE & DODDS 1997 apud. POLONIA et.al.,2008). Pode
ser considerado como um processo de reorganização continuada, que ocorre em nível
pessoal, e que se estabelece a partir da unidade tempo e espaço (Bronfenbrenner, 1997
apud, POLONIA et.al.,2008). Assim, por meio dessa reorganização, que não é apenas
transitória, as percepções, as atividades e as interações com o mundo são transformadas.
Nesse contexto, pode-se perceber que os indicadores relacionados à dimensão
humana apresentam duas naturezas distintas, sendo elas objetivas e subjetivas, e estão
centradas na pessoa e sua interação com o meio. A estrutura, a temporalidade, as
mudanças, e a continuidade, perfazem alguns parâmetros. Na relação com o lazer e o
turismo, pode-se fazer valer ainda, das características sociais dos indivíduos, a atitude, a
satisfação e a participação desses em atividades de lazer e de turismo, além dos atributos
545

do lugar.
Destarte, as políticas públicas destacando as brasileiras, e as da América Latina,
necessitam modificar sua orientação pois, ao longo de um extenso período, elas estiveram
voltadas para a dimensão econômica, e pouco trataram das questões sociais, culturais,
ambientais do local. Assim, rumo à mudança, a descentralização como um caminho, é
entendida como um processo de redemocratização, e por meio dela, as políticas públicas
devem ser elaboradas e implementadas como um instrumento de apropriação,
planejamento e gestão das mais variadas e diversificadas esferas da vida social
(MOESCH,2015).
Considera-se, pois, que a concepção e implementação de políticas públicas de
lazer e de turismo, deveriam seguir uma outra direção, da qual derivem proposições que
os reconheçam como direito, como dito anteriormente, com intervenções mais
humanizadas, e capacidade para produzir efeitos mais significativos nas questões sociais
e ambientais das localidades, e não como políticas de controle social.
Uma política a ser destacada neste estudo é a do Turismo brasileiro, que tem como
base o desenvolvimento regional. Desse modo, o Programa de Regionalização do
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Turismo - Roteiros do Brasil, consiste em uma estratégia geopolítica2 de compartimentar
espaços para trabalhá-los em porções menores, com o alcance de objetivos em curto,
médio e longo prazos. Pensar em uma região implica identificar processos que
possibilitem reativar pequenas economias, dinamizar a comunidade local, mediante o
aproveitamento de seus recursos, estimular e diversificar o crescimento econômico, e
melhorar a qualidade de vida das populações residentes, tal qual os pressupostos do
desenvolvimento social e humano destacados anteriormente.
Acrescenta-se o entendimento que regionalizar
É construir um ambiente democrático, harmônico e participativo entre poder
público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade. É promover a
integração e cooperação intersetorial, com vistas à sinergia na atuação conjunta
entre todos os envolvidos direta e indiretamente na atividade turística de uma
determinada localidade (MTUR, 2007, p.10).

Desse modo, a política de turismo passa a adotar o conceito de regionalização, que
se refere a um procedimento operacional de divisão dos territórios, no qual a região é
entendida como uma estratégia para obtenção de desenvolvimento socioeconômico. Há
no entanto, que se considerar outras perspectivas de regionalização, dentre elas aquela
que é produto da sociedade, e que pode ser explicada pela dialética entre os conceitos de
modo de produção e de formação socioespacial, ou seja, aquela pertinente a um sistema
relacional entre grupos e indivíduos. Portanto, fruto da organização socioterritorial e das
formas de gestão do desenvolvimento local e regional.
Nessa direção, o desenvolvimento regional pode ser entendido como meio para
redução das disparidades regionais e opções por práticas participativas e democráticas, a
partir de mecanismos de articulação entre sujeitos sociais, voltados para escalas locais.
Seus fundamentos estão centrados no tripé território; na articulação regional; e na
transformação política pelos habitantes.
Baseia-se na flexibilidade com adaptabilidade ao local, e assim se volta para as
especificidades do local a partir das dimensões sociopolíticas, cultural, dos valores, e
instituições locais. Significa promover a produção e distribuição de riquezas de forma
solidária, partilhada e justa. Resulta, portanto, das práxis sociais coletivas, cujo objetivo

2

Diferentemente da concepção expressa na política, entende-se a geopolítica como um campo de
conhecimento multidisciplinar, que congrega as ciências sociais e humanas, e se dedica ao estudo das
relações existentes entre os estados e sua política, juntamente com os dados ambientais, sendo os últimos
definidores da política.
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é encontrar soluções locais, ou seja, endogenia (CORIOLANO & VASCONCELOS,
2013). Sua filosofia passa pela solidariedade humana. Isso quer dizer que é insuficiente a
análise do desenvolvimento regional, por exemplo, a partir da Teoria da Base Econômica
Regional, por meio do Quociente Locacional3, que refere à medição da concentração de
uma atividade numa dada área. Pode-se dizer isso pois, a base dessa análise está na noção
de exportação de serviços, ou seja, relacionado apenas à demanda, e desconsidera outras
dimensões. O estudo realizado por Aulicino (2011), fundamentado na teoria de base
econômica regional, embora considere e afirme o desenvolvimento regional por meio do
coeficiente relacional, retrata a dimensão econômica, e como uma medida quantitativa
não mensura os elementos qualitativos, como o bem-estar e a qualidade de vida, por
exemplo. Isso significa dizer, que é necessário ampliar o espectro de análise quando se
trata de desenvolvimento regional do lazer e do turismo.
Nesse contexto, “o objetivo do desenvolvimento regional é encontrar formas de
inserção de lugares na economia de mercado, sem necessariamente desvalorização do
homem, lugares, patrimônio cultural e natural” (CORIOLANO & VASCONCELOS,
2013). Está intimamente relacionado ao desenvolvimento social e humano, sem, no
entanto, deixar de considerar o econômico, que assume outra direção, qual seja, o do
incentivo à pequenas economias e o favorecimento de crédito às microempresas. Nessa
direção, tanto o lazer quanto o turismo podem contribuir para o desenvolvimento regional.
Igualmente importante destacar que as orientações da política de regionalização
do turismo estão em consonância com a Constituição Federal, no Art. 21 Cap. IX atribui
à União a responsabilidade de “elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”. E também que noção
de descentralização instituída no Brasil com o processo de redemocratização na década
de 1980, e expressa igualmente na Constituição, que requeria a melhoria das relações
entre os agentes dos setores políticos e privados, em busca de um objetivo comum,
termina por impor às autoridades novos e maiores desafios e exigências relacionadas ao
processo de desenvolvimento (MOESCH, 2015). No entanto, esse desafio é lançado à
toda a sociedade, e não apenas ao ambiente político.
3

O coeficiente locacional pode ser expresso dessa maneira:

𝑆𝑖/𝑁𝑖
𝑆/𝑁

ou

𝑆𝑖/𝑁
𝑁𝑖/𝑁

onde: Si- corresponde ao

emprego na atividade “i” da região; S - corresponde ao emprego total na região; Ni–corresponde ao
emprego na atividade “i” para a nação ou área de referência; N -corresponde ao emprego total da
nação ou área de referência. (Fonte: AULICINO, 2011)
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Como dito anteriormente, é preciso avaliar a noção de desenvolvimento
apresentados pelas políticas públicas, tanto em seu processo de formulação, quanto de
implementação. Nessa direção, ao que parece, no discurso de formulação, a atual política
de turismo brasileira tem como orientação o desenvolvimento regional, que carrega
consigo noções de desenvolvimento social e humano, uma vez que destaca a comunidade
local, a qualidade de vida dos residentes, o estímulo a pequenas economias, a integração
e cooperação entre os envolvidos. Essa política, parece deslocar a noção de turismo
centrado no turista, para o turismo centrado no local. O que poderia ser considerado como
um avanço.

O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO LAZER E DO TURISMO
A interseção turismo, lazer, políticas públicas e desenvolvimento regional requer
uma análise interdisciplinar. Os resultados, evidenciam a urgente e necessária
consideração das múltiplas escalas de tempo e espaço nas análises do desenvolvimento
regional.
Foi evidenciado a multiplicidade desse conceito, as variadas e diversas dimensões,
capazes de produzir contradições e tensões, tal qual o lazer e turismo. Destarte, é
importante destacar que, o desenvolvimento regional do lazer e do turismo deriva das
práxis sociais coletivas, em uma relação dialógica no tempo/espaço, requerendo uma
abordagem mais humanizada e endógena. Por isso, é necessário promover análises e
projetos que extrapolem a dimensão econômica e inclua outras, tais como a social, a
cultural e a ambiental, e preferencialmente, combinando abordagens qualitativas e
quantitativas, objetivando superar o conformismo e promover o engajamento social e
político.
Demanda igualmente, entender que a inclusão dessas variáveis deve perseguir
outro objetivo, que não aquele de legitimar o capital e o industrialismo. Carece servir de
base para a construção de modelos de desenvolvimento pautados nas especificidades do
local e nas pessoas, por meio da participação e da democracia, em detrimento à
reprodução de modelos previamente determinados.
Sob esse olhar, as políticas de desenvolvimento regional do lazer e do turismo,
devem ser elaboradas e implementadas não como uma prática de controle social, mas sim,
como um meio de valorização do local, por meio de práticas que fortaleçam e qualifiquem
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as estruturas internas, em um processo de integração, e de visão mais humanista,
deslocando a centralidade para as pessoas. Devem considerá-los como fator de
transformação social intimamente ligado à dimensão da vida, e aos valores de
sociabilidade, cooperação e associativismo. Logo, requer um processo de mudança e
flexibilidade, pautado no tripé: território, articulação regional e transformação política
para a fruição desse desenvolvimento.
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RESUMO: O trabalho tem por objetivo apresentar as ações do Centro da Rede CEDES
no Maranhão como uma possibilidade concreta para o desenvolvimento de estudos e
pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Faz um breve levantamento do
“estado da arte” na área, para então expor as principais atividades desenvolvidas pelo
Centro, como forma de qualificar a gestão em política pública no Estado do Maranhão.
Dentre as ações destacam-se: dois projetos de pesquisas, sendo um na área de legislação
e outro na temática de quilombolas; curso de pós-graduação em Gestão Pública e um
curso de extensão na área de lazer. As ações serão desenvolvidas durante dois anos em
parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão – UFMA (Instituição
proponente) e o Instituto Federal do Maranhão – IFMA (Instituição parceira).
Compreende-se que a criação deste Centro no Estado contribuirá decisivamente para a
ampliação da produção do conhecimento em Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
PALAVRAS CHAVE: Rede CEDES; Política Pública; Esporte; Lazer.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo apresentar as ações do Centro da Rede
CEDES no Maranhão como uma possibilidade concreta para o desenvolvimento de
estudos e pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer.
Em 2005, o Núcleo da Rede CEDES foi criado na Universidade Federal do
Maranhão (UFMA), vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em
Educação Física (GEPPEF) do Departamento de Educação Física (DEF) e cadastrado no
Diretório de Grupos do CNPq, com o intuito de ampliar as pesquisas na área de políticas
públicas em esporte recreativo e lazer na perspectiva de inclusão social.
O convênio realizado com o Ministério do Esporte (ME) possibilitou a
criação de infraestrutura básica que favoreceu a seleção de projetos pesquisa em todos
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editais da REDE CEDES, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e, também, da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão (FAPEMA), ampliando a
produção científica na área das humanidades no Estado, tais como a publicação de livros,
relatórios de pesquisas e apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e
internacionais. A estruturação do Núcleo da Rede CEDES na UFMA proporcionou uma
visibilidade significativa para essa área no âmbito institucional e na sociedade
maranhense.
Em outubro de 2015, a proposta era de estruturação e de funcionamento do
Centro da Rede CEDES com o objetivo de criar polos aglutinadores de grupos de pesquisa
fundamentados nas Humanidades que pudessem contribuir para a qualificação das
políticas públicas de esporte e lazer. O Centro da Rede CEDES no Maranhão, em parceria
entre a Universidade Federal do Maranhão (UFMA - instituição executora) e o Instituto
Federal do Maranhão (IFMA - instituição parceira) foi contemplado em chamada pública,
lançada pelo Ministério do Esporte (ME), por intermédio da Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), para o desenvolvimento de
Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Os projetos selecionados1 recebem
recursos do Orçamento Geral da União durante dois anos para criação de Centros em
todos os Estados da Federação e no Distrito Federal.
É importante destacar que a discussão de políticas públicas de esporte e lazer
no cenário de pesquisas do campo da Educação Física é relativamente nova, uma vez que
somente a partir de meados dos anos 1980, os debates acerca dessa temática ganharam
importância nas universidades, marcadas pela publicação da obra “Política de Esporte no
Brasil” em 1986, de Carlos Eduardo Manhãs, e pela realização de alguns eventos
científicos.
Diante desse contexto e com a necessidade de debater às possibilidades de
estruturação e viabilização de atividades sistemáticas e projetos especiais na área de
políticas públicas de esporte e lazer do Centro da Rede CEDES no Maranhão, acredita-se

1

Cabe salientar que dos vinte e sete projetos contemplados, apenas seis foram classificados no
primeiro momento e sem nenhuma ressalva, estando incluída a proposta encaminhada pelo
GEPPEF/DEF/UFMA nessa categoria. Posteriormente, no mês de maio de 2016, foram
estabelecidos mais 10 convênios, totalizando 16 propostas aprovadas, com a expectativa de 11
pleitos restantes em processo de publicação no Diário Oficial.
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que será alcançada legitimidade pública e acadêmica que incidirá no processo de
(re)significação da Educação Física, do Esporte e do Lazer.
Neste sentido, além desta introdução, sistematiza-se o artigo em três tópicos:
o primeiro tópico aponta o percurso histórico que descreve a relevância atual das
discussões sobre as políticas públicas de esporte e lazer na área da Educação Física do
Brasil e, em específico no Maranhão; o segundo, registra a estruturação, o funcionamento
e as principais ações que estão sendo desenvolvidas pelo Centro; por fim, apresenta-se a
conclusão.

O QUE SE TÊM PRODUZIDO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ESPORTE E LAZER?
A partir de meados da década de 1980, as discussões e estudos de políticas
públicas de esporte e lazer no meio acadêmico da Educação Física ganham importância.
Segundo Linhales e Pereira Filho (1999), a consolidação dessa temática buscou desvendar
o conhecimento produzido acerca das relações entre o esporte, a sociedade e o Estado.
Em um levantamento sobre o “estado da arte” dos estudos do lazer no Brasil,
Peixoto (2007) identificou a temática “elaboração/avaliação de políticas públicas”
voltadas para o lazer nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional e cita como
referência o livro de Marcelino (1996) intitulado “Políticas Públicas Setoriais de Lazer:
o papel das prefeituras”.
Na organização e difusão do conhecimento sobre esse objeto, destacam-se
também: o Grupo de Trabalho Temático (GTT) em Políticas Públicas do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), tendo seus trabalhos publicados nos anais dos
Congressos Brasileiros de Ciências do Esporte (CONBRACE); as pesquisas apresentadas
nos Encontros Nacionais de Recreação e Lazer (ENAREL), bem como as publicações
específicas em periódicos como Licere, Motrivivência e Revista Brasileira de Ciências
do Esporte (RBCE).
Vale salientar que a eleição de setores do campo democrático-popular para
governos municipais e estaduais a partir de 1985 abriu uma nova perspectiva para as
políticas governamentais na área de esporte e lazer, quando estas administrações
assumiram o desafio de implementar políticas diferenciadas das tradicionais,
incorporando as reivindicações sociais de democratização das políticas públicas.
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Desse modo,
[...] o conceito de gestão ganhou sentido bastante distinto daquele adotado pelo
campo conservador. Gestão democrática, orçamento participativo, controle
social, ganham espaço nessas administrações, pressionando o meio acadêmico
comprometido com essas forças políticas a tanto fornecerem referenciais
teóricos para esse outro modo de governar, quanto para exercerem o papel de
críticos propositivos das iniciativas governamentais. (CASTELLANI FILHO,
2006, p. 128).

Ao lado disso, a ampliação da produção de conhecimentos sobre políticas
públicas de esporte e lazer e a participação política de pesquisadores da Educação Física
em gestões municipais conferiram novas referências para esse setor na esfera pública.
É importante mencionar, igualmente, que alguns pesquisadores da área têm
se dedicado a fazer levantamento e análise da produção científica sobre políticas públicas
de esporte e lazer no Brasil, tomando como referência principalmente os trabalhos
apresentados no GTT de Políticas Públicas do CONBRACE. Entre eles, encontram-se
Linhales e Pereira Filho (1999), Amaral e Pereira (2009) e Húngaro et al (2009).
Mais recentemente e de forma ampliada, Starepravo (2013) e Sousa, Silva e
Silva (2013) analisaram a produção científico-acadêmica sobre políticas públicas de
esporte e lazer no Brasil, nos períodos 2005-2009 e 2007-2012, respectivamente. De
maneira geral, constataram um impulso significativo da produção a partir dos anos 2000,
com divulgação maior nos eventos científicos do que nos periódicos. Foram mapeadas
pesquisas com essa temática em diversas áreas do conhecimento, no entanto, o campo
acadêmico da Educação Física tem concentrado o maior número de grupos de pesquisa,
apesar de identificarem a necessidade de indução de mais investigações na área.
Entre os motivos que favoreceram o aumento quantitativo das pesquisas em
políticas públicas de esporte e lazer, os autores citam: o crescimento e fortalecimento dos
programas de pós-graduação em Educação Física com linhas específicas sobre políticas
públicas; a criação de fóruns específicos de discussão; a edição de periódicos com
números temáticos; a ampliação do número de grupos de pesquisa e a publicação de novos
livros.
Porém, atribuem o maior protagonismo para o crescimento da produção
científica no campo à criação da Rede CEDES no Ministério do Esporte, a partir de 2004,
que possibilitou financiamento para pesquisas sobre esporte e lazer, na perspectiva das
humanidades, incentivando um maior número de pesquisadores a se envolverem com a
temática. Esse apoio impactou a produção e divulgação de vários trabalhos em âmbito
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nacional, contribuindo para a redução da desigualdade histórica da pesquisa científica nas
diferentes regiões do país, por exemplo, entre os trabalhos apresentados no CONBRACE
de 2007, Starepravo (2013) destaca que 46,5% deles foram resultantes do financiamento
da Rede CEDES.
No entanto, as pesquisas ainda se concentram preponderantemente nas
Universidades do Sudeste e Sul do Brasil, favorecidas pelas suas condições objetivas
estruturais, enquanto as regiões Norte e Nordeste permaneceram numa situação de certa
marginalidade.
O Maranhão, estado com baixos indicadores socioeconômicos, ainda
permanece na condição de atraso no seu desenvolvimento científico e tecnológico, fruto
da política que instaurou relações de poder oligárquicas e patrimonialistas.
Para a superação do quadro de vulnerabilidade social ao qual o estado está
submetido, a UFMA tem um papel determinante, promovendo estudos em diversas áreas
do conhecimento, especialmente aqueles relacionados às políticas públicas de educação,
saúde, esporte e lazer, na perspectiva de qualificação da gestão, como forma de garantir
e ampliar o preceito constitucional previsto no artigo nº 217: “é dever do Estado fomentar
práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um [...] § 3.º O poder
público incentivará o lazer, como forma de promoção social (BRASIL, 1988).
A constatação empírica das dificuldades no campo da gestão de política de
esporte e lazer no Estado do Maranhão, como: a baixa qualificação dos agentes sociais e
gestores públicos, a falta de uma política regular de animação, a insuficiência de espaços
públicos e falta de manutenção, a carência de um conjunto de ordenamento legal que
regulamente a prática esportiva e de lazer no Estado, entre outros, revela a necessidade
de intervenção acadêmico-científica que venha contribuir com a mudança do quadro
atual.
A experiência acumulada e a tradição de pesquisa na área credenciou a
UFMA ao pleito de sediar o referido Centro, pois pretende contribuir com a qualificação
da gestão pública de esporte e lazer, através de desenvolvimento de novas pesquisas,
eventos científicos, cursos de extensão e especialização, como também, consultorias a
gestores municipais e estaduais, como forma de colaborar com o desafio da ampliação do
acesso ao direito ao esporte e lazer no Estado do Maranhão.
No próximo tópico será apresentado como o Centro da Rede CEDES no
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Maranhão está sistematizado, seu funcionamento e as principais ações que estão sendo
desenvolvidas.

O CENTRO DA REDE CEDES NO MARANHÃO: DO PRESCRITO À
IMPLEMENTAÇÃO
Viabilizar a estruturação do Centro de Desenvolvimento de Pesquisa em
Políticas Públicas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes no Estado do Maranhão requer
esforço coletivo, pois muitos serão os trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe
responsável pelo Centro durante dois anos.
O Centro tem como objetivo principal fomentar o desenvolvimento científico
e tecnológico na área das políticas de esporte e lazer com vista à qualificação da gestão
pública. São realizadas atividades de pesquisa, extensão e assessoramento contribuindo
para a ampliação e garantia do direito ao esporte e lazer no Maranhão.
Compõem a equipe executora, integrantes da Instituição Proponente do
projeto, a UFMA, e componentes da Instituição Parceira, o IFMA. Na Instituição
Proponente participam: um Coordenador do Centro, uma Pesquisadora-Bolsista, cinco
pesquisadores e dois bolsistas; na Instituição Parceira, cinco pesquisadores. Essa equipe
se reúne semanalmente nas dependências da UFMA para viabilizar as atividades/ações
previstas pelo Centro.
Para melhor organização, as ações previamente planejadas foram divididas
em atividades sistemáticas e projetos especiais. A primeira, engloba atividades que
ocorrerão durante os dois anos de implantação do Centro; a segunda, reúne atividades
específicas, como por exemplo a realização de evento científico.
O Centro prevê as seguintes atividades sistemáticas:1) reuniões semanais de
planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações do Centro da Rede CEDES do
Maranhão; 2) reuniões em instituições públicas e privadas do Estado do Maranhão com
pesquisadores da área de Educação Física, para incentivar a criação de novos grupos e/ou
linhas de pesquisas em políticas públicas de esporte e lazer, visando a integração ao
Centro da Rede CEDES-MA; 3) contatos com pesquisadores de diferentes áreas de
conhecimento a fim de mobilizar a estruturação do Centro de Memória de Esporte e Lazer
do Maranhão (CMELMA); 4) socialização do conhecimento científico oriundo das
pesquisas desenvolvidas no Centro da Rede CEDES-MA através de participação em
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eventos científicos e publicação em periódicos; 5) mobilização do poder público e da
comunidade esportiva para a elaboração de legislação específica visando à ampliação do
direito ao esporte e lazer no Estado do Maranhão; 6) ação de integração de grupos de
pesquisa em políticas públicas de esporte e lazer entre o Maranhão, Pará e Piauí.
Das atividades sistemáticas descritas, destaca-se a primeira com a realização
de reuniões contínuas, na qual está em fase de conclusão os estudos de introdução geral
às temáticas. Foram realizadas leituras e discussões de produções científicas de 2004 a
2015 que revelam aspectos conceituais gerais, aspectos orientadores de produção do
conhecimento científico, construção de ideias e financiamento de políticas, esporte e
lazer. Finalizando essa etapa, a equipe se envolverá em estudos mais aprofundados sobre
as temáticas de pesquisas que serão desenvolvidas e que estão contempladas nos projetos
especiais.
Os projetos especiais que serão realizados integram: 1) desenvolvimento de
pesquisas sobre a legislação de esporte e lazer no Estado do Maranhão e sobre as Políticas
Públicas em áreas quilombolas no Maranhão com envolvimento de estudantes bolsistas e
pesquisadores da instituição proponente e instituição parceira; 2) curso de pós-graduação
lato sensu em Gestão de Políticas Públicas de Esporte e Lazer (360 horas) destinado a
profissionais de esporte e lazer e gestores municipais e estaduais; 3) curso de
aperfeiçoamento em Lazer (120 horas) para agentes sociais de esporte e lazer e
profissionais de Educação Física; 4) VII Semana Maranhense de Educação Física e I
Seminário Regional de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, voltados para estudantes e
profissionais de Educação Física dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará, entre outros; 5)
produção de livros oriunda das pesquisas desenvolvidas pelos grupos, a serem
distribuídas para as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e bibliotecas públicas; 6)
consultorias técnicas a gestores municipais e estadual de esporte e lazer do Maranhão.
A pesquisa sobre “Legislação de esporte e lazer no Estado do Maranhão”
investigará o ordenamento legal referente a área de Esporte e Lazer no Estado, como
forma de subsidiar as ações públicas para a garantia desse direito e a pesquisa “Práticas
corporais nos quilombos: elementos para construção de políticas públicas de Esportes e
Lazer em terras do Maranhão” que visa realizar levantamento das Práticas Corporais no
âmbito do Esporte e do Lazer em comunidades quilombolas localizadas no litoral
ocidental do Maranhão, especificamente no município de Guimarães com vistas a elencar
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elementos que subsidiem a construção de Políticas Públicas de Esporte e Lazer que
atendam interesses e necessidades peculiares a essas comunidades.
Como pode-se observar, são ações prescritas que o Centro da Rede CEDES
do Maranhão tem trabalhado para a materialização de uma proposta que viabiliza a
consolidação da produção do conhecimento de políticas públicas de esporte e lazer, e, por
conseguinte, provê carências de pesquisas sobre essa temática para favorecer um
crescimento da qualificação acadêmica e profissional na área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, nota-se que o campo de investigação em Políticas Públicas
de Esporte e Lazer está em um momento de expansão no que se refere às pesquisas. O
aumento da produção científica foi potencializado pela criação da Rede Cedes, que desde
2005, incentiva a investigação na área.
O GEPPEF/DEF/UFMA tem, desde o início da Rede Cedes, contribuído com
o processo de consolidação de estudos sobre o lazer e seus desdobramentos, incluindo-se
neste interim, o debate sobre as políticas públicas de esporte e lazer.
Nesta etapa, considerando a trajetória do GEPPEF e a parceria firmada com
o IFMA, este grupo torna-se protagonista da nova forma de organização e estruturação
da Rede Cedes, por compreender que a criação deste Centro no Estado contribuirá
decisivamente para a ampliação da produção do conhecimento em Políticas Públicas de
Esporte e Lazer e, consequentemente, para a qualificação da gestão pública no Maranhão.
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RESUMO: Com o tema: “Políticas Públicas para sucessão rural com qualidade de
vida”, a 1ª Olimpíada e 6º Festival da Juventude Rural teve como objetivo inicial:
fortalecer o debate político da sucessão rural, tendo a juventude como protagonista,
garantindo a construção da pauta de reivindicações da juventude camponesa que busca
um maior acesso às políticas públicas e um campo acolhedor com jovens mais felizes.
Fruto da parceria entre o Ministério dos Esportes, a Fetape (Federação dos
Trabalhadores em Agricultura de Pernambuco) e a UFRPE (Universidade Federal Rural
de Pernambuco), o evento se constituiu como uma experiência desafiadora e marcante
que rompeu barreiras territoriais, sociais e, sobretudo, disciplinares. A fragmentação que
cria falsas dicotomias como: corpo x mente, razão x emoção, ciências humanas x
ciências da natureza, foram colocadas em xeque a partir do diálogo entre o movimento
sindical e a universidade de um lado, e as áreas da educação física e da extensão rural de
outro. A experiência se coloca como uma provocação a agroecologia para pensar o
esporte e lazer como elementos importantes.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Lazer; Juventude Rural; Agroecologia; Políticas
Públicas.

As fronteiras criadas entre as ciências e áreas do conhecimento estão
presentes em diversos espaços. Alguns temas, porém, considerados “menos sérios” para
serem debatidos dentro da academia ou fazerem parte das pautas políticas dos
1

Outras duas autoras fazem parte da construção deste trabalho e desta produção de conhecimento:
Cláudia Rejane Maciel de Souza e Adriana do Nascimento Silva, ambas da FETAPE (Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado de Pernambuco).
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movimentos sociais, são, por vezes, negligenciados. O esporte e o lazer são alguns
desses temas. Colocados ao lado da política ou da produção de alimentos, apresentamse comumente com menor valor nos espaços de debate e reflexão, mesmo ocupando
diariamente o cotidiano de milhares de pessoas, seja como admiração, seja como
prática. No caso da agroecologia, pensar o esporte e o lazer parece um tema ainda mais
distante, que não diz respeito às múltiplas relações em que ela se propõe a atuar
(econômicas, sociais e ecológicas). Nosso trabalho, porém, propõe-se a não apenas
relatar uma experiência de um evento que buscou evidenciar o entrelaçamento de temas
aparentemente tão díspares, mas também de provocar a agroecologia com algumas
questões: é possível pensar o esporte e o lazer como parte de um processo de transição
agroecológica? É possível pensar o esporte e o lazer como elementos importantes para a
agroecologia como ciência e/ou paradigma que problematiza o processo de produção da
vida?
Com o tema: “Políticas Públicas para sucessão rural com qualidade de
vida”, a 1ª Olimpíada e 6º Festival da Juventude Rural teve como objetivo inicial:
fortalecer o debate político da sucessão rural, tendo a juventude como protagonista,
garantindo a construção da pauta de reivindicações da juventude camponesa que busca
um maior acesso às políticas públicas e um campo acolhedor com jovens mais felizes.
Fruto da parceria entre o Ministério dos Esportes, a Fetape (Federação dos
Trabalhadores em Agricultura de Pernambuco) e da UFRPE (Universidade Federal
Rural de Pernambuco), o evento se constituiu como uma experiência desafiadora e
marcante que rompeu barreiras territoriais, sociais e, sobretudo, disciplinares. A
fragmentação que cria falsas dicotomias como: corpo x mente, razão x emoção, ciências
humanas x ciências da natureza, foram colocadas em xeque a partir do diálogo entre o
movimento sindical e a universidade de um lado, e as áreas da educação física e da
extensão rural de outro.
Para planejar o evento foram realizadas inúmeras reuniões de preparação e
uma oficina de planejamento, realizada no dia 02 de março de 2015.
Desta oficina participaram quarenta jovens, dos quais fizeram parte: os
jovens da CEJOR (Comissão Estadual de Jovens Rurais), ligados a Fetape, vindos de
diferentes regiões do Estado de Pernambuco (Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e
Sertão) e estudantes de educação física da UFRPE. Composta por diferentes momentos:
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apresentação,

trabalhos

em

grupo

e

socialização,

a

oficina

organizou

metodologicamente o evento, materializando o desafio de construir oficinas que
integrassem discussões políticas relevantes para a juventude do campo e conteúdos da
cultura corporal. A partir disso, as oficinas planejadas foram: 1) Xadrez, Lutas e
Sindicalismo; 2) Artes, Agricultura Familiar e Agroecologia; 3) Ginástica, Reforma
Agrária e Sucessão Rural; 4) Jogos, Estatuto da Juventude e Políticas Públicas; 5)
Dança, Marcha das Margaridas, Gênero e Geração; 6) Esporte e Reforma Política; 7)
Percussão.
Cada oficina foi organizada a partir de uma matriz contendo: objetivos,
conteúdos,

atividades,

materiais

utilizados,

produtos/resultados

esperados

e

responsáveis. Cada oficina possuía representantes dos estudantes, dos jovens e um
facilitador com acúmulo sobre o debate político proposto. Junto com as matrizes foram
organizados materiais didáticos (alguns pré-existentes, como cartilhas) para subsidiar o
debate.
Além das oficinas, foram planejadas algumas modalidades esportivas, a
partir de festivais realizados anteriormente de forma regional: futebol de campo, futsal,
atletismo (corrida), salto à distância, dama, xadrez e sinuca. As regras das modalidades
foram preparadas pelos próprios jovens, sendo debatido o regulamento das competições,
adequando-as à realidade dos participantes.
Por fim, foram incluídas atividades lúdicas como: corrida de saco, corrida
do ovo na colher, cabo de guerra, peteca e tiro ao alvo (com badoque).
O planejamento sob esta lógica esteve pautado na compreensão de que o
esporte e o lazer não devem ser trabalhados de forma isolada, descontextualizados da
realidade em que serão vivenciados. Como práticas socioculturais, forjadas em meio a
uma lógica burguesa-industrial (ELIAS & DUNNING, 1985; BOURDIEU, 1990), não
devem ser meramente transpostas, vivenciadas como se não fossem fruto de uma
construção histórica, de saberes e sentidos acumulados pela humanidade ao longo do
tempo (COLETIVO DE AUTORES, 1990).
O evento aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2015, na sede da
FETAPE em Carpina, Pernambuco. Participaram dele aproximadamente 300 jovens,
sendo 30 deles, estudantes de educação física da UFRPE.
O primeiro dia do evento foi reservado para chegada das delegações,
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credenciamento durante o dia. À noite, começou com uma mística, incorporando desde
aí alguns elementos das atividades esportivas: o palco foi decorado como um pequeno
campo de futebol, os representantes dos diversos setores sentaram num banco e foram
chamados a compor o time. Os jovens entraram com suas bandeiras, inclusive a do
evento; a tocha foi acesa e o hino tocado. Após composta a mesa, cada representante fez
sua saudação e ao final, após muitas emoções, a dirigente juvenil da Fetape fez o gol da
abertura.
O segundo dia foi aberto com o café da manhã e, em seguida, as oficinas.
Após o almoço, os resultados das oficinas foram socializados numa grande plenária. A
socialização, como não poderia deixar de ser, contou com reivindicações sistematizadas
em cartazes e produtos culturais relativos a cada oficina: uma dança de quadrilha
ressignificada a partir da reflexão sobre as questões de gênero; um olhar crítico sobre o
xadrez a partir da relação com a luta dos sindicatos; um jogo construído a partir do
estatuto da juventude; um conjunto de série gímnicas articuladas com as práticas vividas
no campo; uma reflexão sobre a política futebolística a partir da vivência prática; cordel
e teatro apresentando a agroecologia como prática e movimento; e a percussão feita com
paus e latas preenchendo o corpo de som e movimento. Após as socializações,
prosseguimos para as competições esportivas. Algumas modalidades finalizaram suas
disputas na própria tarde. Outras, devido a grande quantidade de participantes, tiveram
suas finais deixadas para o outro dia. À noite, momentos culturais com atração musical
e dança.
O terceiro dia começou com atividades lúdicas, antes de retomar as
competições. O campo geralmente utilizado para o futebol foi preenchido pelas diversas
brincadeiras populares: corrida de saco, corrida do ovo na colher, cabo de guerra, peteca
e tiro ao alvo (com badoque). Em seguida, as competições foram continuadas e
finalizadas.
Na segunda parte da manhã, o encerramento do evento foi realizado no
campo. Inicialmente com uma ciranda, orientada pela banda de pau e lata que foi
construída na oficina de percussão realizada no evento. Para então fazer a entrega da
premiação. Cada delegação foi chamada e foram entregues medalhas de participação a
todos os presentes. Algumas falas finais encerraram o evento com a reflexão sobre a
importância daquele momento de vivência e integração.
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A opção da entrega das medalhas a todos os participantes, sem a distinção
entre vencedores e perdedores também está ligada diretamente a todo o processo de
ressignificação incorporado ao evento. Ainda que alguns dos jovens ali presentes
fossem representar seus estados num evento nacional e por isso a necessidade de
competições esportivas formais, todo o debate realizado durante o evento aliava os
princípios discutidos no movimento sindical juvenil, que pautava políticas públicas e a
vontade de permanecer num campo com qualidade de vida e alegria, e os princípios que
subsidiavam as práticas corporais esportivas e lúdicas vivenciadas.
Parece-nos, então, que chegamos ao cerne da nossa provocação, a partir do
relato de experiência realizado.
Se forem diferentes relações econômicas, sociais e ambientais/ecológicas
que permeiam a agroecologia, parece-nos importante perceber que por elas perpassam
necessariamente as relações culturais. Além disso, se hoje já há um acúmulo quanto à
relação com a natureza, numa perspectiva de saber-se parte deste “outro”, o ambiente;
como devemos pensar a relação com o nosso próprio corpo, este que nos integra, que
nos faz parte da natureza? Neste sentido, como pensar a dimensão simbólica e estética,
tão explorada por exemplo nas místicas dos movimentos sociais?
Parece-nos, então, que assim como nos complexos sistemas agronômicos
que a agroecologia busca se inspirar ou revitalizar, deveremos ir buscar também nas
complexas manifestações culturais que emergiram do seio do campesinato respostas
para construir as bases culturais concretas para materializar de fato a transição
agroecológica em suas diferentes dimensões.
Do evento ficou o encaminhamento de uma oficina de avaliação que garanta
para os diversos jovens organizadores a possibilidade de fechamento do processo
formativo possibilitado pela ação realizada. Nele serão sistematizados, apresentados e
debatidos relatos de experiência a partir das diferentes atividades realizadas de forma a
possibilitar a construção de uma produção que socialize as aprendizagens do evento e
sirvam de base para iniciativas como essa.
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RESUMO: No presente trabalho foi estudado o comportamento fiscal da cidade Marabá
diante da categoria Esporte e Lazer. Inicialmente, este estudo foi realizado de forma
específica, tendo em conta a relação bruta entre arrecadação fiscal e os gastos em
investimento para a área de Esporte e Lazer na cidade. Seguindo a investigação, no
desenvolvimento do trabalho se vê uma necessidade de um levantamento bibliográfico e
um Estado da Arte sobre o assunto para maior conciliação na relação entre os elementos
da pesquisa. Já no aparato metodológico do trabalho é utilizado o método analíticodescritivo e o levantamento de dados secundários. Nesses parâmetros, as cidades e seus
respectivos espaços urbanos não devem ser entendidos como neutros, em absoluta
autonomia ou de modo a histórico, mas, com dinamismo histórico e conflituoso no
cerne da sociedade. O trabalho é concluído com um diagnóstico de Marabá em
comparação com os modelos de cidades teoricamente desenvolvidos pelos referenciais,
uma identificação conceitual do significado urbano da cidade de Marabá, e por fim as
considerações sobre o debate realizado.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte e Lazer; Cidades; Estado; Urbanização

INTRODUÇÃO
No presente trabalho foi estudado o comportamento fiscal da cidade Marabá
diante da categoria Esporte e Lazer. Inicialmente, este estudo foi realizado de forma
específica, tendo em conta a relação bruta entre arrecadação fiscal e os gastos em
investimento para a área de Esporte e Lazer na cidade. No desenvolvimento do
trabalho se vê uma necessidade de um levantamento bibliográfico e um Estado da Arte
sobre o assunto. Sendo assim, é preciso, além disso, se ter a noção histórica da
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urbanização da cidade de Marabá, contudo, sem entrar em uma discussão aprofundada
sobre a temática, é de extrema necessidade destacar os momentos de urbanização da
cidade e a sua essencialidade.
Já no aparato metodológico do trabalho, é possível identificar: (1) o método
analítico-descritivo como instrumento para se compreender a dinâmica do fenômeno e
explicar as relações de causa e efeito entre as variáveis investigadas (econômicas,
demográficas, fiscais) e (2) o levantamento e coletas de dados secundários nas
instituições públicas federais, estaduais e municipais. Metodologicamente, o artigo foi
construído a partir do método analítico descritivo e do levantamento e coleta de dados
secundários. O método analítico-descritivo foi um instrumento de compreensão dos
fenômenos explicitados nos dados levantados1, explicando as relações de causa e efeito
entre as variáveis investigadas (econômicas, demográficas, fiscais). Para tanto, foi feita
a bibliográfica sobre a temática do desenvolvimento local e dos aspectos fiscais
municipais

propostos,

além

de

estudos

regionais

específicos,

considerando,

especialmente para este relatório, a análise dos gastos fiscais municipais com Esporte e
Lazer.
O trabalho é concluído com um diagnóstico de Marabá em comparação com
os modelos de cidades teoricamente desenvolvidos pelos referenciais, uma
identificação conceitual do significado urbano da cidade de Marabá, e por fim as
considerações sobre o debate realizado. Portanto, os objetivos do presente trabalho
são: (1) investigar o nível de arrecadações e despesas da prefeitura de Marabá na
categoria Esporte e Lazer e (2) Interpretar o significado da análise empírica quando
contraposta a base teórica desenvolvida.

ESTADO E URBANIZAÇÃO, ESPORTE E LAZER E FEDERALISMO
No presente trabalho, o debate sobre o Espaço Público, Cidades e o contexto
urbano da cidade envolve a presença de referenciais teóricos como Santos (1987),
Harvey (2013), Lefebvre (2008) e Krippendorf (2003). Nesses parâmetros, as cidades e
1 O levantamento e coletas de dados secundários nas instituições públicas federais, estaduais e municipais foi feito a partir de dados fornecidos pelas seguintes
fontes: (1) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Censo Demográfico 2000/2010; (2) Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (PNAD) no
período 2000/2010 e; Produto Interno Bruto (PIB) no período 1998/2009 e (2) Transferências fiscais do Governo Federal: Fundo de Participação dos Municípios e
demais transferências referentes ao período 2000/2010, extraído do Relatório de Finanças Públicas Municipais (Finbra), disponível no site da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) (www.stn.gov.br).
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seus respectivos espaços urbanos não devem ser entendidos nem como neutros, nem
absoluta autonomia nem de modo dissociado do contexto histórico, mas com
dinamismo histórico e conflituoso entre respectivas classes sociais. A base teórica
preliminar para se compreender o espaço público, onde a categoria de Esporte e Lazer
se encaixa dentro do âmbito urbano das cidades, é apreender a sua noção econômica e
histórica. Com base nisto, primeiramente as cidades aqui historicamente definidas
apresentam o seu núcleo duro fundamentado na valorização do processo de trabalho,
ou seja, de economia essencialmente capitalista (LEFEBVRE, 2008).
Para Krippenndorf (2003), a configuração da cidade capitalista, que valoriza o
processo de trabalho, não entra em acordo harmonioso com o lazer e o descanso dos
seus habitantes. Nesse instante, há uma contradição inerte em tal relação entre espaços
públicos e processos de valorização do trabalho. Em outras palavras, existe um conflito
entre produzir espaços necessários essencialmente públicos para a reprodução da força
de trabalho e consequentemente os determinantes sociais que tendência a utilização da
força de trabalho de maneira intensa (e extensa) no processo de produção. Tal cenário
está pressuposto na afirmação de que o Estado é responsável pela reprodução de
espaços públicos, em que tais espaços públicos entram em contradição com as
determinações de propriedade privadas da valorização do trabalho. Além disso, a
configuração subjetiva do indivíduo está atrelada a tudo isto (SANTOS, 1987),
fazendo com que o Estado acabe dirigindo à urbanização das cidades capitalistas em
visão, relativa, de dar continuidade à acumulação de capital (HARVEY, 2005).
Entre seus elementos da configuração urbana entra a categoria de espaços para
Esporte e Lazer. Santos (1987) fomenta que o acesso a melhor qualidade de bens e
serviços públicos encontra-se em regiões elitizadas e com maior concentração
econômica de capital devido ao critério de valorização do local urbano. Dentro dessa
concepção, pode ser deduzido que o desenvolvimento dos espaços públicos (e
especificamente o Esporte e Lazer) ganham referência na acumulação urbana de
capital, mostrando que a estruturação da cidade e a concentração urbana tal como
demonstra Singer (1973) tem seu desenvolvimento baseado na dinâmica de
acumulação de capital.
Focando a análise dentro da concepção do Estado, a dinamização do Estado
brasileiro na sua reprodução é envolvida no contexto do debate federativo.
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Historicamente, este debate se coloca ao nível nacional em torno de três eixos
principais: i) a distribuição da capacidade tributária entre os diferentes entes
federativos2; ii) as transferências verticais de receitas3; iii) a capacidade de definição
orçamentária autônoma. Em relação ao primeiro aspecto, a Constituição de 1988 se
definiu ampla capacidade tributária aos diversos entes subnacionais. Especificamente,
os municípios passaram a ter um potencial de capacidade tributária superior, tanto na
definição de tributos qualitativamente superior (ISS), quanto na capacidade de
definição de alíquotas. Quanto ao segundo ponto, a CF de 1988 apresentou grandes
alterações, seja na elevação dos níveis de transferência da União para Estados e
Municípios, seja com novas transferências de Estados para Municípios. Por último,
os Municípios passaram a deter importantes responsabilidades orçamentárias,
especialmente quanto aos aspectos de educação, saúde, esporte e lazer, que foram
fortemente municipalizados nos anos recentes.
As mudanças no sentido de alterações federativas consolidadas nas duas
últimas décadas levaram as prefeituras municipais a assumirem uma capacidade
autônoma que equiparou em termos estatutário os governos locais aos demais entes
federativos. Essa capacidade estatutária constitucional

se

manifesta

tanto

nos

aspectos de autonomia de receitas e controle sobre uma maior massa de recursos
efetivos quanto pelas atribuições que passou a deter, antes de competência dos Estados
e da União, com particular ênfase aos serviços universais de Saúde, Assistência Social
e Educação fundamental. Como observaram diversos autores (KHAIR, 2006; PRADO,
2006; SANTOS et. al., 2001, entre outros) as prefeituras passam a responder pela
gestão de políticas públicas que são ao mesmo tempo muito onerosas e, por outro, de
2

O Sistema Tributário Brasileiro está definido especificamente na Constituição Federal nos artigos 145 a
162 e 195, no Código Tributário Nacional (Lei Federal n. 5.172/66) e em um conjunto de ordenamentos
jurídicos, tais como Resoluções do Senado Federal legislações complementares e ordinárias federal,
estadual e municipal. Os municípios passaram a deter uma importante capacidade fiscal tributária a partir
da CF 88, refletindo-se em um relativo crescimento da participação desses entes federativos no bolo
tributário nacional (conferir: REZENDE, 2006, p. 338-339; KHAIR, 2006, p. 354- 355, entre outros).
3
Vale observar que a estrutura de transferências no Brasil acompanha o formato de a União
repassar recursos aos municípios sem passar pela esfera estadual. Indiretamente, um percentual da
distribuição da União aos estados deve ser escoado às municipalidades. Observa-se, então, uma relação
vertical entre a União, os estados e municípios onde aquele outro busca suprir a falta de recursos próprios
desses.
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grande repercussão social.
Logo, a partir dessa base teórica podem ser compreendidas as esferas centrais
no debate deste trabalho: (1) a concepção das cidades capitalistas e; (2) o significado
dos espaços urbanos públicos dentro das cidades de economia capitalista; e (3) a
dinâmica de recursos dos municípios/cidades dentro do aspecto federativo.

ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS BASE TEÓRICA DA URBANIZAÇÃO
E DO PAPEL DO ESTADO
Segundo Ribeiro (2010), dentro da história de urbanização da cidade de
Marabá pode ser observado dois momentos. Um primeiro envolvendo centralmente
uma urbanização com referência na economia extrativista (que se define por volta do
fim do século XIX até meados de 1920), e um segundo baseado na forte concentração
de extração mineral (significativamente no fim dos anos 1960 até 1970) (RIBEIRO,
2010). Atualmente, a cidade ainda sofre fortes influências deste segundo momento de
estruturação urbana. Segundo IBRAM (2014), em 2013, Marabá apresenta um dos
três maiores índices de arrecadação fiscal (especificamente a Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM) sobre a economia
mineral, estimando sua arrecadação por volta de R$ 20.788.805,00, apenas atrás do
município de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Em relação a isso, pode ser
observado que a economia de Marabá tem forte atividade em influência da extração
mineral, nisso, percebemos seus impactos reais dentro da arrecadação municipal
quando observamos a Tabela 1 e a capacidade tributária per capita do município em
relação as suas receitas próprias.

Tabela 1 – Capacidade Tributária per capita e Receitas Próprias
Capacidade Tributária per

Receitas Próprias

Ano

capita em R$

em R$

487,28

84.482.648,52

2000

2.614,44

610.913.410,39

2010

Fonte: Finbra (2011)
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De acordo com isso, é possível constatar que a capacidade tributária per
capita do município é mediana (relativamente a sua região) e consideravelmente
baixa em relação ao Estado do Pará como um todo. Comparando com as suas receitas
próprias do município, percebemos que a prefeitura municipal ainda é dependente de
recursos por transferências. Dentro das arrecadações de receitas próprias, o que se
destaca em Marabá centralmente é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Em comparação aos outros municípios, é relatado na pesquisa que as despesas com
Esporte e Lazer apresentam um percentual em margem de 10% (ou menos), quando
colocado em relação com a sua arrecadação municipal do FPM (ver Tabela 2). Além
disso, pode ser observada também a lista de empreendimentos designados para o
município até o ano de 2010 (ver Tabela 3), o que corresponde as suas despesas na
categoria.

Tabela 2 – Relação Arrecadação (FPM) e Despesas no setor de Esporte e Lazer
(2002-2010)
Arrecadação

Fiscal

(FPM) em R$

Despesas na área de Esporte e

Ano
572

Lazer em R$

22.987.484

789.005

2002

23.736.549

882.406

2003

25.025.688

1.311.713

2004

31.060.895

1.122.172

2005

34.567.175

624.713

2006

39.218.478

808.615

2007

49.336.508

2.234.111

2008

46.336.508

2.350.941

2009

49.016.768

3.877.292

2010

Fonte: FINBRA, STN (2011)

Tabela 3 - Lista de Empreendimentos na cidade de Marabá
Valor (R$)

Empreendimento Público
Construção da 7a etapa do Estádio Municipal

1.218.750,00

de Marabá
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1.218.750

Construção da 6a Etapa do Estádio Municipal
de Marabá

1.462.500,00

Construção da 5a etapa do Estádio Municipal
de Marabá

400.000,00

Construção de Ginásio Poliesportivo - Morada
Nova

1.950.000,00

Continuação do Estádio Municipal

1.000.000,00

Construção do Estádio de Futebol – 2a etapa

1.750.000,00

Implantação e Modernização de Infraestrutura
para Esporte Recreativo e de Lazer

1.000.000,00

Construção da 1a Etapa de um Estádio de
Futebol

50.000,00
Programa “Esporte Solidário”

390.000,00

Construção

e

Equipamento

de

Ginásio

Poliesportivo

N/A

Construção de Quadra Poliesportiva - Vila
União

N/A

Construção de quadra poliesportiva na Vila
Itainópolis

243.750,00
Construção de 01 (uma) Quadra
Poliesportiva / Vila Capistrano de Abreu

Fonte: Controladoria-Geral da União – Portal Transparência Brasil (2013)

Diante disso, e quando avaliado outros trabalhos já efetuados pode ser relatado
que as cidades brasileiras apresentam uma deficiência em relação a investimentos ao
espaço público da categoria Esporte e Lazer. Centralmente, tomando como referência a
base teórica aqui desenvolvida, o desenvolvimento dos núcleos urbanos e da
infraestrutura das cidades tem como lastro o processo de trabalho e a centralidade
deste. Nesses termos, em influência de Lefebvre (2008) e Harvey (2005), o capital
industrial, e respectivamente a cidade industrial, apresenta aspectos de maior
desenvolvimento da categoria Esporte e Lazer e do setor público. Os alicerces da
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economia urbana de Marabá não possuem bases estruturais econômicas fundamentadas
em um complexo industrial bem desenvolvido, pelo contrário, sua “centralidade de
trabalho” é baseada na indústria de minerais semi-acabados. Ou seja, Marabá não
pode, e não é categorizada como uma cidade industrial.
A finalidade deste argumento encontra respaldo na afirmativa de que o próprio
crescimento econômico, e a acumulação de capital, influência e polariza núcleos
urbanos, de tal maneira, que o próprio Estado deve dirigir os processos de urbanização
e estruturar a propriedade pública e a forma urbana da cidade de acordo com as
exigências estruturais que permitam a manutenção do processo de continuidade geral
da acumulação (LEFEBVRE, 2008; HARVEY, 2005). O que não deve ser entendido
em um sentido unilateral, em um sentido absolutamente voltado para a acumulação de
capital, mas, de uma forma conflituosa e contraditória entre o público e o privado.

CONCLUSÕES
Diante disso, a caracterização do núcleo urbano da cidade de Marabá é
determinada, não como um polo essencialmente industrial, mas, ainda com resquícios
históricos da economia extrativista de seu primeiro processo de urbanização. Isso
aponta para aquilo que Brüseke (1995) deixa implícito, que os núcleos urbanos
forjados em uma economia de extração, no caso mineral, apresentam estruturas
urbanas diferentes dos polos urbanos avaliados por Perroux (1955) e Hirschman
(1958).
Em segundo lugar, outra resposta para tal linha de raciocínio, é na consideração
sobre a própria categoria de Esporte e Lazer. Percebemos nos resultados que a cidade
de Marabá possui baixos fluxos de investimento na categoria, em contraste com
cidades (em termos relativos de algumas áreas das cidades industriais) denominadas
mais desenvolvidas, como as cidades industriais.
Nesses termos, até que ponto essa afirmação se limita? Seria esse o caso da
categoria “Esporte e Lazer” de toda a forma de cidades com aspecto econômico
predominantemente mineral de extração? Ou somente a falta de uma estruturação
urbana essencialmente industrial? Possivelmente, tais questões podem ser respondidas
em pesquisas futuras sobre a temática e uma revisão bibliográfica mais ampla.
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RESUMO: O presente estudo faz uma reflexão sobre os processos democráticos e de
direitos sociais da oferta de espaços de lazer para as cidades. Realiza uma analisa
através dos preceitos legais sobre as fragilidades que ocorrem devido as políticas de
descontinuidade ainda muito presente na região amazônica especificamente no Estado
do Pará. Por isso a problemática esta consolidada em compreender como as bases legais
dão fundamentos para a existência de políticas públicas em lazer quanto aos espaços
urbanos? Nosso objetivo foi o de debater analiticamente sobre os processos que
envolvem o direito social ao lazer. A fundamentação teórica utiliza Borja (2006),
Bonavides (2000), A Constituição Federal do Brasil (1988), Amaral (2008). A
metodologia foi através de estudo fenomenológico, do tipo qualitativo. O método foi o
estudo bibliográfico. Concluímos que apesar da existência de bases legais para a
garantia ao lazer, as políticas públicas para esta área, necessitam de grandes avanços,
principalmente na compreensão do lazer pelo cidadão, assim como, da garantia de
planejamento participativo.
PALAVRAS CHAVE: Políticas públicas; Lazer; Áreas Urbanas.

INTRODUÇÃO
Recorremos inicialmente às bases dos conhecimentos legais defendidos pelo
pensamento do estado democrático; posteriormente, as bases do direito social, e, as
relações que irão aproximar a defesa das políticas públicas ao lazer e, por fim, os
processos que levam a uma reflexão sobre a legislação de políticas urbanas, resultante
direta do processo de releitura dos espaços e equipamentos urbanos destinados ao lazer.
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O pensamento de Estado Democrático, de acordo com Borja (2006), surge na
Grécia por volta dos anos 450 a.C. iniciado por Sócrates. Esse pensamento de cidadania
e direito é construído em virtude da necessidade de avanços políticos e sociais ocorridos
naturalmente no povo grego, tal processo, tem largo salto, quando os filósofos em seus
discursos e discussões em públicos - sobre temas como política, ética e valores -,
oportunizam ao povo a emissão de opiniões destes assuntos para a produção de leis e da
organização da sociedade. As “polis” se consolidam como a necessidade e expressão da
vontade do cidadão. Atualmente o pensamento contemporâneo da definição de Estado
expresso no livro Ciência Política de Paulo Bonavides (2000, P.73) apresenta três
concepções distintas: a acepção filosófica, a acepção jurídica e a acepção social.
De acordo com este autor a acepção filosófica definida pelo sociólogo Hegel
apud Bonavides (Idem, p. 72), a concepção de Estado é vista como a “realidade da idéia
moral”, a “substância ética consciente de si mesma”, a “manifestação visível da
divindade”, colocando-o na rotação de seu princípio dialético da idéia como a síntese do
espírito objetivo, o valor social mais alto, que concilia a contradição Família e
Sociedade, como instituição acima da qual sobre paira tão somente o absoluto, em
exteriorizações dialéticas, que abrangem a arte, a religião e a filosofia. Neste Estado
ético o valor ao homem é a expressão do bem social, o homem deve viver em harmonia
e a sociedade atende a suas necessidades básicas como saúde, segurança, lazer, moradia,
educação entre outras.
Para a acepção social utilizaremos o pensamento de Kant a cerca do Estado que
afirma “Estado, pela origem e pela essência, não passa daquela “instituição social, que
um grupo vitorioso impôs a um grupo vencido, com o único fim de organizar o domínio
do primeiro sobre o segundo e resguardar-se contra rebeliões intestinas e agressões
estrangeiras” (Ibid). Esta divisão social retrata o pensamento capitalista que se impõe a
sociedade desde o advento da industrialização e que atualmente vivemos na sociedade
brasileira, a elite dominante sub-julga o proletariado sendo o Estado o aparelho
ideológico que organiza esta exploração, fazendo com sua organização política e
administrativa que somente esta elite tenha acesso prioritário aos direitos fundamentais
e sociais existentes na Constituição Federal do Brasil de 1988 e que estes direitos sejam
oferecidos a camada menos favorecido em âmbito secundário.
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A partir destes conceitos verificamos que o Estado democrático existe para o
“bem” da sociedade, que se fundamenta de forma legal e política, porém em um regime
capitalista voltado a exploração do homem, este não defende objetivamente os direitos
do povo, logo as leis existem, mas só serão cumpridas se evocadas pela sociedade.
O Brasil legalmente é uma república democrática, de acordo com a Constituição
Federal de 1988 em seu Art 1° diz: “A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito”. O Brasil possui um governo eleito por sufrágio
universal e voto direto, onde tais políticos eleitos são absolutos representantes do povo,
tendo autoridade legal para realizar a vontade do povo, para o seu “bem”, porém
historicamente o Brasil possui uma frágil implantação de políticas públicas sejam estas
de caráter educativo, social ou de saúde deixando grande parte da sociedade à margem
de seus direitos, ficando o povo desprovido e desprotegido das ações do capitalismo
selvagem e explorador de direitos.
A forma de o Estado aplicar este direito se dá a partir criação de políticas
públicas voltadas ao lazer que devem são eficazes e eficientes em nosso país.
Constitucionalmente a proteção a este direito é citado na Constituição Federal do Brasil
de 1988 em seus artigos:
“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer
(...)” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000).
“Art. 7°, inciso IV (...) atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, (...)”
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, (...)”
O Estado é o agente regulamentador de toda vida e saúde social, política e
econômica do país em parceria com sindicatos e empresas privadas, em níveis
diferentes, de acordo com o modelo regime da nação, cabe ao Estado o bem-estar social
garantir serviços públicos e proteção à população.
O Estado brasileiro de direito deve oferecer a população formação básica para o
convívio harmônico do homem em sociedade, esta condição de bem estar, como vemos
este processo social é dever prioritário básico e não possibilidade secundária, isto é onde
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o Estado não se obriga com o bem-estar de sua população. Em nossa legislação maior o
lazer tem a mesma importância que outros direitos sociais que acreditamos por
desconhecimento da lei que possuem prioridade como o de processo educativo e da
saúde como saber popular de condições atualmente básicas de vida para o homem viver
em sociedade. Mas para que haja a implantação destas políticas públicas de bem-estar, o
Estado deve oferecer uma formação educacional onde o cidadão tenha conhecimento
incondicional de seus direitos e principalmente quais instrumentos legais tem para
cobrar do poder público o não oferecimento destas políticas, este modelo educacional
perpassa por diversos prismas do conhecimento como: o da ética, da justiça, moral, dos
bons costumes, dos deveres, do respeito e principalmente da organização do modelo de
trabalho existente em nosso país.
Ao tratar dos direitos sociais e, principalmente, inserindo o lazer como um dos
direitos sociais, deve-se considerar que na demanda por esses direitos existe uma
importante dimensão política que deve ser refletida. De acordo com Telles (1999: 177)
esse sentido político ancora-se: “na temporalidade própria dos conflitos pelos quais as
diferenças de classe, gênero, etnia, raça ou origem se metamorfoseiam nas figuras
políticas da alteridade – sujeitos que se fazem ver e reconhecer nos direitos
reivindicados, se pronunciam sobre o justo e o injusto e, nesses termos, re-elaboram
suas condições de existência como questões pertinentes à vida em sociedade.
As políticas públicas de lazer, são ações governamentais que visam implementar
processos de ampliação do direito ao lazer e ainda a avaliação da eficiência e eficácia
destas políticas para a sociedade. Atualmente o governo brasileiro desenvolve políticas
de lazer de âmbito nacional ou regional através de vários ministérios, sendo o que mais
acionado para desenvolver ações, projetos e programas neste campo é o do Ministério
do Esporte. Estes programas desenvolvidos pelas diversas esferas governamentais são
aplicados a partir dos planos de desenvolvimentos das cidades para aplicação de espaços
de lazer e recreação.

POLÍTICAS

PÚBLICAS

EQUIPAMENTOS

DE

E

A

LAZER

CONSTRUÇÃO
NO

MUNICÍPIO:

DE

ESPAÇOS

CONFRONTOS

INVESTIMENTOS SOCIAIS E FINANCEIROS
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As políticas públicas precisam ser repensadas a partir da compreensão dos
sujeitos sociais, afinal a apropriação do conhecimento sob a forma da lei e da obtenção
de esclarecimentos sobre o assunto permite à coletividade refletir criticamente se a
oferta de lazer quanto aos espaços e equipamentos realmente responde à demanda e às
necessidades sociais. Algumas ações do poder público, relativas à oferta de lazer, na
cidade, sempre se têm caracterizado, nas construções arquitetônicas, sem considerar o
processo histórico e cultural ou uma lógica que processualmente poderia ser implantada
nas governanças posteriores. Pelo contrário, o que vemos no Brasil e nas diferentes
regiões metropolitanas são implantações de projetos, que servem somente para divulgar
ou propagar as relações político-partidárias de determinado governo que se encontra no
poder. Assim, vemos praças, parques, quadras, entre outros implantados, inaugurados e
logo esquecidos. Mesmo quando existem projetos inovadores pela aplicação de
atividades permanentes, perdem o grau de importância e de manutenção após as
mudanças da equipe governamental, que elegem outros projetos e novas implantações.
Assim, seguimos caminhando por construções arquitetônicas destituídas de estética e de
continuidade.
O espaço público deve ser compreendido como território urbano pertencente ao
poder público e é de uso comum a coletividade. Assim, conforme Borja (2006), esses
espaços possuem ordenamento, desenvolvimento e gestão e apontam como elemento
central o entendimento de urbanismo – fazer a cidade – como lugar de intercâmbio com
aspectos que permitam a segurança, a proximidade de relações e o bom ambiente ao
cidadão, a qualidade de entorno. A análise do processo de produção do espaço público
é estabelecida ideologicamente pelas instâncias de poder; assim, a apropriação de
propriedades privadas refletirão a concepção neoliberal advinda do sistema capitalista e
dos valores agregados das divisões entre as classes sociais. Se, por um lado, a imagem
estética da cidade retrata o ideal burguês, por outro, exclui aqueles que não podem
apropriar-se do espaço.
Existe comumente na América Latina espaços públicos com distintas
características que permitem as pessoas estarem nele; entretanto há de se fazer uma
reflexão critica, pois a inclusão espacial nem sempre significa a acessibilidade, pois, se
ideologicamente a defesa é da participação de todos em um mesmo espaço de lazer, por
outro existem verdadeiras desarticulações facilmente identificadas por nichos privados
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em um ambiente público. Tomamos como exemplo a construção de espaço de lazer com
objetivos e interesses turísticos, aberto ao público, mas que possui equipamentos
específicos, como rede de restaurantes, lanchonetes, lojas, dentre outros, que demarcam,
em espaços imaginários ideologicamente e economicamente, seu público de
atendimento. Assim, um espaço aberto ao público necessariamente poderá não ser
acessível. Reverter esse quadro que há séculos se solidifica é desafio que somente pelo
empoderamento e do exercício cidadão pode se focar pela manutenção da democracia, em
atendimento aos direitos fundamentais do ser humano.

Amaral (2008), em sua obra critica amplamente os procedimentos em que
atualmente são construídas as políticas públicas e empiricamente apresenta uma lógica
que se resume em quatro tópicos, a saber: as limitações teóricas a respeito dos
fenômenos segundo as quais as ações implementadas intervêm; não há como prever
diversas convergências que podem afetar as políticas no futuro; os planos e programas
são documentos que delimitam um conjunto de cursos de ação e decisões que devem ser
seguidos pelos agentes; os formuladores de políticas (mesmo quando há consulta
popular) expressam nestas suas preferências individuais ou coletivas. Assim, a autora
propõe a reflexão crítica de possibilidades a partir da construção coletiva através de um
planejamento participativo sobre as políticas públicas, incluindo-se as voltadas ao lazer.
Nesse sentido, deve-se primar por uma mudança conceitual e na sua prática social,
liberando essas atividades de vinculação majoritárias a um único interesse – no caso
brasileiro, do físico-esportivo – e de uma perspectiva de política assistencialista e
ou/focalista.
Desse modo, uma política pública de lazer necessita estar se coadunado com as
lutas sociais e da classe dos trabalhadores, uma vez que estas sempre estiveram
centradas na redução da jornada de trabalho e pelo sentido e significado agregado a este.
Assim, nunca se teve por prioridade a reivindicação ao lazer. Daí a necessidade de uma
educação para o lazer que possibilite outro olhar sobre o tempo disponível tão
necessário ao bem-estar da classe de trabalhadores.
Como não há, ainda, um tempo de liberdade para os cidadãos, as políticas
públicas de lazer precisam questionar os modelos pautados no controle, no
assistencialismo e no consumo. É necessário pensar um tempo no qual a
população possa usufruir atividades que lhe ajudem a desenvolver sua
criticidade, um gosto estético e senso ético que supere os padrões
esteriotipados e veiculados pela sociedade de consumo. (Amaral, 2008,
p.170)
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É comum a compreensão dessa área pelas instituições governamentais focados
na oferta de programas que tem prazo final e descontínuo, com atividades fragmentadas
que não conduzem qualquer compreensão social da importância do lazer para a
comunidade e a população. Outro aspecto tão importante se volta à construção de
espaços e equipamentos específicos ao lazer sem um plano de estudos materializados
pelo saber populacional, principalmente quando não são levadas em consideração as
reais necessidades da comunidade e dos contextos populacionais que estão no entorno
dessas construções. Muito embora haja o benefício na implantação dos espaços de lazer,
na maioria das vezes são elencados profissionais de um setor operacional - arquitetos e
urbanistas - que buscam em tempo mínimo atender à estrutura concretizada.
Ressaltamos a necessária ampliação de estudos para que as políticas públicas de lazer
respondam aos saberes coletivos e acompanhem os programas e projetos de modo que
sua implantação não seja um marco momentâneo, mas permitindo uma progressão
qualitativa do bem-estar dos cidadãos.
A primeira reflexão na contribuição do debate sobre as políticas públicas
municipais voltadas aos espaços urbanos de lazer é compreendermos as ações
pertinentes ao Município. Assim, o município possui em sua essência autonomia
administrativa, com competências e sede próprias, e deve estar comprometida com o
desenvolvimento de suas funções sociais e plena ação para o bem-estar de seus
habitantes.
O Estatuto da Cidade3, enquanto lei visa atender ao ordenamento das cidades em
solo nacional, preconiza em seu Art.2º: A política urbana tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante
as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer (grifos nossos), para as presentes e futuras
gerações;

3

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal de
1988 estabelecendo as diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis acessado em 07/12/2010 às 17h00min.
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II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; (grifos
nossos)
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características
locais.
Os aspectos elencados no Estatuto da Cidade preveem o atendimento ao lazer
conforme as políticas urbanas, ou seja, se materializam na organização dos espaços
urbanos na forma de espaços e equipamentos. De um modo ou outro, há de considerar
que estes, para além da garantia do bem-estar social, devem ser pensados e construídos
pela coletividade demostrando um processo social pautado na democracia. Além de que,
mais uma vez, se percebe que o lazer possui grau de importância equitativa à
necessidade de moradia, saneamento e outros serviços urbanos previstos em lei.
Os Estados, através de suas instituições, devem ainda garantir a plena
participação durante o processo de construção das políticas urbanas, ou seja, não
podemos cair na mediocridade de crer que os espaços e equipamentos de lazer ofertados
pelas prefeituras estão destituídos de neutralidade; muito pelo contrário, entre o poder
governamental e seus setores a oferta e implantação desses espaços possuem uma lógica
que se refletirá no momento das campanhas eleitorais. No entanto, no momento em que
apresentamos representantes da sociedade civil, pressupomos atender eficazmente o
princípio democrático de neutralidade partidária e avançamos no sentido político. Por
fim, entendemos que o atendimento das necessidades da população só pode ser
respondido pelas mesmas, através de pesquisas que se somem aos estudos
especializados da arquitetura urbana do local.
Cabe ao Município, através de seu planejamento municipal e especial, a
elaboração, entre outros, do seu plano diretor4. A elaboração do plano diretor deve
4

O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação da cidade. Ele deve
identificar e analisar as características físicas, as atividades predominantes e as vocações da cidade, os
problemas e as potencialidades. É um conjunto de regras básicas que determinam o que pode e o que não
pode ser feito em cada parte de cidade. É processo de discussão pública que analisa e avalia a cidade que
temos para depois podermos formular a cidade que queremos. Desta forma, a prefeitura em conjunto com
a sociedade, busca direcionar a forma de crescimento, conforme uma visão de cidade coletivamente
construída e tendo como princípios uma melhor qualidade de vida e a preservação dos recursos naturais.
O Plano Diretor deve, portanto, ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo
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respeitar o princípio da justiça social cabendo aos governantes municipais o
compromisso em manter a dignidade e a valorização da pessoa. Para isto, o plano
diretor deve antes identificar a realidade da cidade e seus problemas (nesse estudo,
especificamente, a área do lazer), observando os objetivos necessários a alcançar o que
se propõe em termos do desenvolvimento. Antes do ser humano e posteriormente ao
crescimento urbano, necessariamente os dois não precisam ser conflitantes entre si, e
sim acompanhar os trâmites legais e estar comprometido com possibilidades de
transformações futuras.
Ao realizar o levantamento dos dados pertinentes à construção das progressões
dos espaços e equipamentos de lazer para a cidade, o plano precisa estar fundamentado
nas problemáticas revistas dos seus habitantes. Estes devem compreender o processo de
alianças intersetoriais no sentido de alcançar a plenitude da qualidade pretendida do
desenvolvimento urbano. Assim, as esferas devem estar em regime de colaboração.
(setores governamentais, segmentos populares e ou de seus representantes através da
sociedade civil, setores empresariais e ou privados).
O alcance da melhoria da qualidade de vida ao lazer, no que concerne a seus
espaços e equipamentos, precisa ser ratificado pelos saberes coletivos. Daí a
importância de estudarmos amplamente como as populações urbanas compreendem o
lazer, quais as identificações dos espaços e equipamentos trazidas no âmbito da cidade e
posteriormente quais suas reais necessidades. É no conjunto dessas relações que o
desafio de se fazer políticas públicas de lazer de modo participativo, respeitando o
princípio democrático, deve estar pautado. Para isto, existe uma necessidade de
ampliação de ações que visem aos cidadãos aproximações sobre a importância do lazer
para o bem-estar social, e nisto, cremos ser possível através de uma educação para o
lazer.
A línea teórica, elegida neste segundo capítulo, aporta-se na concepção
libertadora do lazer, defendido por Mascarenhas (2004). Esta concepção defende que,
para garantirmos os direitos ao lazer, devemos confrontar as forças de poder através de
lutas de classes. Neste sentido, a comunidade deve estar articulada quanto às decisões
pertinentes ao tema. Por outro lado, para que esta articulação seja possível, se faz
prefeito. O resultado, formalizado como Lei Municipal, é a expressão do pacto firmado entre a sociedade
e os poderes Executivo e Legislativo (acessado pelo site http://plano.itajai.sc.gov.br em 08/12/2010 ás
11h00min.
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prioritário saber como funcionam as relações advindas entre, o Estado democrático, o
direito social, as políticas públicas e a construção dos espaços urbanos da cidade com
relação à oferta de lazer.
Concluímos o artigo quanto aos processos que se desenvolvem as políticas
públicas e as concepções dos espaços e equipamentos específicos e não específicos.
Tais relações, também, funcionam como emaranhados complexos que se refletem, ou
são refletidas, no modo em que as pessoas passam a conceber o lazer. Assim como, dos
espaços existentes para tal prática e ou vivência. É entorno de tal defesa, que lançamos
o pressuposto de que o conhecimento empírico, expressado pelos sujeitos sociais, possa
fazer parte do construto para a legitimação do lazer; no sentido de que a participação
popular deva ser prioritária para o processo de construção de políticas públicas.
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POLÍTICA PÚBLICA E SOCIAL DE LAZER PARA PESSOA IDOSAPROGRAMA VIDA ATIVA - GOIÂNIA /GOIÁS
Joelma Cristina Gomes - AGETUL - joelmald@hotmail.com
Juliana Paula Balestra Soares - UFG – jupbs@hotmail.com
RESUMO: Garantir e multiplicar a oferta de atividades esportivas e de lazer é um dos
pontos fundamentais dentro das políticas nacionais para a pessoa idosa no Brasil.
Acredita-se que o lazer e o esporte são poderosos instrumentos de inclusão social
contribuindo na formação da cidadania, inserção do indivíduo na sociedade, ampliando
sobremaneiramente a possibilidade de autonomia. O programa Vida Ativa é uma política
municipal da cidade de Goiânia e o núcleo no bairro do Setor Vila Nova atende média de
50 idosas por mês com idade entre 60 e 94 anos. O programa oferece possibilidades de
convivência social através da prática de atividades; intelectuais (rodas de conversa),
físico-esportivas (caminhada orientada, ginástica geral, yoga, meditação) artísticas (coral,
dança sênior e circular), manuais (artesanato) e sociais (passeios, participação em
conferências, debates relacionados ao envelhecimento e seus direitos). O objetivo desse
trabalho é apresentar a metodologia do programa e suas contribuições na melhora da
saúde física, mental, espiritual e social tendo como resultado o processo de
empoderamento e autonomia, pois resgata a convivência social e oferece possibilidades
de novas práticas corporais que promovem melhorias no bem estar geral.
PALAVRAS-CHAVES: Lazer, Política Pública, Pessoas Idosa, Direito Social, Lazer.

MUDANÇA

DEMOGRÁFICA

NO

CENÁRIO

MUNDIAL,

O

ENVELHECIMENTO COMO PAUTA
As grandes transformações observadas nas últimas décadas provocam reflexões e
necessidades de mudanças devido ao fenômeno demográfico do envelhecimento
populacional principalmente nos países em desenvolvimento e isso requer um
replanejamento em toda estrutura social e na área da saúde. Essa realidade afeta o
planejamento de políticas públicas, que devem apontar numa perspectiva que nos leve a
reflexões sobre o lugar da pessoa idosa em nossa sociedade. A proteção, efetivação e
garantia de direitos sociais como mobilidade aos diversos espaços das cidades, a
seguridade do acesso aos vários interesses do lazer sejam eles: sociais, intelectuais,
artísticos, físicos, manuais e turísticos devem compor a rede de proteção a pessoa idosa.
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Essas e outras questões nos levam a ampliar esse debate e rediscutirmos qual o papel do
idoso na vida familiar, seu empoderamento e participação nas mais diversas esferas da
sociedade.
De acordo com a ONU (2002) o envelhecimento populacional representa a maior
conquista da humanidade e acredita-se que, em um futuro próximo, todos os países o
experimentarão, ainda que, em diferentes níveis de intensidade e de estrutura.
Essas mudanças no perfil etário do cenário mundial jamais foram vivenciadas pela
humanidade e observando esse processo, somos levados a planejar uma emergente
mudança onde, garantir as condições para a manutenção na saúde individual e coletiva
deve ser uma estratégia inteligente e racional que reconhece e valoriza a promoção da
saúde na atenção primária à pessoa idosa. Torna-se de grande valia oportunizar as
pessoas envelhecidas estilos de vida ativo e saudável, evidenciando a manutenção da
autonomia e independência. No Brasil o processo de envelhecimento populacional se dá
num ritmo sem precedentes. Isto faz com que a questão da qualidade de vida a partir da
meia-idade desperte o interesse e preocupe pesquisadores, profissionais liberais e
governantes (NAHAS, 2013).
Será a primeira vez na história que haverá mais pessoas no planeta maiores de 60
anos do que menos de 15 anos (PRADO, 2012). Diante destas necessárias demandas de
um grupo etário que cresce a cada ano, este trabalho tem como objetivo compartilhar uma
política pública e social de lazer direcionado para pessoas idosas, evidenciando que por
meio de políticas públicas de lazer é possível e viável desenvolver promoção de saúde na
atenção primária com baixo custo, utilizando espaços públicos da cidade e empoderando
a pessoa idosa dando-lhes oportunidades de participação na vida social a qual está
inserida.

DA NOVA REALIDADE ... O SER QUE ENVELHECE E AS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Fundamentada na lógica da educação gerontológica, aspectos como isolamento
social, debilidades ocasionadas por inatividade física, lesões e doenças crônicas podem
ser amenizados trazendo novas possibilidades de inserção social, independência e
autonomia por meio de um estilo de vida ativa. A política pública e social Programa Vida
Ativa da prefeitura de Goiânia se efetiva de forma sistematizada com atendimentos que
incluem diversos interesses do lazer por meio de atividades de convivência,
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físico/esportivas, intelectuais, culturais, turísticos e intelectuais, onde podemos
influenciar mudanças comportamentais nas dimensões biológicas, sociais e psicológicas,
que resultam em dados qualitativos na promoção da saúde da pessoa idosa e se configura
enquanto integrante de uma política pública que preconiza a valorização do
envelhecimento ativo e bem sucedido. O programa Vida Ativa, é desenvolvido no bairro
Vila Nova desde fevereiro de 2015, no entanto, em outros bairros, o programa existe há
10 anos. Esse núcleo atende regularmente 28 mulheres idosas e 2 homens frequentadoras
e frequentadores assíduos e outras 20 consideradas flutuantes. Os atendimentos
acontecem de segunda a quinta-feira e são desenvolvidas três tipos de oficinas:
corporais/esportivas, culturais e intelectuais/sociais. São oferecidas no núcleo atividades
de alongamento, caminhada orientada, treinamento funcional, yoga, relaxamento com
visualizações criativas, meditação, esporte recreativo, dança sênior e circular, jogos,
brincadeiras tradicionais e coral.
As atividades de lazer com interesses turísticos são realizados com apoio de
parcerias com empresas da cidade como, por exemplo: empresa de transporte coletivo,
cinema e teatros. É realizada uma vez por mês atividades turísticas em parques da cidade,
visitas à museus, cinemas, festivais de dança, feiras culturais com o intuito de promover
a apropriação do capital cultural das produções da cidade
Todas as atividades assistemáticas, passeios e apresentações, bem como, as
atividades sistemáticas oficinas físico/esportivas, intelectuais e recreativas são discutidas
no Grupo Gestor do programa. O Grupo Gestor é composto pelas integrantes que
participam ativamente no grupo. Essa metodologia é utilizada para que seja desenvolvido
e valorizado o empoderamento da pessoa idosa, pois estimula a participação por meio do
planejamento participativo onde, o diálogo, leva à participação de todas as pessoas e
promovendo liderança circular dentro do grupo. Por meio dessa organização social é dado
à elas o poder de decisão e escolha das atividades desenvolvidas no núcleo. O grupo é
deliberativo e nas reuniões decidem o andamento do programa. Após escolhidas as
atividades estas são pensadas e estruturadas para implementação no núcleo.
O critério para ingressar no programa é a apresentação do atestado médico que
comprove a liberação para a prática de atividade física. Todas são cadastradas por meio
de uma ficha de acompanhamento do programa onde, são anexados também os resultados
dos exames médicos que são atualizados periodicamente.
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O núcleo Vida Ativa da Vila Nova tem como vocação ser um espaço educativo
destinado a pessoa idosa, pois, pretende se tornar uma referencia em pedagogia
gerontológica. Acreditando no protagonismo social, o grupo desenvolve por meio das
rodas de conversas temáticas relacionadas ao empoderamento e participação ativa na
comunidade em que está inserida. O nosso grande objetivo é tornar consciente e
reconhecer que o envelhecimento é um processo natural da vida, irreversível e
progressivo e que, no entanto assim como as demais etapas da vida deve ser vivido em
sua plenitude.
Cada idade tem suas vantagens, suas perdas, e deve-se saber aceitá-las. Todas
as idades são necessárias. Não há idades desprezíveis: nem a das crianças, nem
a dos jovens, nem a dos adultos, nem a dos velhos; uma completa a outra.
Precisam umas das outras, e a vida não é unilateral, nem está fechada nem
selada. Existem muitos caminhos, mas há pessoas que, por alguma razão
fecham caminhos que estão sempre abertos [...] (MENDIZÁBAL;
CARBONERO, 2004, p. 12).

Por meio das atividades buscamos alcançar três objetivos; o primeiro na dimensão
corporal, o segundo na dimensão cognitiva e psicológica e o terceiro na vida social. O
primeiro objetivo é garantir a manutenção da autonomia e independência física. São
realizados exercícios funcionais e jogos recreativos para ampliar, aprimorar e manter a
funcionalidade do corpo para as atividades da vida diária (AVD´s). São realizados
exercícios de mobilidade articular, atividades de equilíbrio, coordenação motora global e
força. Os jogos têm como objetivo desenvolver a habilidades motoras como; velocidade
de reação, noção espaço temporal e o mais importante estimular a prática de jogos e
esporte recreativo.
O segundo objetivo, na dimensão cognitiva psicológica promovemos a
estimulação de novas aprendizagens por meio de atividades de meditação, leitura, canto e
trabalhos manuais. É sabido pela neurociência que novos estímulos promovem novas
conexões cerebrais ampliando e rejuvenescendo a capacidade cognitiva e criativa do ser
humano.
O terceiro, no que tange ao aspecto social as atividades de lazer tem incluindo
passeios com os mais diversos e interesses como: visitas à museus, cinemas, apresentação
de peças teatrais, música clássica. Todas as atividades de lazer são contextualizas em
nossas rodas de conversas o que nos auxilia a dar sentido e significado às ações de lazer
na cidade. A Roda de Conversa é o momento que trazemos informações importantes da
atividade a ser desenvolvida essa técnica desenvolvida por Mendizábal (2004) nos auxilia
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na elaboração das temáticas a serem desenvolvidas e está estruturada na lógica de
empoderamento social na participação ativa na vida da sociedade garantindo o acesso aos
interesses artísticos e produções culturais da cidade.
Esse trabalho tem o intuito de garantir o protagonismo da pessoa idosa na escolha
e apropriação das atividades a serem vivenciadas por elas. Os objetivos específicos desse
trabalho é auxiliar na estabilidade psíquica e maturidade pessoal, no incentivo
sociocultural como instrumento de convivência e participação proativa na comunidade.

CONSIDERANDO E SEGUINDO...
Com o aumento da expectativa da vida humana temos dois cenários que se
formatam; um na esfera pública, por um lado temos um aumento de doenças crônicodegenerativas gerando mais investimentos financeiros para o sistema público de saúde,
por outro lado temos as questões da esfera individual que causa um impacto na qualidade
de vida da pessoa idosa e da sua família. Estudos demonstram que essa dinâmica pode ser
menos impactante se a pessoa que envelhece for capaz de manter um estilo de vida ativo,
uma boa rede apoio social, com participação efetiva em grupos de convivência, e com
motivação para renovar seus objetivos com propósitos desafiadores capazes de
proporcionar a manutenção de sua autonomia e funcionalidade.
O que podemos perceber de forma ainda empírica, por meio de relatos tanto da
comunidade inscrita e acompanhada no programa, como de suas famílias, são melhoras
qualitativas no comportamento e benefícios nas dimensões; psicológica, social e física.
Conseguimos perceber uma melhor percepção na autoestima, mudanças de estilo de vida,
alimentação mais saudável e maior disposição para a prática sistemática de atividade
física. Há maior interesse pelas atividades de convivência como festas familiares,
passeios com os filhos (as) e netos (as). Notamos a construção de novos vínculos
afetivos: amizades criadas dentro do grupo, interesse pela inclusão digital e
aprendizagem de novas tecnologias para a utilização e participação em redes sociais o
que promove e estimula vínculos dentro do grupo. Observamos a retomada do interesse
pela convivência na comunidade religiosa a qual pertencem, diminuição da tristeza e
melhora na qualidade de sono. Todos esses dados são levantados por meio de
informações obtidas em relatos nas Rodas de Conversas, atividade do núcleo, e se
confirmam nos encontros com os familiares.
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Especialmente para idosos, a prática de atividade física bem orientada e realizada
regularmente pode ter benefícios que impactam positivamente a qualidade de vida.
[...] maior longevidade, redução das taxas de morbidade e mortalidade, redução
do número de medicamentos prescritos, melhoria da capacidade fisiológica em
portadores de doenças crônicas, prevenção do declínio cognitivo, manutenção
de status funcional elevado, redução da frequência de quedas e fraturas,
manutenção da independência e autonomia, e benefícios psicológicos, como,
por exemplo, melhoria da autoimagem, da autoestima, e benefícios sociais
como maior contato social e prazer pela vida (MAZO; LOPES; BENEDETTI,
2009, p.123).

Estas mudanças reforçam os ganhos expressivos com melhoras significativas na
saúde global relacionada às doenças crônico/degenerativas e incapacidades relacionadas
ao envelhecimento como: diminuição nos índices glicêmicos, manutenção de capacidade
funcional, diminuição ou melhora na intensidade das crises labirínticas, manutenção ou
menor perda na massa muscular, melhora nos níveis de força e capacidade coordenativa,
melhora na flexibilidade e mobilidade articular, manutenção e menor perda da capacidade
de equilibração. Esses ganhos são percebidos de duas formas: nos exames físicos
periódicos realizados para obtenção do atestado médico para a prática de atividade física
exigência pelo Conselho Regional de Educação Física- CREF e pela observação e relatos
na melhora da saúde global na realização das atividades da vida diária as AVD’s. Antes
da participação sistemática nas atividades do núcleo, ao realizarem certas AVD’s havia
uma incapacidade funcional diminuindo a qualidade de vida e aumentando a limitação e
dependência promovendo dor e/ou desconforto e/ou limitação como; agachar, estender o
braço, subir no transporte coletivo, entrar em um carro. Hoje relatam que conseguem
realizar com certa facilidade e o melhor, com ausência de dor atividades que há muito
não realizam e ousam fazer outras que apenas na infância praticavam como; dançar, pular
corda e praticar posturas de yoga. Baseada nesse bem-estar geral subjetivo, podemos
constatar que a comunidade atendida no programa está experimentando novas
possibilidades de ser e estar no mundo reapropriando de forma integral de sua
corporeidade resignificando essa etapa da vida, trazendo liberdade e expressividade aos
seus gestos e presença no mundo.
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DE MÃOS DADAS UFPE-ARCOVERDE-PE-GARANHUNS-PE-TABIRA-PE:
DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM PRÁTICAS LAZER
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RESUMO: NIEL-DEF norteado pela política pública de lazer-UFPE, visando
desenvolvimento regional no interior-PE, sistematiza ações extensionistas enraizadas
nos pilares da IES. Projeto de investigação e intervenção tem relevância acadêmicaformativa

e

sociocultural

numa

perspectiva

interdisciplinar,

intersetorial

e

interdepartamental. Com relações transformadoras e/ou inovadoras, mantém diálogos
nos quais o lazer nasce a partir da leitura da realidade concreta, retornando a mesma
pela socialização e difusão do conhecimento. Neste alicerce epistemológicometodológico emergem diálogos entre construtores dessa história político-socialeducativa, com pressupostos na cultura corporal e na educação para e pelo lazer.
Objetivo: construir e vivenciar ações extensionistas numa política regional em Tabira,
Garanhuns e Arcoverde, Pernambuco, com práticas de lazer com jogo, dança, luta,
esporte, ginástica e temas transversais da cultura local para o desenvolvimento regional
de uma política de lazer. A etnometodológica, pesquisa-ação e proposição críticosuperadodra orientam o quefazer comprometido com o progredir e o avançar de
políticas de lazer, apontando resultados transformadores pela integralização de políticas
entre cidades. Constatamos o fortalecer do compromisso social dos gestores e líderes
comunitários com realizações extensionistas de caráter social, cultural, científico,
ambiental e tecnológico. Com uma população de 3.000 participantes foi possível
constatar valores socioculturais que constroem essa práxis político-social de lazer na
região interiorana de Pernambuco.
Palavras-Cheve: Desenvolvimento Regional; Lazer; Interior de Pernambuco; ExtensãoEnsino-Pesquisa; Quefazer.

Este artigo, que aqui apresentamos como uma comunicação oral aflora dos
estudos e pesquisas desenvolvidas junto ao NIEL- Núcleo Interdisciplinar de Estudos do
Lazer do Departamento de Educação Física da UFPE, o qual tem sistematizado,
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desenvolvido e avaliado ações extensionistas com base na concepção que a extensão,
uma das missões da instituição superior, tem significativa relevância acadêmica e
sociocultural. Instituição formativa que, no conjunto de suas políticas acadêmicas
garante a unidade ensino-pesquisa-extensão numa perspectiva interdisciplinar,
intersetorial e interdepartamental.
Com a investigação e a intervenção o NIEL estabelece estreitas relações de
cunho transformador e/ou inovador com diálogos entre universidade-sociedade nos
quais o conhecimento é produzido a partir da leitura da realidade concreta, retornando a
esta mesma realidade pela socialização e difusão desse conhecimento.
Do alicerce epistemológico-metodológico emergem diálogos entre as áreas
Educação e Educação Física, e com as áreas a fins, nos quais os pressupostos da cultura
corporal e da educação para e pelo lazer estabelecem o eixo norteador das ações. Tais
pressupostos vêm sendo assegurados numa relação comunidade em geral, em que o ato
educativo se faz presente na relação entre os seres humanos dessa história. Ato este,
compreendido nos vários processos de transmissão cultural, englobando, desta forma, a
relação pedagógico-extensionista.
Neste cenário, De Mãos Dadas - UFPE, Arcoverde-PE, Garanhuns-PE e TabiraPE: Interiorização de Práticas de Esporte, Cultura e Lazer se coloca como
desdobramento do projeto inovador criado em 2012, envolvendo a cidade de Tabira,
passando em 2015 a envolver a comunidade pernambucana de Garanhuns e, a partir dos
excelentes resultados alcançados, como também visando ampliar o alcance regional
desta ação extensionista, em 20016, a proposta envolve a cidade de Arcoverde.
Desta trajetória foi elaborado o projeto De Mãos Dadas UFPE-Arcoverde-PEGaranhuns-PE-Tabira-PE: Desenvolvimento Regional Com Práticas de Lazer,
aqui apresentado em formato de comunicação oral para submeter, aos nossos pares, o
que temos construído no campo do lazer, políticas públicas e desenvolvimento regional.
Este trabalho insere-se no cenário institucional universitário local articulado com
as demandas de cunho regional e nacional, próprias de um projeto extensionista,
visando o desenvolvimento regional, com o firme propósito de contribuir para a
formação acadêmica e atuação profissional cidadã dos acadêmicos e professores de
graduação, Licenciatura e Bacharelado da UFPE os quais assumem compromissos
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sócio-político-educativos,

numa

unidade

teórico-prática,

como

aportes

na

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão com vistas na transformação da sociedade.
Por outro lado, aborda um projeto de ações extensionista que tem o compromisso
de materializar práticas de lazer com o objetivo de consolidar uma política social como
dimensão de uma política pública para o desenvolvimento regional na luta pela
conquista de espaços, materiais e, sobretudo de projetos sociais com a participação
conjunto da comunidade acadêmica e da comunidade interiorana em Pernambuco.
O que significa que:
Fazer das políticas públicas sociais um espaço de participação
significa, deste modo, colocar em evidência a dimensão das condições
subjetivas conferindo importância à ação política de sujeitos coletivos
que, mesmo dentro de uma estrutura social dada, podem jogar um
peso importante na conquista de posições em reforço à luta
hegemônica pelo estabelecimento de novos parâmetros para a
organização das relações de poder e da vida comum
MASCARENHAS,(2007).

Em paralelo vivenciar a construção de ações extensionistas em unidade ensinopesquisa-extensão nas cidades de Tabira, Garanhuns e Arcoverde, no estado de
Pernambuco, com práticas de lazer tematizadas pelo jogo, dança, luta, esporte,
ginástica. O que impõe tomar uma perspectiva interdisciplinar de uma educação para e
pelo lazer, cultura, em unidade integradora universidade-sociedade. Para tanto,
significa retomar valores, expressões e procedimentos sobre o problema de pesquisa
numa permanente.
Sendo assim, não perdemos o foco de nosso objeto: unidade universidadesociedade permeada por princípios de práticas de lazer buscando identificar as
categorias através das aproximações com a realidade. Aqui, compreendemos o lazer
como:
[...] um fenômeno social, dimensão humana imprescindível na vida
dos sujeitos (individuais e coletivos), condição de sobrevivência de
necessidade, de “se permitir” o viver com alegria, disposição e
vontade, com liberdade e desejo de criar e recriar constatemente o seu
estar no mundo. O lazer é a possibilidade dos sujeitos se humanizar
por meio de uma educação que objetive a apropriação de ferramentas
potencializadoras para a realização de leitura críticas em relação às
estratégias reprodutivistas e alienantes presentes em nossa
sociedade(TEIXEIRA e NORONHA, 2015).
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Sendo assim, o lazer interelaciona-se com outros universos de atuação políticosocial, para contribuir com a realidade estabelecida e possibilitar análises do processo
educativo em busca de uma melhora qualitativa na prática social dos professores, líderes
e gestores. Sendo assim, se considerarmos
[...] que o conteúdo das atividades de lazer pode ser altamente “educativo”,
também a forma como são desenvolvidas abre possibilidades “pedagógicas”
muito grandes, uma vez que o componente lúdico, com seu “faz-de-conta”,
que permeia o lazer, pode se constituir numa espécie de denúncia da
realidade, à medida que contribui para mostrar, em forma de sentimento, a
contradição entre obrigação e prazer. (MARCELLINO, 1989, p. 37)

Este pensamento nos instiga a compreendermos a prática sociocultural de
maneira ampla, tal como elaborada por Gramsci ao não limita-la “às relações
especificamente escolásticas”. Também temos a clara importância da contextualização
necessária dos fatores sócio-político-econômicos e histórico-culturais que configuram a
comunidade envolvida, em parceria com a comunidade em geral, como fecundos lócus
de discussões e reflexões, conflitos e contradições, para não nos vitimar da esterilidade
alertada por Saviani em sua obra educação: do senso comum à consciência filosófica.
Entendemos, assim, ser possível estabelecer, conscientemente, a direção do
processo políticosocial, mediado pelos princípios de práticas do lazer, o qual se
materializa na prática sociocultural. No cerne destas reflexões, as contribuições de
Werneck (1998, p.58), são, sem dúvida, concretas referências ao dizer que:
Para fecundar novas idéias e pensamentos, criar dúvidas que nos retirem de
posições acomodadas, mobilizando o outro de alguma maneira. É uma
maneira de nos colocarmos avessos às certezas cristalizadas, com curiosidade
e desejo de saber, permitindo o aflorar o desejo do outro, para juntos
construirmos o conhecimento. Com isso, mais do que difundir respostas e
soluções, a formação do lazer, aqui almejada busca preparar o profissional
(muitas vezes já imerso no mercado de trabalho) para interrogar sobre o
significado de sua ação e resolver problemas coletivamente, refletindo, assim,
sobre a diversidade de práticas cotidianamente construídas e sobre as
contradições que a influenciam.

Reafirmamos, pois, que este artigo expõe as estratégias realizadas e a adoção de
uma concepção atual de mundo, o entendimento do papel de uma política de lazer
universitária e suas implicações pelas aceleradas transformações sociais. Tratamos,
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também, sobre o caráter inovador pela integração de alunos, professores e funcionários
da instituição superior, tanto da graduação como da pós-graduação, para consolidar
parcerias com representantes, gestores e líderes das cidades do interior de Pernambuco.
Neste sentido, compreendemos ser estas ações educativo-sociais que implicam em
desenvolvimento regional pelo seu caráter de interiorização do conhecimento produzido
na UFPE.
Esta postura rompe e supera a concepção fragmentada, obsoleta e reducionista de
universidade e de política pública. Implica também em compreender que a formação de
alunos no ensino superior, como práxis social, educa e contribui para a formação como
prática da liberdade numa perspectiva regional de fomento às políticas públicas de lazer.
Portanto,

torna-se

fucral

conceber

e

implementar

uma

política

de

desenvolvimento para a responsabilidade social no campo da prática de lazer, com
objetivos claros e caracterizados por uma visão de que lazer é, sem dúvida, uma prática
social permanente e bem imaterial, contribuindo para a consolidação de ações
inovadoras no desenvolvimento regional.
Além de apontar esta perspectiva de política acadêmica que se materializa em
política pública através de ações extensionista, indicamos também estratégias para que a
mesma seja implementada. Estas estratégias mostram que há interesse da instituição em
vivenciar mudanças efetivas na vida acadêmica. Ou seja, ter coerência entre o que se
escreve se fala e se faz e o que se expressa socialmente. Coerência citada por Paulo
Freire em várias de suas obras. Há que haver coerência entre o que a universidade
oferece na formação e o que pratica no seu cotidiano.
Metodologicamente, este projeto concebe a extensão universitária parte orgânica
do currículo na formação de acadêmicos, professores e profissionais de diferentes áreas
do conhecimento. O que impõe sistematizar dinâmicas de cunho sociocultural a partir
de relações interdisciplinares na unidade ensino e pesquisa que criar e consolidar o elo
de integração do pensar e fazer - quefazer, da unidade teoria-prática na produção do
conhecimento.
Com alerta FREIRE (2002) entendemos que a extensão “[...] é comunicação, é
diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos
interlocutores que buscam a significação dos significados.
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Nestas perspectivas, torna-se condição inegociável adotar uma metodologia que
impõe a construção das ações ancoradas na observação participativa, nos dados da
entrevista narrativa e no planejamento participativo. Tais procedimentos metodológicos
criam elos de relações dialógicas as quais asseguram “estrutura dialógica” nas diretrizes
da política em construção.
Assegurando todos esses pressupostos a base metodológica do projeto, optamos
pela proposição critico-superadora para orientar as intervenções, por assegurar a
expressão corporal como linguagem para as próprias possibilidades da ação da vida em
sociedade.
Neste prisma a extensão se nutre da pesquisa e do ensino, ao mesmo tempo em
que alimenta o ensino pelos dados resultantes da proposta de intervenção se materializa
a partir dos dados coletados pela abordagem etnometodológica e pela pesquisa-ação
deste projeto. Daí resultam indicadores que subsidiam a construção de políticas públicas
como resultado dos anseios, desejos, interesses e necessidades da realidade envolvida.
Aqui, a extensão consagrada na relação teoria-prática, na perspectiva de uma
relação dialógica universidade-sociedade, como oportunidade de troca de saberes. Ou
seja, aplicabilidade de uma política pública para o desenvolvimento regional na
dimensão do lazer.
Para tanto, propõe-se intervenções no interior do estado com a realização de
oficinas temáticas, festivais culturais, formação continuada, gincanas, programações
culturais do próprio município, passeios pedagógicos, excursão didática, durante as
quais os participantes (re) conhecerão nos jogos, nas danças, as modalidades esportivas,
nas lutas, nas modalidades de ginástica, nas poesias, nas prosas, nos artesanatos a
presença das

categorias cooperação, socialização, coletividade, humanização,

participação, criação, o resignificar de sua expressão corporal como linguagem.
Tais ações são gestadas a partir do compartilhar, do respeitar, do integrar
diferenças, do emocionar, do libertar, da soberania e do articular, norteadas por atitudes
interdisciplinares desenvolvidas pelo conjunto de graduandos, pós-graduandos, alunos
das escolas, representantes comunitários, professores, pesquisadores, gestores e
orientadores que participam do projeto. Nessas nossas ações mantemos diálogos junto
às representações do poder local que possam garantir o fortalecimento de políticas
públicas locais, ampliando para regionais e nacionais.
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Consideramos importante aqui expor parte dos resultados até então obtidos e que
têm alavancado o desenvolvimento regional à partir de uma política pública de lazer
materializada em parceria universidade e comunidade interiorana de Pernambuco:

1. A publicação do TCC em formato de monografia do curso de Licenciatura
em Educação Física De Mãos Dadas UFPE/Tabira: Interiorização das
Práticas de Esporte e Lazer – Contribuições Sócio-Pedagógicas, defendida
pelo aluno e tabirense Ari Miron. A qual resultou em uma publicação de
circulação regional - Publicação no Caderno PROEXT-UFPE;
2. Realização de Festivais junto a comunidade Tabirense consolidando uma
política pública de lazer para a cidade em parceria com a UFPE;
3. Programa e Reportagens na Rádio e Jornal locais com abrangência para as
cidades vizinhas, o que garantiu manter a política iniciada em 2012;
4. Assinatura de uma parceria entre a UFPE e a Prefeitura e Tabira-PE para
continuidade do projeto no ano seguinte;
5. Apresentação em eventos científicos: ENAREL/Ilheus, EPEPE/Garanhuns,
SIEFLAS/Florianópolis, ExpoNIEL/UFPE,

Ainda como resultados foram pactuados ações para 2016, tais como:

1. Uma sugestão nova: Língua de sinais: uma comunicação essencial para a
interação entre as pessoas de todos os segmentos. Trabalhando com os
monitores do curso de fono, uma vez que não só nós da Educação Física
necessitamos diversificar a comunicação, como também temos no universo
dos alunos crianças surda/mudas;

2. Projetos para a comunidade em parceria com as escolas:
Recreação e Jogos Populares: o lúdico e o prazer um encontro
sensível;
Brincadeiras Cantadas: brincar é coisa séria da criança, jovem, adulto
e idoso;
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Percussão e Musicalidade: A cultura Afro-brasileira. Frevo: uma
cultura pernambucana;
Capoeira: a ludicidade na escola e na praça;
APPTA de Tabira-UFPE um grande baú de retalhos.
Metodologia das Práticas Lúdicas: um Fazer Pedagógico na Escola
Todos esses resultados e/ou compromissos focam o despertar da importância de
uma política pública universitária à luz de ações extensionistas para a formação cidadã,
refletindo através da realidade do município, construindo-se numa formação criticosuperadora do mundo captado.
Alcançar e ampliar os objetivos mapeados e garantir a socialização do
conhecimento construído na universidade junto às comunidades de cada cidade, tem se
materializado através da leitura dialética da realidade, para construção de uma
perspectiva critico-superadora do mundo pelos participantes do projeto.
Instala-se assim, nas três cidades, uma nova visão a respeito da intervenção da
universidade no interior. Coloca-se, portanto, uma pauta diante dessa realidade com a
efetiva participação dos sujeitos históricos do processo de construção e realização dessa
política.
Portanto, a participação social seria um fator solicitado para
concretização do esporte e do lazer enquanto direitos sociais
constituintes da cidadania e esferas do exercício do poder pela
sociedade civil organizada (ATHAYDE E MASCARENHAS, 2010).

Durante todo o processo das ações extencionistas os atores envolvidos
participaram de forma sistemática, desde o momento da concepção deste projeto,
passando pela construção do planejamento participativo à avaliação que tem foco na
prática do lazer, voltada para a formação cidadã e sua repercussão no tocante a melhoria
da qualidade de vida do indivíduo como ser atuante na sociedade em que vive. A ação
se faz pela necessidade de construir o novo, e o novo se traduz pela concepção críticosuperadora em busca de novos caminhos para o desenvolvimento da sociedade e seus
atores.
A avaliação do projeto ocorreu durante toda sua realização, sendo observados a
construção e desenvolvimento dos momentos a partir dos princípios, apontados para a
elaboração dos festivais e oficinas.
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O processo se passou através da observação participante, entrevistas narrativas, e
circulo de cultura, todos realizados com a efetiva participação dos atores - gestores
proponentes e participantes, das práticas, sendo colocado em foco uma avaliação efetiva
que se baseia na aproximação ou distanciamento dos objetivos desejados pelos
participantes em relação a realidade.
Estes instrumentos foram utilizados pelos participantes os quais subsidiaram
indicações de alternativas para políticas de práticas corporais e ações que buscam a
melhoria da qualidade social de vida pelas diferentes áreas do conhecimento.
A universidade, através deste projeto, cumpriu uma de suas funções básicas, ao
possibilitar

o

processo

de

ensino-pesquisa-extensão

configurado

como

uma

possibilidade de estabelecer uma real e estreita ligação comprometida entre a
universidade e a sociedade na função sócio-educativa-científica.
Também, ressaltamos que a pareceria universidade-comunidade viabilizou
ampliar o processo para efetuar outras indagações para possíveis outras pesquisas e
produção de artigos que incorporem saberes e experiências para contribuir com a
atuação docente, em que o foco seja a formação crítico-sensível.
Com isso, através dessa práxis interagindo o mundo acadêmico com outros
segmentos da sociedade aproxima-se a concretização de uma sociedade mais justa,
igualitária e humanizada, partindo de uma reflexão crítica e considerando concepções e
fundamentos que se consolidem diretrizes de uma política pública de lazer para o
desenvolvimento

regional

com

práticas

interdisciplinares

na

perspectiva

de

humanização do sujeito social.
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RESUMO: O presente estudo propõe uma análise sociológica dos discursos que
relacionam o esporte e o lazer à redução do fenômeno da violência. Os aportes teóricos
estão baseados nos estudos de Norbert Elias e Michel Foucault. O aporte empírico é
uma reportagem de um jornal de circulação local da cidade de Canoas/RS. Sugerimos
que os referidos discursos se apresentam como potentes modelos eleitoralmente,
oriundos da suposta concepção de pureza e paz social por meio do esporte e do lazer.
PALAVRAS CHAVE: Discursos; violência; esporte; lazer; pureza.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Há três fenômenos que nos parecem basilares nas discussões sociológicas
contemporâneas: a violência, o esporte e o lazer. Essa atribuição de importância se dá
por vários fatores. O primeiro deles talvez seja a divulgação pela mídia dos episódios de
violência que ocorrem diariamente, principalmente nas grandes cidades. Esse apelo
midiático acaba por transpor a barreira das televisões, da internet e dos jornais, e se
materializa nas conversas cotidianas, nos “papos de bar” e nas mais variadas
manifestações de interação.
Por esse motivo, não é difícil que se observe na sociedade e em nós mesmos,
sujeitos sociais, uma sensação de insegurança ao sairmos às ruas, ao fecharmos os
vidros dos carros e ao transitarmos pelas diferentes paisagens urbanas. Esse temor que
se coaduna com a “realidade social”, pois os números, cada vez mais, sustentam essa
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percepção subjetiva, se materializa nessas pequenas ações diárias que obrigamo-nos a
cumprir. Isso significa, sobremaneira, que vivemos em pânico, somos os atores que, não
sem razão, refazemos e sustentamos esses discursos de violência.
Em contrapartida, temos o segundo e o terceiro fenômeno que são analisados
nesse trabalho: o esporte e o lazer. Ele parece-nos transmitir um significado oposto ao
da violência. Mais uma vez ressaltando os discursos sociais, aparecem frases
importantes como: “o esporte é saúde”, “leve seu filho para fazer esporte”, “o esporte
afasta das drogas”, “onde têm espaço para a cultura, esporte e lazer não têm tempo para
besteiras”1, dentre outras expressões relevantes na construção de significados vinculados
ao esporte e lazer. É possível inferir também que há uma ideia de “positividade”
atrelada aos fenômenos. Um vínculo dessa prática com todas as formas e discursos
sobre “saúde” e “ocupação do tempo livre”, categorias tão objetivadas na
contemporaneidade.
Percebe-se, assim, uma dicotomia interessante na realidade social: de um lado
um discurso de violência muito forte que se manifesta nas diferentes realidades e, de
outro, uma “salvação” para todos os males: o esporte e o lazer. Mas, como conectar
esses “opostos”? Não é esse trabalho que vai dar essa resposta. Temos a pretensão de
apenas mostrar que isso já é uma prática social, principalmente no discurso político.
Não é apenas uma prática discursiva, mas os projetos sociais de esporte e lazer, na sua
maioria, são “vendidos” a partir desse pressuposto. Por isso ouvimos falar e lemos nas
notícias que esses projetos são feitos para “possibilitar” o acesso às atividades
esportivas e de lazer para “tirar” das ruas as chamadas “crianças e jovens em situação de
vulnerabilidade social”. Mas, será isso uma realidade?
Nesse estudo, problematizamos essa afirmativa que pode ser ratificada por
alguns trabalhos acadêmicos (THOMASSIM, 2010 e LAZZARI, 2013). Nestes estudos,
mostrou-se que a relação direta entre esporte, lazer e afastamento das drogas não pode
ser feita de forma linear. Outros conceitos como: disciplina, hierarquia e inclusão social,
tão apregoados por esses projetos, também necessitam de uma empiria mais sólida para
que se possam fazer relações mais diretas. Portanto, não é esse o problema desse estudo,
1

Excerto extraído da entrevista realizada com uma professora que ocupa a função de diretora em uma
escola municipal de uma cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS que trata do estudo sobre os
discursos sobre violência na escola e em que condições de possibilidade os referidos discursos emergem
(ROSA, 2015), realizado pelo primeiro autor do presente artigo.
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pois já se tem material substancial para compreender que essas interconexões são pouco
sustentáveis academicamente. Mas, então, qual a questão levantada pelo presente
artigo?
O nosso objetivo com esse trabalho, resultado parcial de dois estudos de
doutorado em andamento2, é fazer uma análise sociológica desses discursos
“salvacionistas” que vinculam o esporte e o lazer com o combate ao fenômeno da
violência. Nosso aporte empírico é uma reportagem de jornal vinculado ao jornal “O
Timoneiro da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, em que um dos pré-candidatos a
prefeito relata a sua preocupação em incluir o esporte para as crianças pobres do
município em razão da sua “forte contribuição à saúde” e seu “potencial” afastamento
das drogas.
Na primeira parte do texto, apresentaremos o excerto com a referida
reportagem do jornal. No segundo tópico, apresentaremos as ideias de dois autores
clássicos da sociologia: Norbert Elias e Michel Foucault. Esses conceitos possibilitarão
as reflexões necessárias a partir do objetivo apresentado. Finalizaremos, então, o artigo
com as considerações finais, relativas à interconexão entre a entrevista e as teorizações.
607

A DIMENSÃO SOCIAL DO ESPORTE E DO LAZER
Como já ressaltado anteriormente, o nosso objetivo, a partir de agora, é
reproduzir a reportagem de jornal que perfaz o material empírico do estudo. Doravante
explicaremos como se deu a apresentação da entrevista nesse jornal de circulação de
Canoas, cidade metropolitana da capital Porto Alegre/RS. Após, discorreremos sobre as
teorizações dos autores supracitados.
Na edição impressa nº 2701, de 22 a 28 de abril de 2016 do Jornal de
circulação municipal da cidade de Canoas O timoneiro, na coluna sobre Política,
prevendo já as eleições municipais que ocorrerão no mês de outubro, o destaque é a
entrevista com o pré-candidato à prefeito do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB), Felipe Mahfuz Martini, da “série que ouvirá todos na disputa ao poder
Executivo no município”. Sobre os diversos temas no qual foi questionado, um destes se

2

Partindo da noção de práticas corporais, os estudos em andamento do primeiro e segundo autor do
presente artigo, traz a voga discussões relacionadas com as representações e significados do conjunto de
fenômenos que constituem a vida coletiva. O terceiro autor é orientador dos doutorandos.
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debruçou sobre “recuperação de jovens”. Ao relembrar acerca de sua trajetória como
gestor do Canoas Futebol Clube3, o pré-candidato afirma: “Sou um entusiasta da
atividade esportiva. Acho que o esporte é saúde, é educação e inserção social daqueles
mais vulneráveis. Aqueles que mais me conhecem sabem da atenção que eu daria para a
atividade esportiva dentro do município”.
Essa foi a reportagem apresentada. Poderíamos relacioná-la com alguns
trabalhos acadêmicos. O primeiro deles seria o de Stigger e Silveira (1994, p. 40) onde
destacam que “apesar do lazer ser considerado um tema menor, talvez ele tenha
alcançado maior visibilidade e chamado a atenção dos acadêmicos, pela confrontação
com uma realidade concreta atual, que põe em evidência a sua relevância, identificada,
tanto no crescimento que o mercado do lazer tem experimentado, assim como pela
demanda social para a qual muitos governantes têm se preocupado em dar respostas aos
seus eleitores”.
Sobre este caso, cabe ressaltar, que o pré-candidato está vinculado a um partido
político de oposição a atual gestão municipal da cidade de Canoas/RS, gestão esta que
como colocado em relevo no estudo de Rosa e Gadea (2016) atribuiu significativo valor
ao esporte e lazer como estratégia e recurso útil e positivo ao combate à violência e
redução dos índices de criminalidades, de modo especial, nos “territórios”
compreendidos como de vulnerabilidade social da cidade, como os bairros Mathias
Velho e Guajuviras.
Neste sentido, o discurso dos benefícios do esporte e do lazer tem sido um dos mais
potentes eleitoralmente, pois, parece que acaba tornando-se questão de governo diante do
respaldo das diversas forças envolvidas (no sentido foucaultiano).
Apresentada a empiria do artigo, passamos a refletir sobre as teorias sociológicas
que podem respaldar as análises propostas. Iniciando pela obra de Norbert Elias e referindonos, posteriormente, aos textos de Michel Foucault são os próximos desdobramentos do
estudo.

3

Clube de Futebol profissional, sediado na cidade de Canoas/RS. Fundado em 2010, o clube possui suas
origens na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) que atuou profissionalmente com a modalidade
esportiva de 1998 a 2009.
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OCUPAR, VIGIAR E PUNIR DENTRO DO PROCESSO CIVILIZATÓRIO:
ELIAS E FOUCAULT NA CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS DISCURSOS SOBRE
VIOLÊNCIA
O esporte, o lazer e a violência, estão entre os fenômenos sociais que
constituem a vida coletiva e que vêm se apresentando na atualidade como relevantes
questões para pensar em nós mesmos, para pensarmos como nos constituímos, como
representamos e somos representados na relação com o outro. Analisando os livros de
boas maneiras e documentos históricos, Norbert Elias (1994), coloca em relevo os
investimentos para a “educação” dos costumes, que vão dos processos de como
comportar-se à mesa durante as refeições, o trato com os talheres, como alimentar-se, o
refinamento das funções corporais como espirrar, tossir, escarrar, local adequado ou não
para expelir gazes, autocontrole das emoções, das paixões, da agressividade.
Este “processo civilizatório” está diretamente pautado às normas e padrões de
comportamento social, relacionados tanto à etiqueta, quanto à moral e valores que
devem ser interiorizados pelos sujeitos no que se refere à relação com os outros. Sobre
este processo de transformação dos costumes, Elias apresenta seus impactos,
apresentando como exemplo:

O sentimento de vergonha que cerca as relações sexuais humanas tem
aumentado e mudado muito no processo de civilização. Isto se manifesta com
especial clareza na dificuldade experimentada por adultos, nos estágios mais
recentes de civilização, em falar com crianças sobre essas relações. Hoje,
porém, esta dificuldade parece quase natural. Afigura-se que, por razões
quase biológicas, a criança nada sabe sobre as relações entre os sexos e que é
tarefa extremamente delicada e difícil esclarecer a meninas e meninos em
crescimento o que está acontecendo com eles e o que acontece em volta. A
extensão em que esta situação, muito longe de ser evidente por si mesma,
constitui mais um resultado do processo civilizatório, só é entendida se
observarmos o comportamento das pessoas em um estágio diferente de
desenvolvimento (ELIAS, 1994, p. 169).

Este parece um exemplo pertinente que sinaliza como os sentimentos são
apreendidos e materializados na vida coletiva e que acreditamos ser algo dado, da
essência humana, natural, contudo, é possível sugerir, que os sentimentos, as sensações,
são construídas socialmente. Em outras palavras, queremos destacar que a maneira que
somos educados, interiorizamos desejos, valores e hábitos compreendidos como mais
adequados, corteses e polidos, enquanto tantos outros são reprimidos, numa espécie de
autocoerção dos comportamentos.
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No que se refere à violência, parece que os sentimentos em relação a este
fenômeno, em certa medida também foram construídos. A esse respeito, significativos
estudos no Brasil (ABRAMOVAY e RUA, 2002; SOARES, 2004; TAVARES DOS
SANTOS, 2001, 2004, 2007, 2009; MACHADO DA SILVA, 2008; ROLIM, 2008;
MARTINS, 2015), tem se ocupado dessa temática com diferentes compreensões e
abordagens teóricas. Os estudos recentes têm sido protagonistas de múltiplas
abordagens em torno deste fenômeno. O que estamos sinalizando, é que a violência não
é prerrogativa da sociedade contemporânea, não é novidade. O fenômeno social da
violência sempre existiu. As relações de violência entre os sujeitos sempre estiveram
presentes na sociedade que ao longo da história vem se constituindo também por
intermédio deste fenômeno.
Um primeiro exemplo que mencionamos nessa linha argumentativa é o dos
Guerreiros Medievais, descritos pelo autor na obra O Processo Civilizador – Volume I
(ELIAS, 1994, p. 189 a 213) e Volume II (ELIAS, 1993, p. 215 a 255), expondo como e
porque suas explosões de crueldade não os excluíam da vida social, pelo contrário, os
que demonstravam o gosto de matar e torturar eram valorizados, na medida em que,
naquela estrutura social medieval frequentemente beligerante, comportamentos como
esses se mostravam necessários e vantajosos. Além disso, o autor descreve com detalhes
como os guerreiros, durante os séculos XI a XVI, foram atraídos para uma
interdependência cada vez mais acentuada em relação a outras classes e grupos sociais,
caindo na dependência funcional e institucional. Nessas outras configurações sociais,
boa parte deles foram, paulatinamente, transformados em cortesãos.
O que o autor demonstra, nessa construção empírica, é que os padrões de
violência foram se transformando através do tempo. Os cavaleiros medievais da Idade
Média não apenas eram aceitos socialmente, como também eram respeitados pelos atos
de violência que lhes eram característicos. Um padrão de violência que foi se
amainando com o tempo, a partir da incorporação do monopólio da violência pelo
Estado. Materializando essa afirmação, é possível dizer que para os padrões atuais seria
muito difícil aceitarmos as crueldades de sujeitos como esses. Hoje, as forças estatais, e
apenas elas, possuem a “procuração social” para proceder violentamente quando
necessário.
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Já o filósofo Michel Foucault em sua obra Vigiar e Punir (2014), evidencia
como em alguns países da Europa na Idade Média eram comuns e corriqueiras as
execuções em praça pública. Apresentando como exemplo o fenômeno do suplício que
consistia em uma técnica de produção de castigo corporal que repousava em uma
espécie de “arte quantitativa do sofrimento” que variava de acordo com a classificação
do considerado crime cometido pelos sujeitos, tais acontecimentos, caracterizavam
verdadeiros espetáculos punitivos públicos, no qual, “o próprio excesso das violências
cometidas é uma das peças de sua glória” (FOUCAULT, 2014, p. 37) onde os sujeitos
que gritavam e gemiam com os golpes desferidos aos seus corpos, consistia elemento do
próprio cerimonial público da justiça que se prolongava, mesmo após a morte dos
condenados: “cadáveres queimados, cinzas jogadas ao vento, corpos arrastados na
grade, expostos à beira das estradas”(idem, p. 37).
No Brasil, o fenômeno não é tão distante. O sociólogo José de Souza Martins
em seu minucioso estudo Linchamentos: a justiça popular no Brasil (2015), evidenciou
que os primeiros linchamentos que se tem notícias, ocorreram em 1585 na Bahia, ainda
na Colônia, assim como, os espetáculos punitivos públicos conforme descritos por
Foucault (2014) ocorridos na Europa.
Em relação a manifestação de violência materializada em forma de
linchamento, o sociólogo destaca que já ocorria,

Antes mesmo que essa palavra surgisse na América Inglesa, no século XVIII,
e aqui chegasse, no século XIX, na conjuntura de tensões e linchamentos da
proximidade da abolição da escravatura, quando essa palavra se tornou, aqui,
de uso corrente. E ainda, não só as formas, mas também os significados que
presidiram as condenações da Inquisição ao longo do período colonial. Os
enforcamentos, sentença comum da justiça brasileira até 1874, como
aconteceu em outros lugares, tinha estrutura de espetáculo público, o que
também acontecia nos autos de fé da Inquisição. Não lhes faltava nem
mesmo a decapitação dos sentenciados e a decepação das mãos junto ao
patíbulo, salgamento de cabeças e mãos e seu acondicionamento em caixas
de madeira levadas, por capitães do mato, em excursões a lugares remotos
das províncias para escarmento dos povos, como se dizia. Verdadeiro funeral
de horror (MARTINS, 2015, p. 10).

Nesta esteira, caberia, inclusive, lançar luz para o exemplo bíblico do que teria
sido o primeiro homicídio da história da humanidade narrado no livro de Gênesis, dos
irmãos “Caim e Abel”, no qual, Abel acabou sendo assassinado por Caim. Parece em
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síntese, que o que difere é que este, devido ao processo civilizatório são considerados
atos incivilizados, no qual, repudiamos diante dos modos como somos educados.
A sociedade ao longo dos anos foi criando costumes, normas, regulamentos,
leis, materializando o processo civilizatório (ELIAS, 1993, 1994; FOUCAULT, 2014),
ou seja, uma sociedade regulada, no qual o Estado, é o ente que garante o cumprimento
das mesmas e deve punir os sujeitos que venham a infringi-las. Na teia destas ações para
o controle das pulsões humanas, o Estado emerge com a função e compromisso do
controle da violência, implicando na detenção do monopólio da violência pelo Estado
para a garantia da segurança do corpo individual e coletivo, numa espécie de restrição
voluntária de nós mesmos de uma força que exerce o controle, mobilizando nossas
paixões, ou seja, contendo os impulsos, as emoções, os desejos, assim como, agindo nos
gostos, interesses e perspectivas para a constituição de determinados modos de vida.
Nesta configuração, a interiorização do medo e sentimento de insegurança,
torna-se

elemento

gerador

da

afecção

das

classificações,

categorizações

e

hierarquização social, ou seja, posiciona sujeitos ou grupos em determinados lugares
sociais e políticos específicos e o esporte e o lazer, por eventuais características
intrínsecas capazes de conduzir para a “purificação social”, “serve” (THOMASSIM,
2010) para o enfrentamento e combate das mazelas da sociedade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo como ponto de partida os aportes teóricos de Norbert Elias e Michel
Foucault, propomos um estudo baseado na análise sociológica dos discursos que
vinculam o esporte e o lazer ao combate do fenômeno da violência. Nesta perspectiva
teórica, supomos algumas considerações que são críticas e desestabilizam o discurso
hegemônico. Foucault (1986, 2011) já sinalizava que a produção discursiva possui uma
produtividade inédita que sistematicamente forma os objetos de que falam e instituem
regimes de verdade.
Nesta configuração, o discurso de que “onde tem espaço para a cultura, esporte
e lazer não tem tempo para besteiras”, do esporte e lazer que “é saúde, é educação e
inserção social daqueles mais vulneráveis”, nos remete a uma concepção da pureza
social por meio destes fenômenos. Ou seja, o esporte e o lazer tornam-se questões de
governo onde o Estado é mais um entre as diversas forças envolvidas.
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Assim, respondendo ao objetivo do presente estudo, podemos sinalizar que tais
discursos se apresentam como um potente modelo a ser vendido eleitoralmente,
independentemente de filosofias e ideologias de partidos políticos. Neste sentido, tanto
os compreendidos como “mais conservadores” e de “direita” aos compreendidos “mais
progressistas” e de “esquerda” apresentam esta concepção de esporte e lazer que é
interiorizada pelos sujeitos. Consequentemente, há o conceito de afastamento da
violência, assim como, da ideia do direito social que se fragiliza, “ao tornar as
‘características’ dos sujeitos como critério ao acesso, adquirindo uma dimensão
utilitarista” (ROSA e GADEA, 2016, p. 240), no qual, os referidos valores
representados pelo outro da relação são oriundos da suposta concepção de ‘pureza’ e
paz social.
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POLÍTICAS DE LAZER: INTERAÇÕES E TRANSVERSALIDADE COM AS
POLÍTICAS DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Henrique Pereira Rocha, Universidade Federal do Ceará – UFC;
Universidad de Deusto – UD; hrocha@ufc.br
RESUMO: A política de lazer no Brasil está relacionada quase que diretamente ao
campo do esporte, por ter em alguns contextos uma relação mais próxima com as
práticas de recreação que tem como bases atividades físicas e esportivas. Entretanto,
consideramos que as políticas de lazer em nosso país caracterizar-se por sua
transversalidade também nos campos da cultura e do turismo, além do próprio esporte.
Este artigo procura abordar as políticas públicas para o lazer, levando em consideração
os seguimentos da cultura, turismo e lazer, para fazer uma reflexão de como as referidas
politicas influenciam numa percepção mais ampla para um politica compreendida como
política de lazer. Para tanto, recorremos à revisão bibliográfica de conceitos para as
políticas de cada área abordada, além dos documentos oficiais de referencia nacional
que balizam as politicas públicas para cada setor. Organizamos nosso trabalho em
tópicos específicos para cada segmento – cultura, turismo e esporte -, com os
questionamentos mais pertinentes para cada uma destas políticas e como, por
consequência, influenciam na compreensão do modo de pensar uma política de lazer de
forma ampla.
PALAVRAS CHAVE: Políticas de lazer; política cultural; política de turismo; política
de esporte

INTRODUÇÃO
A política, na atualidade, passa por uma crise de confiança nos governos por
parte da sociedade, que por sua vez está testemunhando a diminuição dos benefícios do
estado de bem-estar social e ausência do Estado em setores que estão sendo ocupados
pela iniciativa privada, de acordo com a lógica da economia capitalista onde prevalece a
lógica do neoliberalismo. Neste contexto, há uma reivindicação pela reativação da vida
política com uma participação e maior respeito pela sociedade civil. Desse modo, as
políticas públicas nos segmentos relacionados com o lazer, seja a cultura, o turismo ou o
esporte, seguem a lógica de decisões da política institucionalizada pelo Estado.
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Nos tópicos relacionados a cada um desses seguimentos expostoes neste
trabalho, procuramos estabelecer um panorama das políticas no Brasil nestes três
setores, destacando as particularidades de cada um deles, apesar de seguirem a mesma
estrutura em estabelecer suas políticas através de formulação de Planos Nacionais, com
diretrizes, objetivos e metas a ser alcançadas. Assim, procuramos nos aproximar das
definições das políticas específicas que são transversais às políticas de lazer e que
encontramos relacionadas com nosso objeto de estudo, ou seja as políticas de cultura,
turismo e esporte. Apesar de nossas bases teórica estejam relacionadas aos estudos
desenvolvidos no Instituto de Estudios de Ocio da Universidad de Deusto (Espanha), de
onde partimos para estabelecer nossos estudos e reflexões, utilizamos nos tópicos a
seguir algumas referências teóricas originadas dos estudos de lazer, cultura, turismo e
esporte desenvolvidos por diversos pesquisadores no Brasil para podermos fazer uma
relação direta entre os aspectos teóricos e legais do lazer no caso brasileiro.

POLÍTICAS DE LAZER
Nossa reflexão sobre os estudos de lazer consideram as diferentes realidades
regionais observadas em diversos países para, neste tópico, estabelecermos uma breve
introdução ao tema das políticas de lazer como base suas interações com outros
segmentos abordados, quer dizer, as políticas de cultura, turismo e esporte. A
diversidade de conceitos que vão desde a etimologia do termo e a variação de traduções
nos principais idiomas, revela sua dupla matriz, tanto latina como grega com aplicações
práticas e construções filosóficas e que nos conduzem a ter que slecionar um caminho
de investigação que pode ser tomado em diversos níveis, mas com a mesma intensidade
e articulação discursiva.
Se dificilmente podemos, entorno dos Estudios de Ocio, elaborar um discurso
continuado e coerente ao longo do último século, nos resulta complexo
realizar-lo em relação com as Políticas como objeto de estudo dos Leisure
Studies, e mais complicado resulta fazê-lo em relação com a presença das
políticas como tema de investigação nos Estudios de Ocio, em castelhano.
(SAN SALVADOR, 2006, p. 198)

Encontramos desta forma, a presença de formulações teóricas sobre as
políticas tanto nos Estudios de Ocio (de origem castelhana), nos Leisures Studies
(predominantemente de origem anglo-saxã) e nos Estudos do Lazer (desenvolvidos no
Brasil), a partir dos quais elegemos algumas considerações para nossa formulação
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teórica e condução de reflexões neste trabalho. Tal quais os processos de elaboração do
pensamento sobre Política, particularmente as políticas de lazer sofrem com as mesmas
implicações relacionadas a questões do Estado, de ideologias, de poder, de participação
democrática, etc. Entretanto, indicamos como definição da política aplicada a análise
das políticas de lazer a observação de Jonson e Lynch (2006), na qual devemos pensar a
política como a manifestação das ideologias, interesses e poder.
A “ideologia” refere-se a crenças sobre como a sociedade deveria estar
organizada. Los ‘interesses’ guardam relação com os grupos de indivíduos da
sociedade que aspiram alcançar objetivos comuns através do processo
político. O “poder”, desde um prisma político, é o processo mediante o qual
se controla ao governo ou a outras instituições - incluindo os tribunais de
justiça - com o fim de alcançar fins ou interesses ideológicos. (JONSON &
LYNCH, 2006, p. 23)

A articulação destes três elementos determina o modo de pensar a política
de lazer por parte dos Estados e de outras instituições da sociedade civil que com ele se
relacionam, tais como associações comunitárias, organizações sem fins lucrativos,
universidades, etc. A bibliografia sobre as políticas de lazer nos revelam que a presença
do Estado como instituição responsável pela oferta de lazer ainda é muito determinante
para a formulação de programas e construção de espaços públicos para uso coletivo. Por
outro lado, a presença da iniciativa privada é forte em setores que estão articulados com
as necessidades de mercado e que seguem as regras empresariais para a oferta de lazer
em segmentos como o turismo, e alguns setores da cultura, como a música e o cinema.
Além das presenças do Estado e da iniciativa privada como promotores da
oferta de atividades, bens e serviços para o desfrute do lazer, temos que considerar que
outras determinações institucionais vão influenciar nas decisões e oportunidades através
das formas de poder e controle. Quer dizer, tanto o Estado como outras instituições que
operam com a formalização das ofertas de lazer, guardam em si esta dimensão de
domínio e autoridade sobre a definição das políticas de lazer e dos segmentos a ele
relacionados. Esta forma de domínio e controle é confirmada quando observamos
questões relacionadas aos espaços de lazer e à organização dos horários de
programação, que são definidos de acordo com as necessidades operacionais dos órgãos
responsáveis pela gestão.
Com o fim de perseguir ou adquirir o lazer, as pessoas necessitam tempo e,
possivelmente, outros recursos como espaço, instalações, equipamento e
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dinheiro. Além disso, também podem requerer certas liberdades. E a
disponibilidade de todos estes “recursos” também pode estar influenciada, ou
inclusive determinada pelo Estado ou outras instituições que exercem
diversas formas de poder e controle. (BULL, HOOSE & WEED, 2003, p.
125)

A presença destes dois segmentos - Estado e iniciativa privada - na
determinação das políticas segue perpetuando uma tensão de responsabilidades e
funções na formulação das políticas de lazer. O elemento ideológico presente na política
determina a presença mais forte do poder segundo as diretrizes da doutrina política que
ordena o Estado em dito momento. Assim, em relação à política de lazer no Brasil
temos a adoção do modelo liberal dos anos 1980, e em contrapartida, a defensa do
Estado como organizador maior das políticas públicas, apesar de que se observem
considerações sobre os problemas de gestão das instituições públicas:
O pensamento sobre o desenvolvimento das políticas de lazer em Brasil, por
parte dos estudos acadêmicos, leva em consideração os impactos das políticas de lazer
na população defendendo uma articulação maior entre pesquisadores e gestores,
considerando a população como elemento principal a ser beneficiado com a execução
das políticas públicas. Deste modo, como observa Gomes, há se desenvolvido no Brasil
uma tendência para as reflexões críticas sobre as políticas de lazer. Esta tendência
encontra suas razões quando se observa que a massificação e indução ao consumo do
lazer, segundo as ofertas de mercado, não tem apresentado benefícios para o conjunto
da sociedade, nem tão pouco o direcionamento e instrumentalização do lazer por parte
do Estado.
Alguns estudos brasileiros desenvolvidos especialmente a partir dos anos de
1990 denunciam problemas decorrentes do uso, perceptível até mesmo na
atualidade, do lazer como um dos instrumentos de controle social,
procurando assumir postura mais indagadora diante da produção teórica
sobre o lazer. São críticas à chamada abordagem funcionalista do lazer, à
massificação, ao consumismo (decorrentes da alienação na apropriação da
indústria cultural do entretenimento) e ao desenvolvimento de políticas de
lazer de controle dos sujeitos.
Reflexões como essas revelam desejos de maior contextualização e diálogo
entre pesquisadores, gestores, educadores e a população brasileira,
articulando teorias e práticas que constituem faces distintas e inseparáveis de
uma única moeda. (GOMES, 2009, p. 102)

Além da defensa da presença do Estado como ordenador dos diferentes
segmentos sociais para a formulação das políticas, temos que considerar os riscos
quando o Estado se assume como controlador do comportamento individual dos
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sujeitos, determinando o que é apropriado ou não apropriado. Esta forma de controle
dos espaços e tempo destinado ao lazer, por exemplo, pode estabelecer a influêcia de
grupos sociais sobre outros na seleção das opções de lazer, fortalecendo as
desigualdades sociais e pondo um grupo social em grau de superioridade a outro.

POLÍTICAS DE CULTURA
A política de cultura no Brasil tem forte relaçãos com a função do Estado
como agente regulador e financiador da produção e usufruto de serviços e bens
culturais. Desde a implantação de equipamentos e institucionalização de órgãos
públicos para a produção e promoção das belas artes no período colonial, até a
regulamentação e compreensão da cultura como valor universal baseado em valores da
multiplicidade étnica no país, a tensão para fortalecer e ampliar as políticas tem sido
objeto de um debate constante.
Como ponto de partida para a abordagem da política cultural no Brasil,
observamos alguns princípios que devem ser considerados para a reflexão neste campo
de atuação. Em primeiro lugar, destacamos as determinações ideológicas das políticas
culturais em Brasil através dos últimos séculos que tem influenciado o modo de pensar
as políticas, de acordo com as necessidades institucionais do Estado e órgãos privados,
no esforço de propor modelos políticos que contemplassem a grande extensão
geográfica do país, sua diversidade e necessidades culturais. Assim, de acordo com
Chauí (1995), o Estado tem se relacionado com a cultura no Brasil de quatro formas:
Liberal, onde a cultura e as belas artes são privilegio da elite; Estado Autoritário, onde o
Estado é o próprio produtor oficial de cultura e sensor da produção cultural da sociedade
civil; Populista, quando manipula as culturas populares tradicionais; e, Neoliberal, que
valoriza a cultura e os eventos de massa com manifestações dos meios de comunicação
sob responsabilidade de empresários culturais.
A compreensão da relação direta das ideologias com as definições das
políticas culturais em Brasil, além do fortalecimento da compreensão da cultura como
valor antropológico de acordo com a realidade própria brasileira, tem proporcionado um
debate constante e intenso sobre a formulação das políticas neste segmento. Este debate,
nos últimos vinte anos, segue a direção da democratização das políticas e percepção da
cultura como direito social (de acordo com o que se propõe a Constituição Federal de
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1988), buscando favorecer os distintos segmentos sociais e a diversidade de expressões
e manifestações artísticas que estão presentes no país, consequência da diversidade
étnica e mescla de culturas.
A superação da ideologia neoliberal e o estímulo à ampliação das
expressões culturais nos diversos setores da sociedade no Brasil não é possível sem a
atuação do Estado frente à força dos agentes privados de carácter comercial, que em
geral são amparados pela influência dos meios de comunicação de massa. Em
consequência, a interação da sociedade civil é mais intensa junto ao próprio Estado, nos
níveis federal, estadual e municipal, já que todos estes entes da República têm
responsabilidades em garantir os direitos culturais para a população. Assim, de acordo
com a definição de Coelho, a
…política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções
realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos
comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da
população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas.
Sob este entendimento imediato, a política cultural apresenta-se assim como
o conjunto de iniciativas, tomadas por esses agentes, visando promover a
produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do
patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por elas
responsável. (COELHO, 1999, p. 293)

A relação das políticas públicas de cultura com o Estado no Brasil é
histórica, sendo marcada por diferentes relações dos agentes culturais com as
instituições oficiais, e diferentes percepções do Estado enquanto reconhecimento da
produção artística e cultural por parte da sociedade. Estas formas de relação têm a
marca de cada época e regimes políticos, influenciando, por conseguinte, as formas do
fazer cultural em nosso país.
O histórico das políticas culturais no Brasil são definidas por Cesnik e
Beltrame (2005) em três momentos. O primeiro está relacionado ao período de 1808 a
1929, que é caracterizado como a “cultura do Estado balcão”, quando da chegada da
família imperial portuguesa à colônia brasileira em 1808. Com a instituição da
Republica Nova por Getúlio Vargas, e consequente regime ditatorial do Estado Novo
com a Constituição Federal de 1937, inicia-se o segundo período da política cultural no
Brasil, que considera a “cultura como ferramenta ideológica”, que segue o período de
1937 a 1990.
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O terceiro momento das políticas culturais corresponde ao período que
inicia em 1990 até os dias de hoje, que é denominada como “a cultura e a nova relação
com o setor privado”. Este período é marcado pela influência das políticas neoliberais e
com a implantação das leis de incentivo à cultura por parte do governo federal e grande
parte dos governos estaduais. Em contrapartida, a sociedade civil tem demandado por
mais investimentos públicos para as atividades que não têm carácter de exploração
econômica ou que estão relacionadas às tradicionais culturais e patrimoniais do país. As
atividades mais relacionadas com a exploração comercial, derivadas da expansão das
indústrias culturais e criativas passam a relacionar-se mais com os patrocinadores
privados, com garantia de recursos para sua realização.
Atualmente, a política de cultura no Brasil, em seu conjunto, procura
regulamentar-se pelas definições do Plano Nacional de Cultura de 2011, que apresenta
53 metas a serem cumpridas até 2020. O Plano é estruturado em três dimensiones: a
cultura como expressão simbólica, como direito para a cidadania, e como potencial para
o desenvolvimento econômico sustentável. (BRASIL. MINISTÉRIO DA CULTURA,
2012) Este Plano integra o Sistema Nacional de Cultura, cuja legislação inclui o
Conselho Nacional de Política Cultural e o Fundo Nacional de Cultura, além de
regulamentar o sistema federal em articulação com os sistemas estaduais e municipais.

POLÍTICAS DE TURISMO
O setor do turismo talvez seja o segmento transversal ao lazer que mais tem
relação com a iniciativa privada e segue as tendências de mercado de acordo com os
diferentes elementos que integram esta categoria, seja a rede hoteleira, os bares e
restaurantes, as empresas de transporte aéreo, terrestre e marítimo, empresas de
entretenimento e, mais diretamente as agências operadoras de turismo. Assim mesmo,
este setor no Brasil é dependente das políticas públicas, que por sua vez tem mais
influência dos setores empresariais do que dos segmentos da sociedade civil. Na
literatura sobre as políticas e planejamento são observadas algumas iniciativas do
turismo para o desenvolvimento local. Ou seja, são identificados três critérios que
sustentam as políticas públicas e programas sobre turismo a nível mundial: qualidade,
sustentabilidade e diversificação. Estes critérios são considerados intrinsecamente
relacionados, de forma que resulta difícil estabelecer uma linha divisória entre eles.
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A “qualidade” está associada aos serviços e entorno onde se realiza a
atividade turística com controle e avaliação segundo as normas baseadas na ISO 9000,
estabelecendo parâmetro para a oferta por parte da iniciativa privada. Por parte dos
governos se espera que as instituições públicas tenham organismos encarregados em
cuidar da qualidade no turismo. A “sustentabilidade”, por sua vez, tem que estar em
equilíbrio com os âmbitos ecológicos, económicos, sociais e culturais, observando-se as
ações que implicam a melhoria dos destinos turísticos, e controle dos serviços e
recursos locais. E por fim, a “diversificação” de produtos turísticos deve suprir a
demanda de produtos e serviços em variedade permitindo uma desconcentração
geográfica dos destinos turísticos, promovendo também a qualidade e sustentabilidade
já que há uma maior oferta. (LATIESA, PUERTAS & PANIZA, 2006) Além de
considerarmos a influência e impacto dos interesses privados das grandes empresas que
operam no comércio de produtos e serviços turísticos, há questionamentos sobre a ação
das políticas sobre os setores sociais e ambientais, paralelo aos aspectos econômicos.
As políticas turísticas no âmbito nacional e internacional tem recorrido a
estes três critérios, e se centram em favorecer uma economia que proporcione
atividades complementárias e alternativas ao turismo; ao mesmo tempo em
que tratam de evitar o isolamento da população e permitir a melhora dos
níveis de vida social, econômica e ambiental, e todos eles sob a salvaguarda
da identidade cultural, histórica e patrimonial. (LATIESA, PUERTAS &
PANIZA, 2006, p. 86)

Não devemos esquecer que as políticas de turismo estabelecem investimento
público em um sector operado quase que em sua totalidade por empresas privadas. Esta
forma de intervenção é observada no Brasil através da construção de centros de eventos
para fins de captar congressos e feiras, da melhora de espaços turísticos nas cidades que
são, na maioria dos casos, espaços privilegiados para os turistas e as classes sociais mais
altas, a promoção de festivais e concertos financiados por dinheiro público em datas
comemorativas (como Ano Novo, Carnaval e festas de São João) e, para ser breve nos
exemplos, a publicidade governamental de promoção dos destinos turísticos locais,
destacando principalmente os ambientes naturais, a gastronomia e o mito da
hospitalidade com os visitantes.
O Estado, como formulador das políticas de turismo em atenção ao setor
empresarial, cumpre no Brasil um papel contraditório, como observa Veal,
considerando a função pública das políticas:
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Uma característica chave da política de turismo é o caminho pelo qual
organismos públicos intervêm no que é essencialmente uma indústria do setor
privado. Os organismos públicos, em geral, realizam uma comercialização e
o papel de promoção em nome da indústria. O dinheiro público se gasta
gerando clientes para a indústria privada com o fim de obter benefícios
sociais em forma de aumento dos empregos e renda. Com frequência, o
principal recurso entorno do qual se desenvolve o turismo é de propriedade
pública e está gerenciado publicamente - por exemplo, lagos, montanhas e
praias ou museus, galerias e edifícios históricos. (VEAL, 2002, p. 247)

O setor do turismo no Brasil seguiu uma prática de governo no inicio dos
anos 2000 que foi difundida em alguns segmentos que tinham carência de definição de
políticas públicas, constituindo-se através da discussão pública das políticas através de
conferências locais e nacionais em cada setor, que por fim estabeleceram Planos
Nacionais a serem balizadores das políticas de Estado, definindo objetivos e metas a ser
cumpridas em determinado período de tempo. Assim, o Plano Nacional de Turismo do
Brasil é um documento de natureza econômica com o diagnóstico da realidade do
turismo brasileiro baseado em dados de investimentos, fluxos turísticos nacionais e
internacionais, competitividade e uma visão marcada por dois grandes eventos
esportivos: a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. De
acordo com este documento, referente ao período de 2013-2016, a participação do
turismo na economia brasileira é de 3,7% do PIB e o movimento do fluxo turístico
internacional para o Brasil foi de 5,8 milhões de chegadas em 2012, das quais 48,38%
são originários de países da América do Sul. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO,
2013) Em 2014, pela primeira vez o número de turistas estrangeiros superou a marca
dos seis milhões, com um marco de 6,4 milhões impulsionados pela realização da Copa
do Mundo de Futebol. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2015)
No Plano Nacional de Turismo referente a 2007-2010 há uma clara
mensagem em seu subtítulo “Uma viagem de inclusão”, que percebemos na definição
de seus objetivos relacionados a desenvolver o produto turístico brasileiro com
qualidade, observando-se as diversidades regionais, culturais e naturais do país; a
promoção do turismo como fator de inclusão social por meio da geração de emprego e
renda, e possibilidade de inclusão do turismo como atividade de consumo; e, fomento
da competitividade do produto turístico brasileiro no mercado nacional e internacional.
(BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007) Este plano apresentou uma tendência
de preocupação os aspectos sociais do turismo, que favoreceu o desenvolvimento do
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conceito de “turismo comunitário” em pequenas cidades com o respeito à natureza, o
empoderamento das comunidades e o desenvolvimento sustentável, procurando fugir do
turismo de massa. O Plano em vigor, correspondente ao período de 2013-2016, tenta
manter uma relação com os principais objetivos para a promoção de um turismo
sustentável e respeitando a diversidade de oportunidades que o país oferece,
estabelecendo que:
O potencial de desenvolvimento turístico oferece ao mesmo tempo
oportunidade e desafio para a execução de ações de proteção ao meio
ambiente e de promoção do seu uso economicamente sustentável, com
respeito aos costumes regionais, viabilizando grandes avanços na inclusão
social e na distribuição da riqueza. (BRASIL. MINISTÉRIO DO TURISMO,
2013, p. 52)

Ele tem diretrizes que apontam para desenvolvimento econômico
sustentável, ambientalmente equilibrado e socialmente inclusivo, além da geração de
oportunidades de emprego e do espírito empresarial; a participação e o diálogo com a
sociedade; o fomento à inovação e o conhecimento; e, regionalização. Todavia, os
objetivos estratégicos estão relacionados a preparar o turismo brasileiro para
megaeventos; aumentar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros;
estimular os brasileiros a viajar por todo o Brasil; e melhorar a qualidade e aumentar a
competitividade do turismo brasileiro. Este documento, no entanto, não possui uma
unidade em seu conceito já que seus objetivos estratégicos não estão relacionados com
as diretrizes estabelecidas em seus objetos principais. É observada a contradição de
carácter econômico e seus objetivos sinalizados para o público externo, não apontando
concretamente soluções para o desenvolvimento interno do turismo em toda sua cadeia
produtiva.

POLÍTICAS DE ESPORTE
As políticas de esporte no Brasil passam a ter uma regulamentação legal por
parte do Estado a partir da década de 1940, para “disciplinar o esporte brasileiro”. Este
período histórico está relacionado com uma maior intervenção do estado nas atividades
econômicas e sociais durante o governo de Getúlio Vargas, correspondente a um
período de controle do Estado sobre todos os âmbitos da vida pública, conhecido como
“Estado Novo”, mantendo-se de 1937 até 1945. Outro momento significativo para as
políticas de esporte são as novas legislações da década de 1990, que seguiram a lógica
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de concepção de Estado neoliberal nos fins do século XX, propondo uma presença mais
forte de uma economia de mercado para os incentivos ao esporte, contrapondo-se à
tradição das oligarquias conservadoras que controlaram o esporte brasileiro ao longo do
século passado. Este conflito criou uma reação para o surgimento de esforços de
autonomia e pluralidade para a mudança no setor esportivo. (CASTELLANI FILHO,
2007)
Tal qual já assinalamos como referência para outras políticas, a definição de
direitos sociais a partir da Constituição Federal de 1988, consolida a noção de dever do
Estado para com as práticas esportivas. O período de redemocratização no Brasil ao fim
dos anos 1980 não provocou grande impacto nas relações entre Estado e esporte,
entretanto é observado o surgimento de uma produção académica sobre os estudos da
Educação Física. Além do esporte e lazer serem reconhecidos formalmente como direito
individual e social no texto da Constituição brasileira, na prática é observado uma
conduta corporativista por parte dos agentes públicos e privados que atuam no esporte
como segmento de força econômica. A política social para o esporte somente passa a ser
materializada com o surgimento do Ministério do Esporte em 2003, que elaborou os
programas de natureza social: Esporte e Lazer na Cidade, e Segundo Tempo.
A implementação de um ministério específico para esta área exigiu a
previsão de aporte financeiro que passou a ser definido pela Política Nacional de
Esporte e Lazer, mas os estudos feitos para a análise da política de investimentos
apontam a irregularidade e a reduzida execução do orçamento nos principais programas
ministeriais. (ATHAYDE, MASCARENHAS & SALVADOR, 2015) A carência de
uma regularidade e constância nas políticas públicas em Brasil implica que, a cada
quatro anos, com a eleição de novos governantes e indicação de novos gestores públicos
para os principais cargos na administração do Estado, não haja uma continuidade das
ações e que programas sejam substituídos por outros seguindo definições políticas
circunstanciais, como é o caso da realização da Copa do Mundo de 2014 e a realização
dos Jogos Olímpicos, em 2016.
Atualmente, o Ministério de Esporte no Brasil está dividido em três
secretarias: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social;
Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor; e, Secretaria Nacional de
Esporte de Alto Rendimento. (BRASIL. MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015) Duas
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destas secretarias estão relacionadas com setores específicos a serem favorecidos: o
futebol, que é o esporte com mais estrutura do ponto de vista profissional, incluindo
infraestrutura de grandes estádios financiados com dinheiro público, além das estruturas
privadas dos clubes de futebol; e, o que é considerado “esporte de alto rendimento”, que
são aqueles que possibilitam seus atletas obter títulos internacionais em esportes
coletivos e individuais.
O documento que define a Política Nacional de Esporte, publicado em 2005,
aponta que a tese fundamental da política para esporte no Brasil é tratar o esporte como
uma questão nacional, e assim compreendido como uma Política de Estado para o
desenvolvimento da nação, fortalecimento da identidade cultural, da cidadania e da
autodeterminação da população. Este documento, elaborado a partir da constituição do
Ministério do Esporte, estabelece que:
O esporte, construção humana historicamente criada e socialmente
desenvolvida, é abordado como integrante do acervo da cultura da
humanidade, e o lazer, como uma prática social contemporânea resultante das
tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço
de vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassado por relações
de hegemonia. (BRASIL. MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2005, p. 22)

626
Apesar deste plano apresentar que, há uma ampla participação popular na
proposição das políticas públicas, observa-se a indefinição do investimento em esporte
no Brasil frente à diversidade de demanda de setores distintos envolvidos nas práticas
esportivas e de lazer. A ausência de um objetivo definido para a atuação do Estado é
resultado das tensões que ainda estão presentes nos diversos segmentos que representam
o setor do esporte que o próprio Ministério do Esporte tenta contemplar nas Secretarias
que relacionamos anteriormente.
Com a incapacidade de determinar claramente um padrão ou um campo
hegemônico na destinação dos recursos públicos, fica bastante limitada a
possibilidade de identificação dos objetivos da política esportiva e de lazer
brasileira. De maneira geral, uma acentuação dos gastos em programas
destinados ao esporte de alto rendimento tende a atender um quantitativo
menor de esportistas, além de vincular-se aos setores conservadores do
esporte e à grande indústria esportiva e do entretenimento, expressão
hegemônica do lazer contemporâneo.
Em contrapartida, crê-se que a destinação de volumes expressivos aos
programas relativos à área social, além de atender a uma parcela maior da
sociedade carente do acesso às práticas esportivas e de lazer, vincula-se
diretamente à possibilidade de garantia dos direitos sociais dentro de uma
perspectiva universal. (ATHAYDE, MASCARENHAS & SALVADOR,
2015, p. 8-9)
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As proposições para a definição de uma política de esporte apontam dados
que revelam a expansão das práticas esportivas no Brasil, mas reconhece que a
desigualdade nas respectivas práticas ainda é presente nas formas de fomento, nas
políticas de iniciação esportiva e nas práticas esportivas femininas, sendo estas
consideradas as principais questões críticas da política de esporte no Brasil. Há uma
compreensão dos benefícios sociais e de saúde através das práticas de esporte, mas há
também uma pressão por parte de segmentos de maior expressão midiática, como o
futebol, por maiores investimentos e atenção do poder público, apesar do fracasso da
seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2014, das denúncias de corrupção e
superfaturamento das obras nos estádios, e dos atrasos e não concretização dos
benefícios para as cidades-sede nomeados como o “legado da Copa”, já que muitas das
de obras de infraestrutura urbana estão até 2016 sem conclusão.
Temos que considerar que, paralelo a setores já estabelecidos e que têm uma
articulação institucional com os poderes estatais, há outros setores tais como o setor do
esporte amador ou esportes radicais, que ainda estão construindo uma relação com as
políticas públicas para obter programas e projetos específicos que favoreçam suas
práticas e difusão. A reivindicação de políticas públicas para o esporte é uma ação
política tal qual outra qualquer, e isso os segmentos empresariais do esporte já
conhecem bem e têm uma influência significativa nas decisões governamentais. A
incipiente participação da sociedade civil que representa outros segmentos esportivos desde o esporte amador, a recreação e o lazer - pouco a pouco passa a ser visível e a
propor mudanças nas políticas públicas, pautando a necessidade de atenção às práticas
que historicamente não obtiveram a devida atenção do Estado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além dos interesses do Estado e do mercado na oferta de lazer e exploração
de segmentos culturais, turísticos e esportivos, devemos acrescentar um elemento
determinante para a formulação das políticas de lazer, que são os sujeitos a quem se
destinam as políticas. Os sujeitos, que consideramos serem os indivíduos integrantes das
diversas camadas sociais de uma sociedade, têm diferentes necessidades frente às
políticas públicas em seu conjunto, e consequentemente, também em relação às políticas
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de lazer. Deste modo, a formulação das políticas de lazer deve estar relacionada com
aspectos da vida social considerando as questões individuais e coletivas de cada grupo.
Através destas considerações, apesar das argumentações das políticas
neoliberais sobre a defesa de mais presença da iniciativa privada na oferta de serviços à
população, para os países em fase de desenvolvimento econômico, a presença do Estado
como garantia de democratização da oferta de serviços ainda é necessária, dado os
níveis de desigualdade social e de renda. O lazer por sua vez, como direito, passa a ser
objeto da formulação das políticas publicas, enquanto a iniciativa privada oferece o
lazer de acordo com as necessidades de mercado e garantia de retorno financeiro.
Como já afirmamos antes, procuramos utilizar a ideia de lazer neste artigo
de modo a favorecer uma compreensão ampla do termo a partir de sua distinta grafia em
outros idiomas, mas que vai guardar em si uma interpretação que recorre às percepções
individuais e a qualidade de vida dos sujeitos como valor intrínseco de sua significação,
seja partir do otium ou do licere. Hoje, as discussões sobre as políticas incluem questões
que não se relacionam somente ao crescimento econômico, mas também com a
qualidade de vida da população através do acesso aos serviços e bens oferecidos,
considerando o equilíbrio dos setores econômicos, sociais, culturais e ambientais. Neste
ponto, a percepção do lazer não deve desobrigar-se de se fazer presente em todos os
campos possíveis e atividades múltiplas que se preocupam com os meios e formas
oferecidas para que se preencha o tempo livre dos indivíduos.
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UMA METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE
CONTRATURNO ESCOLAR: EM FOCO O ESPORTE E O LAZER1
Marcília de Sousa Silva, Universidade Federal de Minas Gerais,
marciliasousasilva@yahoo.com.br
RESUMO: Sob o ponto de vista da institucionalização, a avaliação de políticas públicas
ainda é uma área de estudo incipiente. O objetivo desse estudo é problematizar e
apresentar estratégias analíticas na construção de um procedimento metodológico no
campo de pesquisa do lazer considerando os processos e abordagens de avaliação de
programas sociais de indução do governo federal que contemplam o esporte e lazer. A
proposta metodológica de avaliação foi construída por meio da análise da
implementação dos Programas Escola Integrada e Segundo Tempo e as representações
de esporte e lazer. A avaliação envolve a atribuição de valores aos programas, na
medida em que essa análise é feita a partir da visão de participação política,
democrática, igualitária, emancipatória e de concepção de justiça social. A constituição
das representações pode dar pistas sobre o processo educativo dos programas, porém
compreendo que não é somente nessa esfera de aprendizagem que conhecimentos e
sensibilidades são produzidos.
PALAVRAS CHAVE: Programa Segundo tempo, Programa Escola Integrada,
Representações sociais, Esporte, Lazer

INTRODUÇÃO
A perspectiva da educação compensatória manifesta-se em várias ações de
indução das esferas de governo federal, estadual e municipal que tem o objetivo do
enfrentamento dos baixos índices do desenvolvimento educacional brasileiro. Em outras
palavras, algumas estratégias de intervenção das políticas públicas na educação trazem a
desigualdade econômica e social como “questões de fundo”, e essas norteiam os
projetos e programas de governo implantados no espaço escolar para o atendimento de
crianças, jovens e adultos.

1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer - UFMG
– Belo Horizonte/MG
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De um modo geral, as políticas compensatórias são ações de intervenção do
Estado com o objetivo de suprir as necessidades que impedem a igualdade de
oportunidades de alcançar os requisitos sociais fundamentais, como educação gratuita e
assistência médica e social. Essa intervenção não tem conteúdo ou destinatário
específico, ela assegura a proteção social em qualquer contexto que dela necessite
(SILVA, 2010).
Com o olhar para as questões de vulnerabilidade social e o foco no Indicador de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)2, o município de Belo Horizonte
desenvolve nas escolas de ensino fundamental o Programa Escola Integrada que propõe
ampliação da jornada escolar com ações diversificadas no campo das linguagens e
manifestações culturais. E, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, busca realizar a interação das ações do Programa Escola
Integrada com as práticas esportivas do Programa Segundo Tempo (PST). Esses dois
programas trazem no bojo de suas diretrizes os princípios do Programa Mais Educação
como orientador da implementação de programas de educação integral.
Tendo em vista esses pressupostos proponho uma análise dos efeitos desses
programas no que diz respeito ao impacto dos seus desenvolvimentos na vida prática
das pessoas envolvidas neles. Parto do princípio que o estabelecimento de uma forma de
avaliação envolve vários fatores que vão além das questões do efeito da escola na
aprendizagem dos códigos do conhecimento científico. Tenho clareza de que a escola,
principalmente, a pública tem muitas responsabilidades e entre elas o incentivo à
apropriação pelos estudantes das habilidades de leitura, escrita, cálculos matemáticos. E
esta apropriação não está isenta em termos culturais. Ademais, ao tratar de política de
avaliação Faria (2005) refere-se aos usos que podem ser feitos da avaliação das
políticas, ou seja, a avaliação como forma de política abarcando interesses, disputas,
conflitos, escolhas.
Numa perspectiva linear de concepção de política, a avaliação apresenta-se
como última etapa do ciclo de vida da política. Dessa forma, a avaliação estaria

2

O IDEB é um instrumento calculado com base em dois tipos de informações: a) as informações sobre
rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono) do Censo Escolar da Educação Básica; e b) as
informações sobre o desempenho dos estudantes em exames padronizados elaborados pelos sistemas
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB) e Prova Brasil. É a partir do índice alcançado pelos entes federativos que a União oferece
apoio técnico e financeiro, previstos na Constituição (SAVIANI, 2007).
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subordinada do uso gerencial, ou seja, uma priorização de aspectos técnicos com ênfase
nos resultados/metas (FARIA, 2005). Entre as décadas de 1980 e 1990, a avaliação foi
posta a serviço da reforma de Estado (gerencialismo público), apresentando um viés
técnico e sendo utilizada para controle de gestão.
Faria (2005) afirma que mesmo havendo consenso sobre o caráter técnico da
avaliação, existe uma diversidade pensamentos sobre os papéis atribuídos à avaliação
desde os anos de 1960 (década do boom da avaliação de políticas e programas nos
Estados Unidos). Contudo, nesse contexto de massificação da avaliação predominava a
caracterização como ferramenta destinada à formulação e à tomada de decisão de
formuladores.
Nessa linha de análise, as avaliações podem ser produzidas (setores externos ou
internos) para favorecer a agenda de reforma. Outra possibilidade de avaliação, é a
intervenção no processo na esfera do gerenciamento movida pelo ‘peso’ da
responsabilização e pela postura defensiva em relação ao produzido. Além de impactos
efetivos nos processos decisórios, o caráter instrumental da avaliação produz elementos
que podem legitimar a política ou programa.
Os estudos sobre avaliação de políticas públicas têm sob o ponto de vista
teórico-metodológico enfatizado análises que consideram as tomadas de decisão, os
conteúdos e constituição da política e os resultados. Porém, modelos tradicionais de
interpretação das políticas públicas são questionados porque demonstram incapacidade
de abarcar a diversidade e complexificação dos processos políticos (LOTTA, 2012).
Nesse sentido, para além das abordagens organizacionais de análise é necessário um
investimento no exame dos contextos da prática da política, ou seja, no processo de
implementação da política.
A literatura sobre avaliação no campo das políticas públicas apresenta
tendências distintas, nas quais diferenciam-se os recursos analíticos como abordagens,
métodos e técnicas. Arretche (1998) aponta que existem modalidades diferenciadas de
avaliação, ou seja, a análise e a avaliação política. A primeira refere-se à constituição da
política e seu desenho institucional, e a segunda diz respeito à relação de causalidade.
O objetivo desse estudo é problematizar e apresentar estratégias analíticas na
construção de um procedimento metodológico no campo de pesquisa do lazer,
considerando os processos e abordagens de avaliação de programas sociais de indução
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do governo federal e materializados nos convênios e parcerias com instâncias estaduais
e municipais, estabelecendo o estado em que se encontram as avaliações de programas
sociais.
Sob o ponto de vista da institucionalização, a avaliação ainda é uma área de
estudo incipiente. A área padece de fragmentação organizacional e temática, ademais há
uma crítica ao campo/áreas de conhecimento (ciência política, sociologia, administração
pública), apontando sua fragilidade/omissão no debate acerca da análise e avaliação de
políticas públicas (FARIA, 2005).
Na avaliação da política pública e programas sociais é relevante analisar como
se constituem os processos políticos e com isso, revelar as articulações entre diferentes
atores na constituição das políticas. As intervenções estatais no campo das políticas têm
caminhado para modelos de cooperação entre os setores diferenciados da gestão
pública. Os Programas Escola Integrada e Segundo Tempo são exemplo da articulação
entre diferentes Ministérios da Educação e do Esporte por meio do Programa Mais
educação que se mobiliza no pacto que propõe o desenvolvimento em áreas diversas,
inclusive no enfrentamento das demandas relacionadas à educação. Esse cenário
permite que a pesquisa sobre os programas que articulam-se à instituição escolar venha
se constituindo em um campo distinto e em busca de consolidação.

PESQUISANDO OS PROGRAMAS DE CONTRATURNO E A APROXIMAÇÃO
COM O CAMPO DO LAZER
A discussão sobre as aproximações entre diferentes programas sociais perpassa a
pesquisa de doutoramento vinculada ao Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em
Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, que investiga as
representações sociais do lazer e esporte por meio das experiências do Programa
Segundo Tempo e Programa Escola Integrada na cidade de Belo Horizonte/MG.
O Programa Segundo Tempo3 articula-se ao Programa Escola Integrada4 para o
desenvolvimento de ações educativas de esporte e lazer5 nas escolas municipais

3

Programa gerenciado pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do
Ministério do Esporte (SNELIS), responsável pela implantação de diretrizes relativas aos programas
esportivos educacionais, de lazer e de inclusão social.
4
Programa gerenciado pela Gerencia de educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria
Municipal de educação de Belo horizonte

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

634

belorizontinas. O primeiro direciona para a democratização do esporte, por meio de
atividades esportivas e de lazer no contraturno escolar, e o segundo propõe a ampliação
da jornada escolar diária e dos espaços e oportunidade de aprendizagem, desenvolvendo
atividades nos campos do esporte, arte, lazer, educação, cultura. Tais políticas se
materializam por meio de imbricação no contraturno escolar, sistematizando o tempo
integral para estudantes matriculados nas instituições escolares e direcionando para a
melhoria da qualidade da educação e, consequentemente, aumento do desempenho
escolar, principalmente em áreas de vulnerabilidade social.
Embora o PST seja gerenciado pelo Ministério do Esporte, há o entendimento de
sua constituição como política educacional a partir da proposição de educação integral
no complemento da jornada diária escolar e na sua proposta pedagógica que apresenta o
desenvolvimento de ações de esporte e lazer.
A avaliação dos programas de contraturno visa a análise do processo da política
e o acompanhamento de sua implementação e resultados, aferindo as tomadas de
decisões. Para Menicucci (2008) as pesquisas sobre políticas públicas avançam da
abordagem de identificação de problemas na formulação para as perspectivas que
consideram as relações entre os atores, as tomadas de decisão e impactos. Contudo,
Lotta (2012) afirma que ainda que a análise leve em conta a inserção de novos atores no
contexto da política e da implementação o exame fica restrito “a analisar como as ações
são postas em curso são distintas daquelas planejadas, focando, portanto, os ‘erros’ que
daí derivam” (p.21).
Levando em conta os apontamentos sobre as limitações ainda existentes no
campo da análise de políticas públicas considero que a discussão do esporte e lazer no
contexto de implementação dos programas na escola pode contribuir para a
compreensão das práticas e das variáveis que interferem nos rumos e resultados da
política. Meniccuci (2008) revela que a ausência de modelos analíticos mais
explicativos sobre políticas públicas que referem ao esporte e lazer está relacionada a
“própria fragilidade ainda do campo de conhecimento teórico relativo à análise de

5

O Programa Mais Educação organiza-se pela metodologia de macrocampos denominados como
Acompanhamento Pedagógico; Educação Ambiental; Esporte e Lazer; Direitos Humanos em Educação;
Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Comunicação e uso de Mídias; Investigação no
Campo das Ciências da Natureza e Educação Econômica, cada um desses macrocampos agrega um
conjunto de atividades específicas.
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políticas públicas voltadas para o esporte e o lazer em função mesmo da juventude dessa
área de intervenção governamental” (p.187).
Entretanto, a autora revela que o avanço nas pesquisas do campo do esporte e
lazer pode ser possibilitado com o diálogo entre campos disciplinares diversos. Faria
(2012) afirma que o “caráter intrínseco e originariamente multidisciplinar da Análise de
Políticas Públicas faz com que essa seja uma característica inextirpável do campo”
(p.124). O autor acrescenta que mesmo que haja um crescimento considerável do
planejamento governamental na indução de políticas públicas, não prevalece sua
produção de análise.
Com o olhar para a implementação e a efetividade de programas educacionais
que estabelecem interfaces com o lazer, esse estudo pressupõe a representação social
como uma ferramenta possível na investigação de processos pelos quais os sujeitos são
transformados ou transformam culturas.
Corroborando com Menicucci (2008) a ideia que a avaliação das políticas pode
“contribuir para o conhecimento substantivo e metodológico das ciências sociais”
(p.186). E, nessa lógica, é proposta uma avaliação dos programas por meio das
representações de lazer e esporte construídas pelos sujeitos envolvidos na instituição
escolar e sua efetividade na constituição de novos olhares para a realidade social e como
elemento de uma formação cidadã.
As abordagens teóricas da representação social levam em conta o contexto da
prática sistematizado pelas ações educativas produzidas e as possibilidades de
recontextualização durante o processo de intervenção. Nesse sentido, a análise por meio
da abordagem da Teoria das Representações Sociais (TRS) contribui para a
compreensão do efeito das ações educativas no processo de aprendizagem e apropriação
dos sujeitos da escola. Tal abordagem propicia, a partir das apropriações dos sujeitos de
um determinado grupo, a compreensão da relação complexa que estabelecem com a
dinâmica social, ou seja, como constituem-se nas relações que constroem com o mundo,
por meio do universo de significados. A Representação social contribui para pensar as
construções subjetivas sobre qualidade (educacional e ou escolar), hegemonia,
articulação e ideologia, representadas pela política educacional que amplia o tempo
escolar, propondo atividades do campo do esporte e lazer.
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A representação social tanto expressa a natureza de um conhecimento, na
apreensão/percepção da realidade quanto um conhecimento prático ou do senso comum.
Na análise das práticas pedagógicas, compreendendo suas relações intrínsecas com as
questões sociais e culturais e a necessidade de descrevê-las, discuti-las e problematizálas. Há o entendimento que não basta descrever as práticas de esporte e lazer, é preciso
compreender os processos de construção delas, ou seja, como vão se constituindo no
conhecimento do senso comum dando sentido à realidade social. E o esporte e lazer se
tornam objeto social na medida em que se relacionam com o sujeito que tem uma visão
sobre eles e enquanto objeto de pesquisa é abordado nesse estudo, principalmente,
porque apresentam possibilidades educativas.
Considerando o caráter educativo do lazer e esporte, Silva (2013) aponta que “os
artefatos culturais possibilitam aprendizagens a respeito das representações de mundo,
de sociedade, de sujeito e expõem em nosso cotidiano um conjunto de valores, de
saberes, de formas de conviver ensinados por eles” (p. 107). As representações de lazer
e esporte podem constituir os modos de vida (falar, sentir, fazer/agir, pensar, ser) dos
sujeitos integrantes da comunidade escolar, onde há desenvolvimento de políticas
referentes. As propostas de ação no âmbito do lazer e esporte que caminham para a
dimensão cultural possibilitam uma ressignificação da realidade social, porém não
devem ser isoladas. É necessária uma avaliação contextualizada que evidencie as
dimensões qualitativas e quantitativas da realidade social e com isso, avançar no que
refere-se à discussão sobre a qualidade formal e qualidade política efetivada por meio
de políticas públicas.
Na medida em que cresce o interesse por políticas de teor qualitativo, ou seja,
que considera as questões da cultura, identidade comunitária, participação, espaço
político, torna-se urgente buscar caminhos de avaliação nesta perspectiva (DEMO,
2005). Para o autor, sem essa procura corre-se o risco de “não sabermos o que dizer e,
em consequência, não podermos disputar em face de políticas quantitativas as mesmas
chances na realidade social” (p.2).
Partindo dessa premissa, a construção do procedimento metodológico parte da
estratégia da observação estruturada considerada como importante no trabalho de campo
da pesquisa qualitativa. A observação pode indicar a distância que há no que é
preconizado por um segmento institucional e o que ocorre na ponta, possibilitando
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ampliar a reflexão acerca dos impactos e efeitos sobre a vida dos sujeitos (KLEIN e
DAMICO, 2012).
Os registros de observação no diário de campo também serão usados como
fontes de dados. O diário de campo é um importante instrumento para refletir, conhecer
e ocupar os espaços da pesquisa. No contexto investigativo, os registros do diário
complementam e são complementados pelas entrevistas. O total de 37 entrevistas
realizadas com estudantes, coordenadores PST, Escola Integrada, gestores da escola,
monitores e comunidade trouxeram elementos importantes para a interpretação da
realidade compreendida por meio da percepção dos sujeitos e a condição de produção
do contexto social em que vivem.
A análise do discurso foi a técnica selecionada para a interpretação dos dados
porque comporta um agrupamento de relações. Ancorada em autores que dispõe
diversidade da análise do discurso (DIJK, 2008; 2013; CHARAUDEAU, 2005;
HAILON, 2014; MACHADO, 2006) considero que a atividade discursiva e os sujeitos
são interligados por posicionamentos e práticas. Apoio-me numa concepção de
construção do discurso como processo, ou seja, a produção das falas dos sujeitos
elabora, ao mesmo tempo, um sentido e opera transformações. Parafraseando Minayo
(2010), o discurso não é um produto acabado porque é tido como processo de criação de
significados comportando as contradições, consensos, dissensos, incoerências e
imperfeições.
A estratégia para contribuir com a técnica de análise é a utilização do software
NVivo6 que possibilita a organização e o compartilhamento de dados. Esse recurso é um
programa de análise de dados qualitativos e opera com ferramentas que permitem a
organização das fontes (materiais de pesquisa), codificação, classificação das fontes e
dos temas (núcleos de significação) e ideias centrais. Assim, os dados obtidos por meio
das diferentes fontes e relacionando fatos, falas, ações dos sujeitos e contexto são
organizados na análise.
O procedimento metodológico apresentado traz a ideia de examinar o discurso
empírico no contexto da fala e da ação. E com isso, realizar a interpretação por meio das
fontes da entrevista individual e dados da observação, numa triangulação que permite
6

NVivo 10 for Windows é um software que suporta métodos de pesquisa qualitativos e mistos.
Disponível em: http://www.qsrinternational.com/other-languages_portuguese.aspx
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uma análise dos dados obtidos por meio das diferentes fontes. O referencial teórico e
metodológico proposto no estudo se inscreve numa vertente política pedagógica e busca
avaliar o processo político/educacional dos Programas Escola Integrada e Segundo
Tempo com vistas à significação de esporte e lazer, no que tange vontade ética de
contribuir para que a realidade se baseie em princípios de justiça e democratização e
reflita em ações que evidencie as possibilidades de uma formação política.

PROGRAMAS
AVALIAR?

DE

CONTRATURNO ESCOLAR: AFINAL,

POR

QUE

A construção interdisciplinar de procedimento metodológico fundamenta os
processos analíticos da política com vistas ao aprimoramento dos Programas Escola
Integrada e Segundo Tempo no sentido de conhecer os impactos resultantes das suas
intervenções na realidade social do cidadão. A expectativa não é de atribuir aos
programas os impactos bons ou negativos, mas de desvelar suas significações a partir
dos sujeitos beneficiários da prática de esporte e lazer e, com isso, contribuir para o
aperfeiçoamento da política vislumbrando sua circularidade e seu processo de
efetivação.
Na medida em que as representações sociais constituem os programas de
contraturno escolar no universo das significações é construído o imaginário social e
discursivo do programa. O imaginário possibilita “testemunho das identidades coletivas,
da percepção que os indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos julgamentos
que fazem de suas atividades sociais” (CARAUDEAU, 2013, p. 207). A significação
permite interpretar a realidade por meio da relação entre os sujeitos envolvidos no
programa e o contexto, a partir de suas experiências e a construção de consensos.
A avaliação construída por meio dessa proposta metodológica envolve a
atribuição de valores aos programas, na medida em que essa análise é feita a partir da
visão de participação política, democrática, igualitária, emancipatória e de concepção de
justiça social. A constituição das representações pode dar pistas sobre o processo
educativo dos programas, porém compreendo que não é somente nessa esfera de
aprendizagem que conhecimentos e sensibilidades são produzidos.
As representações de esporte e lazer (re) construídas nos processos educativos
podem assumir um caráter assistencial que pode configurá-las como instrumentos de
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transmissão de valores impostos. Todavia, lazer e esporte contemplados nos programas
de contraturno escolar podem ser representações de possibilidades de intervenção na
formação humana, contribuindo para uma mudança ou permanência da ordem social
vigente (status quo).
Dessa maneira, faz-se necessário um investimento na análise das ações dos
implementadores apreendendo os elementos centrais no sentido de qualificar os campos
do esporte e lazer e fomentar o debate sobre as políticas educacionais. Esse universo de
pesquisa mostra que novas narrativas sobre educação vão sendo articuladas, legitimadas
e disseminadas tornando necessária uma linguagem crítica, não linear e analítica para o
entendimento das formas de políticas. Nesse sentido, estudar o efeito da política avança
na ideia de apresentar seus resultados, pois considera que são necessários os impactos e
interações com as desigualdades existentes. Nessa perspectiva, a análise da formação do
discurso da política e sua interpretação pelos sujeitos que atuam e se beneficiam nas
práticas

possibilita

identificar

processos

de

resistências,

acomodações

e

recontextualizações.
Enfim, a análise proposta para desvelar o esporte e lazer no Programa Segundo
Tempo é referendada pelo entendimento que essa política é constituída de imperativos e
regulação que a influência, é imbricada de princípios e valores que são refletidos na
implementação e suas práticas são ressignificadas em níveis de interpretação pelos
sujeitos envolvidos.
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BRINQUEDOS DE MIRITI: ELEMENTOS PARA PENSAR A CULTURA
POPULAR E A INDÚSTRIA CULTURAL NA AMAZÔNIA PARAENSE
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Tadeu João Ribeiro Baptista, Universidade Federal de
Goiás,tadeujrbaptista@yahoo.com.br
RESUMO: O presente estudo objetivou analisar a cultura popular e a indústria cultural
na Amazônia paraense a partir da reflexão do acesso ao Brinquedo de Miriti, visando à
relação Educação e Saberes na prática cultural. Para tal, questionou-se: Qual a
importância do acesso ao brinquedo regional de Miriti, no sentido de refletir sobre a
cultura popular e a indústria cultural? Como procedimento metodológico, foi utilizada a
pesquisa quantitativa do tipo bibliográfica. Adotamos como aporte fundamental Adorno
& Horkheimer (1985), Loureiro (2012), Marcellino (2006). Dentre os resultados
destacamos que os brinquedos de miriti, elementos de um diálogo com a cultura
regional paraense ainda se apresentam de forma desigual enquanto processo de
acessoem que estamos inseridos, para tanto, se faz necessário apresentar o brinquedo de
miriti na busca de respostas e até mesmo, de afirmativas de que o brincar criativo pode
contribuir ricamente para o desenvolvimento integral do ser humano.
PALAVRAS CHAVE: Brinquedos de Miriti; Cultura Popular; Indústria Cultural;
Saberes; Amazônia.
INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea percebemos que o avanço tecnológico subtrai
gradativamente os brinquedos tradicionais do cotidiano infantil. Muitas vezes as
crianças desconhecem os brinquedos com os quaisseus pais e avós brincavam. De um
lado, parcas informações e práticas culturais relacionadas ao brinquedo e aos jogos
tradicionais;de outro, forte influência da mídia para o consumo de brinquedos
industrializados.
Significa dizer que os jogos tradicionaisforam criados pelos diferentes grupos
sociais, em diferentes momentos históricos,e são elementos culturais, transformados ou
adequados às necessidades dos grupos envolvidos, sobremodo, a necessidade de
desenvolver atividades lúdicas, em busca do prazer necessário à vida humana.
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Objetivamoscompartilhar reflexões a respeito da importância de práticas e
conhecimentosculturais/tradicionais – sem negligenciar, no entanto, as mudanças
culturais e sociais ocorridas no processo histórico. Adotamos como aporte fundamental
a concepção de indústria cultural, proposta por Adorno & Horkheimer (1985).
O texto se propõe a situar o brinquedo tradicional de miriti como saber
amazônico,que vem sofrendo interferência da indústria cultural; analisar o
sentido/significado do fomento depraxis da construção e reflexão do acesso ao
brinquedo de miritida cultura popular a indústria cultural.

BRINQUEDO DE MIRITI: SABERES E EDUCAÇÃO AMAZÔNICA
Os brinquedos de miriti constituem uma forma de expressar e representar o
universo ribeirinho amazônico-paraense-abaetetubense, como é demonstrado no estudo
de Moraes (2013). Loureiro (2005, p.11) também caracteriza a cultura amazônica como
uma “diversidade diversa”, graças à variedade cultural que compõe o espaço amazônico
e identifica o caboclo amazônida. De norte a sul, de leste a oeste, as expressões
artístico-culturais da região são carregadas de signos e símbolos do cotidiano, a
exemplo das lendas do boto e da cobra grande, entre tantas outras contadas e recontadas
em cada canto deste lugar. Por outro lado, os índices de desmatamento, concentração
fundiária, pobreza, analfabetismo, conflitos agrários, e muitos outros problemas sociais
advindos da exploração desordenada, que é em grande parte financiada pelos detentores
do grande capital, compõem a paisagem amazônica e a têm marcado nas últimas
décadas que, pelo alto percentual de ocorrências, o número de vidas ceifadas e as
consequências desastrosas para o ecossistema são alarmantes.
Assim, o brinquedo de miriti é considerado um bem cultural da região
Amazônica paraense que enriquece a diversidade local. Ele é legalmente reconhecido
como patrimônio imaterial e cultural do Estado do Pará1. O patrimônio imaterial é
transmitido de geração a geração, e constantemente recriado pelas comunidades e
grupos em função da geografia, da interação com a natureza e da sua história, gerando
um sentimento de identidade cultural e continuidade da criatividade humana.Como
assinala Brandão (2002, p.22), quando trata do conceito de cultura:

1

O brinquedo de miriti foi tombado como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) em 2004.
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Somos o que criamos para efemeramente nos perpetuarmos e nos
transformarmos a cada instante. Tudo aquilo que criamos a partir do que nos
é dado, quando tomamos as coisas da natureza e as recriamos, como os
objetos e os utensílios da vida social, representa uma das múltiplas dimensões
daquilo que, em uma outra, chamamos de cultura.

Imerso nesse sentido de cultura, localizamos o brinquedo de miriti pela sua
manifestação sazonal e pelo acesso minimizado, em decorrência do preço elevado e do
desconhecimento da sua produção pela maior parte da sociedade paraense. Porém, antes
de nos aprofundarmos nesses aspectos, devemos enunciar suas características mais
originais.Obrinquedo de miritiestá cercado por um conjunto de experiências, valores,
crenças, sentimentos, símbolos e significados que são historicamente vivenciados,
construídos e partilhados em diversas relações sociais no contexto da realidade
amazônica, da cultura do povo paraense e dos grupos étnicos que o constituem.
OBrinquedo de miriti tem como matéria-prima a folha de uma palmeira,
regionalmente chamada de Miritizeiro (Mauritia Flexuosa L. f.)2. Todavia
essa“[...]palmeira é utilizada também de outras formas: seu fruto serve de alimento,
suco, doce, picolé, mingau, entre outros”, explicam Lisboa e Araújo (2013, p.26). A
extremidade da folha seca é utilizada na produção artesanal de tapetes, bolsas, bijuterias
e outros objetos; seu tronco, material flutuante, serve de ponte ou trapiche para os
ribeirinhos. Na acepção de Loureiro e Oliveira (2012, p.15) trata-se de “uma árvore
familiar de múltiplo uso: meio de subsistência, cestaria, material de artesanato,
complemento na construção de habitações, fruto de agradável sabor, com inúmeras
possibilidades”.
No Pará, o Miritizeiro(ou Buritizeiro) é visto até mesmo nas áreas de grande
urbanização da capital, mas, embora a árvore seja abundante em todo o território
paraense, o brinquedo de miriti é produzido e comercializado com maior frequência
apenas na cidade de Abaetetuba3, foco principal de sua produção, através de associações
de artesãos. Os brinquedos têm maior visibilidade em Belém em outubro, época em que
2

A palmeira de miriti que pertence à família ericácea, podendo atingir mais de 15m de altura; o diâmetro
do caule é cerca de 0,50m e, quando adulta, possui 20 a 30 folhas palmadas, eretas, dispostas quase
sempre em leque.

3

Cidade Localizada na zona fisiográficaGuajarina, à margem direita do rio Tocantins, em frente à baía de
Maratapá, no Baixo Tocantins. É cidade antiga do Pará, fundada no século XVIII, em um ponto situado
a 50km em linha reta da capital do Estado. (LOUREIRO & OLIVEIRA, 2012)
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acontece o Círio de Nossa Senhora de Nazaré4, já caracterizado como momento
histórico do surgimento da sua comercialização.
Atualmente,

osbrinquedos

de

miritis

apresentamduas

características

distintas:[a]como brinquedo tradicional infantil temporal/sazonal, aparece apenas no
período do Círio de de Nazaré, revelando caráter cíclico e periódico.São vendidos
prontos parabrincar, com preço elevado para a maioria da população, como artesanato
ou adorno (adquirido fundamentalmente pelos turistas);[b] são utilizados no contexto de
brincadeiras infantis das crianças cujas famílias dispõem de mais recursos financeiros,o
que possibilitacomprá-los.
Loureiro (2012) nos faz refletir sobre o caráter lúdico e estético deste objeto.
Lúdico, pois, como brinquedo permite explorar, imaginar, socializar e recriar; e estético,
como obra de arte, como artefato colecionável.
No processo de confecção do brinquedo de miriti, circulam saberes entre
gerações que tornam as oficinas de feitura desse objeto também em espaços de
aprendizagens, e resultam na materialização de um produto que traz em seu conteúdo
uma simbologia própria da cultura ribeirinha amazônica.De acordo com Loureiro e
646

Oliveira (2012, p.49):
No Brinquedo de miriti percebe-se a criação de objetos inspirados na
natureza dos quintais, do meio ambiente e de trabalho, mas estilizados ou em
situações recriadas. É brinquedo de invenção. Enquanto o artesanato de miriti
não cria formas, reproduzindo com fidelidade o modelo. É artesanato
mimético, ainda que podendo ser usado como brinquedo.

Assim, os brinquedos de miriti são materializados na forma de barcos, canoas,
cobras, tatus, casas, dançarinos, pássaros, peixes, entre tantas outras peças criadas e
produzidas pelos artesãos que expressam o imaginário local e enriquecem, com seu
colorido, leveza e encanto, as festividades religiosas, principalmente a de Nossa
Senhora de Nazaré.
Nossa compreensão a respeito da coexistência do brinquedo artesanal de miriti
em meio à hegemonia dos brinquedos industrializados coaduna-se com a análise de

4

O Círio de Nazaré é uma das mais antigas manifestações culturais do povo paraense. Ocorre todos os
anos no mês de outubro e, apesar de a Procissão principal acontecer especificamente no segundo
domingo do mês supracitado, a festa se mantém por um período de aproximadamente quinze dias, pois
existem eventos complementares ligados a esse período que prolongam os festejos.
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Loureiro (2012) por compreendermos que há em sua constituição aspectos da vida
humana, como a ludicidade, a cultura, a religiosidade, a identidade, entre outros
elementos que o tornam mais que um mero objeto de consumo, uma forma de expressar,
viver e de ver o mundo.
Asignificação cultural deste brinquedofaz com que ele atravesse gerações
correspondendo à dinamicidade humana e o mantendo atual. Como alude Benjamin
(2002), os brinquedos são objetos que revelam os traços históricos e culturais na
configuração em que estão inscritos. Suas formas mais rudimentares convivem com
formatos adornados por tecnologias avançadas. Ambos têm seu espaço e representação
na sociedade, o que permite compreender a respeito da relação humanizada e identitária,
natureza-homem-arte.
Mas, fundamentalmente, chamamos atenção ànecessidade do acesso concreto e
sistemático das crianças ao Brinquedo de miriti, como expressão da cultura lúdica
amazônica. O brinquedo, no contexto atual parece estar fora do universo das diferentes
brincadeiras com um caráter cultural. Como produto vendido em determinado período e
acessível a um determinado estrato social, cerceia a possibilidade de se ver a criança
como produtorade cultura – tanto as que têm acesso ao produto pronto quanto aquelas
cujo acesso é negado pela condição econômica familiar.

BRINQUEDO DE MIRITI: ENTRE A CULTURA POPULAR E A INDÚSTRIA
CULTURAL
Quando se pensa na construção da identidade cultural de cada grupo, é
importante refletir sobre a relação dessa identidade com a questão da cultura. A cultura
nasce da organização do trabalho, tanto do ponto de vista material (como é o caso dos
instrumentos, ferramentas, brinquedos), como dos componentes imateriais (o fazer, o
sentido atribuído, o significado, o tempo, as normas e os valores).Assim, entramos em
uma relação dialética na construção da identidade que perpassa a relação entre a cultura
popular e a indústria cultural. Adorno (2003) assim justifica o termo indústria cultural
(ou da cultura).
A expressão “indústria da cultura” foi provavelmente utilizada pela primeira
vez no livro Dialéctica do Iluminismo que Horkheimer e eu publicamos em
Amsterdão5, em 1947. Nas versões iniciais, falava-se de “cultura de massas”.
Substituímos esta expressão por “indústria da cultura” a fim de excluir, logo
5

Ortografia do português lusitano na tradução do texto de Adorno.
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à partida, a interpretação que convém aos advogados daquela, ou seja, que se
trataria de qualquer coisa como uma cultura que surge espontaneamente das
próprias massas, a forma contemporânea da arte popular. A indústria da
cultura encontra-se nos antípodas de tal concepção. Ela reorganiza o que há
muito se tornou um hábito, dotando-o de uma nova qualidade. Em todos os
sectores, os produtos são fabricados mais ou menos segundo um plano,
talhados para o consumo das massas e, em larga medida, determinando eles
próprios esse consumo (ADORNO, 2003, p.97) (Grifo do autor)

Destaca-se a construção culturalgerada pelas classes populares e que tem relação
com a sua identidade e a construção gerada pelo mercado. A partir disto, podemos dizer
que a origem e construção do brinquedo de miriti está relacionado com a cultura
popular. O seu valor é atribuído inicialmente a um valor de uso, ou seja, pelo sentido e
significado atribuídos àquele brinquedo por quem o elabora e o utiliza; por seu grupo de
referência e também por sua construção como um signo específico daquele grupo ou
comunidade.
Neste sentido, o brinquedo de miriti se aproxima do brinquedo artesanal.
Ao brinquedo artesanal se vêm atribuindo características que são vistas hoje
como possibilidade de contribuir para uma educação mais saudável e
consciente, além de outras características que aqui se espera identificar, que
se relacionam com o lado simbólico do brinquedo e da brincadeira
(TAVARES, 2014, p.2).

O que podemos identificar na passagem apresentada por Tavares (2014) é que o
brinquedo artesanal6 dialogacom a ideia de cultura popular. O brinquedo representa a
condição social de cada criança. Sobre isso, podemos dizer que
[...] as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas sim uma
parte do povo e da classe de que provém. Da mesma forma seus brinquedos
não dão testemunho de uma vida autônoma e especial; são, isso sim, um
mudo diálogo simbólico entre ela e o povo. (BENJAMIN, 1984, p.70).

Entretanto, a indústria cultural tende a se apropriar do que é produzido pela
cultura popular, dando a cada bem de consumo, não apenas o seu devido valor de uso,
mas, também, o valor de troca, elemento fundamental de toda mercadoria. Assim, um
brinquedo oriundo da cultura popular (o brinquedo de miriti) é apropriado pela indústria
cultural, evitando inclusive que crianças,pertencentes a famílias com baixo poder
aquisitivo,tenham acesso. Este dado é evidenciado pelos valores pelos quais os
brinquedos são vendidos durante a festa do Círio.
6

Apesar das diferenças conceituais, estamos considerando aqui brinquedo artesanal e popular como
sinônimos.
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Dentre os diversos produtos da indústria cultural destinados ao universo infantil,
os brinquedos são os que mais seduzem, e, destes, destacam-se os brinquedos
eletrônicos, em especialo videogame. De modo geral, o mercado de brinquedos
movimenta milhões todos os anos; um exemplo disso é que nas primeiras 24 horas de
vendas do videogame GTA, se alcançou a cifra de US$800.000.000,00 de dólares,
chegando a US$ 1 bilhão nos três primeiros dias (ASSUNÇÃO & BARTH, 2015).Essa
indústria utiliza inúmeros recursos para encantar, seduzir e tornar as crianças
consumidoras fiéis desses produtos. Estes brinquedos,criados por adultos, são
veiculados pela mídia e amplamente comercializados, atuando no imaginário infantil,
incentivando o consumo, de modo que um objetoserá logo substituído por outro
produto, conforme o marketing publicitário orienta.
Esta discussão interpassa pelo capitalismo e seus aspectos políticos, econômicos,
sociais e culturais. E pode ser um ponto de partida para analisar e refletir sobre as
relações entre o brinquedo de miriti, inicialmente produto da cultura popular e hoje
refém da indústria cultural. Isto é, tanto o ser humano quanto as relações estabelecidas
socialmente são objetivados, coisificando-se, transformando-se em bens consumíveis. A
cultura transformada em produto é, neste sentido, moldada em objetos/manifestações
produzidos pela indústria cultural, integrando-se aos interesses do capital que visa à
acumulação do lucro através de processo de alienação dos indivíduos. “Em
conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia se esgota na idolatria daquilo
que existe e do poder pelo qual a técnica é controlada. No tratamento desta contradição,
a indústria cultural é levada mais a sério do que gostaria” (ADORNO; HORKHEIMER,
1985, p.16).
Neste contexto, podemos visualizar que “[...] a produção cultural da criança é
substituída, cada vez mais, por uma produção cultural para a criança, que a considera
apenas como consumidor potencial” (MARCELINO, 2006, p.36).
Muitos são os fatores intervenientes para que (e de modo cada vez mais
acentuado) ocorra a substituição do brinquedo regional, feito manualmente, pelo
brinquedo industrializado.É muito importante instigar a criatividade dos alunos por
meio da manipulação de formas, cores, do saber local e traços culturais, a fim de ir
criando e recriando signos, sentidos e significados, moldando e descobrindo o mundo.
(TAFFAREL,1985)
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Através da cultura infantil, construída de forma autônoma e autêntica, que traduz
o seu tempo histórico e o seu contexto social, enquanto ser cultural, de uma forma
única, faz com que os alunos valorizarem as coisas simples e reaprendam a gozar do
prazer de criar e recriar as brincadeiras, fortalecendo os laços culturais com seus
parentes mais velhos. E ainda, conforme Taffarel (1985, p.08), “[...] do ponto de vista
da pessoa humana, o ato criativo integra, em um esforço único de busca do inédito,
todas as capacidades da conduta humana –afetiva, cognitiva e corporal”.
A relação estabelecida com os produtos da indústria cultural é uma relação de
consumo imediato. Eles não exigem dos sujeitos uma relação de apropriação e
criticidade, conforme analisam Adorno e Horkheimer (1985):
O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o
produto prescreve toda reação; não por sua estrutura temática – que
desmorona na medida em que exige o pensamento – mas através de sinais.
Toda ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é
escrupulosamente evitada (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.128).

As experiências infantis com os brinquedos industrializados se resumem,
sobretudo, à lógica do consumo em que a criança não exerce sua imaginação e
criatividade. Além disso, é um consumo que se dá, muitas vezes, sem que a criança
identifique claramente a lógica por trás do brincar.
Dentre as muitas características específicas do brinquedo de miriti, estão aqui
algumas resumidas nas singelas palavras de Medeiros (2009, p.4), entendendo-o como
“[...] alimento que renova vidas, renovação proporcionada pelo meu sabor marajoara,
alimento que fortalece a singularidade amazônica, tornando-a mais colorida, mais
alegre, mais viva”. É considerado ainda, em nossa compreensão, como facilitador da
aprendizagem e do desenvolvimento, formador de caráter e propulsor da formação
humana.
CONCLUSÃO
O contexto social, com todas as suas contradições, oferece questões de ordens
distintas que intermitentemente nos desafiam a responder sobre o lugar que ocupamos
no mundo, sobre o prisma a partir do qual construímos nossa visão desse mundo, sobre
os sentidos que conferimos às nossas ações enquanto educadores. Nessa perspectiva,
nosso contexto social é nossa primeira escola. E os brinquedos de miriti, elementos de
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um diálogo com a cultura regional paraense ainda se apresentam de forma desigual
enquanto processo de acesso em que estamos inseridos.
Entretanto, essas novas formas de organização do trabalho e produção na
sociedade capitalista, têm provocado maneiras diferenciadas sobre como os sujeitos são
percebidos, categorizados e diferenciados. Essas mudanças socioeconômicas aparecem
implícitas em atitudes, comportamentos e nas mais diferentes teorias e práticas
educativas.O apelo contemporâneo é, portanto, para a busca incansável da satisfação
humana, via produção e consumo. O sujeito (seja criança, adolescente, jovem, adulto,
idoso) é responsável para consumir, valorizando a condição de ter e não de ser. A
imagem, o belo, o fetiche é a garantia de status e prestígios; todavia perde-se a noção do
ser, da educação para a vida, enquanto processo de emancipação, uma vez que a
construção dos brinquedos e a sua utilização no ambiente escolar podem propiciar um
padrão diferenciado de constituição humana, apontando para a possibilidade da
omnilateralidade e preservando de forma considerável a educação para a utilidade.
Entender que o brinquedo de miriti na compreensão da realidade
amazônica,implica compreender que a criança é educada no seio da cultura e da classe
em que se insere, brincando, ativamente, com os objetos que lhes chegam às mãos.
Esses objetos expandem os limites do seu contexto, ligam-na à cultura a que pertence, e
a educam material e culturalmente. Os brinquedos contam à criança sua história
cultural, uma história que se enriquece tanto mais quanto a criança lhe fornecer
indagações ou se permitir encantar, problematizar e criar novas formas de construir e
utilizar com novas formas e regras para o brincar. Esta perspectiva de compreensão,
diferente da pedagogia burguesa, não vê no suposto conteúdo dos brinquedos a sua
força. Essa força advém da experiência de buscar nos brinquedos a sua história, e na
história dos brinquedos, a história humana que lhes dá existência.
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RESUMO: Este estudo tem por objetivo compreender como o processo da
intersetorialidade, provocada pela estrutura do Programa BH em Férias, interfere no
partilhamento de saberes entre os profissionais com formações diferentes que atuam no
programa. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas com oitos profissionais com formação em educação física, psicologia e
serviço social e que atuam em um dos territórios que desenvolve o programa.
Concluímos que o contexto intersetorial provoca encontros entre os profissionais
demandados pela necessidade de organização do programa. Os momentos de
planejamento e reuniões permitem conversas e partilhamento de saberes que são
importantes para o enfrentamento dos problemas e dificuldades pautados pela
fragilidade da estruturação do programa, mas pouco contribui para produzir novos
saberes que influenciarão na intervenção dos profissionais no âmbito do lazer. As
formações em serviço são de grande importância para provocar novos saberes no campo
de atuação profissional que dialoguem com a realidade social.
PALAVRAS CHAVES: Política Intersetorial, Formação e Atuação Profissional; lazer.

INTRODUÇÃO
O princípio da intersetorialidade possui sua trajetória de construção nas políticas
municipais de Belo Horizonte desde os processos de descentralização das instâncias de
gestão do governo municipal. Com as reformas políticos administrativas de 2000 e
2005, a gestão fortaleceu sua estrutura para o desenvolvimento de políticas sociais que
reconhecessem à necessidade de prestação de serviços integrados em respostas as
demandas sociais.
1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer - UFMG
– Belo Horizonte/MG
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A partir de 2009, a intersetorialidade passa a ser vista como uma estratégia de gestão
mais eficaz, por ajudar a controlar os recursos físicos, humanos e financeiros dentro da
perspectiva da gestão por metas e resultados. Foi nesse contexto que surgiu a ação
intersetorial denominada Programa BH em Férias (PBF), com a finalidade de
desenvolver atividades de lazer, em períodos das férias escolares.
A realização de ações intersetoriais, conforme salientam Veiga e Bronzo (2014),
requer mudanças organizacionais e de gestão, uma vez que altera a cultura organizativa
dos setores, modifica as concepções dos profissionais e a alocação dos recursos
financeiros, técnicos, humanos, dentre outros.
Este estudo tem como objetivo compreender como o processo da intersetorialidade,
provocada pela estrutura do Programa BH em Férias, interfere no partilhamento de
saberes entre os profissionais com formações diferentes que atuam no programa.

METODOLOGIA
Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com oitos
profissionais que atuam em um dos territórios que desenvolve o BH em Férias.
O território foi selecionado por possuir quadro completo de profissionais e
instância de gestão participativa para organização do programa. Além disso, o local
possui profissionais de dois equipamentos diferentes que se articulam para otimizar as
ações desenvolvidas no programa. Dessa maneira, a pesquisa contou com a participação
de 8 sujeitos, sendo 6 profissionais com formação em serviço social, 1 profissional com
formação em educação física e 1 profissional com formação em psicologia. Não foi
possível realizar a entrevista de 2 profissionais que estavam gozando de férias
regulamentares no período da coleta de dados2.

O DESENHO ESTRUTURAL DO PROGRAMA BH EM FÉRIAS
O Programa BH em Férias é uma ação intersetorial do município de Belo
Horizonte, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais em interface
com outras Secretarias e Fundações3. O programa funciona nos Centros de Referência
2

Meses de janeiro e fevereiro de 2016.
Além da participação efetiva da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, o Programa BH em Férias
conta com a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Secretaria
Municipal Adjunta de Segurança Alimentar, a Fundação de Parques, a Fundação de Cultura e a Fundação
Zoobotânica.
3
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da Assistência Social (CRAS) durante uma semana, nos meses de janeiros e de julho.
Outros espaços - parques, museus, zoológico e instituições privadas parceiras do
município - também são utilizados como locais complementares ao desenvolvimento
das atividades do programa. Nesse sentido, o público do programa tem a possibilidade
de vivenciar atividades de lazer em diferentes locais da cidade.
Nos CRAS, a prática cotidiano dos profissionais é orientada pelos princípios
norteadores da política da assistência social que envolve o fortalecimento do vínculo
familiar, a proteção aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e, as
ações voltadas para a proteção de crianças e adolescentes em condição de trabalho
infantil e violência sexual. Os profissionais possuem formação mínima no ensino
superior, podendo ter vínculo de regime estatutário4 quando fizerem parte do quadro de
pessoal da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) ou vínculo
celetista5, quando pertencerem ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SMEL). Os profissionais da SMAAS possuem cargo de analistas de
políticas públicas, com formação em serviço social e psicologia e os profissionais da
SMEL possuem a função de supervisão técnica, com formação em educação física.
A estrutura do programa prevê a Comissão Coordenadora Local (CCL) como
espaço formativo, democrático, de participação e controle social que possibilita a coresponsabilidade entre setores públicos, privados e sociedade civil no desenvolvimento
das políticas públicas. Devem participar do CCL os representantes dos equipamentos
públicos da comunidade (escolas, centro de saúde e culturais, posto policial, entre
outras), entidades variadas do território (creches, associação de moradores, igrejas,
comerciantes, etc.) e pessoas atendidas pelo PBF.

A INTERSETORIALIDADE COMO DESAFIO PARA O PARTILHAMENTO
DE SABERES NO BH EM FÉRIAS
A política intersetorial procura enxergar os cidadãos em sua totalidade o que
provoca uma lógica de gestão que supere a forma “segmentada e desarticulada como em
geral são executadas as diversas ações públicas encapsuladas nos vários nichos setoriais

4

O ingresso do profissional no serviço público ocorre mediante aprovação em concurso público.
O ingresso de profissional no serviço público ocorre mediante aprovação em um processo de seleção
para contratação de pessoal.
5
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que se sobrepõem às subdivisões profissionais ou disciplinares”. (MENICUCCI, 2002,
p. 11).
Nesse aspecto, a intersetorialidade procura superar a organização setorial que
delimita o campo de intervenção dos profissionais. Os sujeitos que compõem as
organizações públicas setoriais detêm de saberes que são mobilizados para o tratamento
de problemas existentes no seu setor. Dessa maneira, “o conceito de intersetorialidade
está relacionado com as noções de ‘setor’ de conhecimento e poder profissional”. O
setor de conhecimento pode ser entendido como a forma de interpretar e solucionar os
problemas do mundo e o poder compreendido como a capacidade política do
profissional de usar o conhecimento. (CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p. 35).
Para os autores, as relações estabelecidas entre os profissionais de um mesmo
setor ou de setores diferentes, podem significar a formação de redes que contribuem
para o desenvolvimento de políticas públicas de abordagem intersetorial. Nesse sentido,
o contexto da intersetorialidade lida com os diferentes posicionamentos dos
profissionais que interagem de maneira a expor seus pontos de vistas na tentativa de
propor as melhores soluções para os problemas. Assim, o processo intersetorial requer
mais do que realizar um trabalho integrado, o que já apresenta um grande desafio para a
gestão e coletivo de profissionais, mas também precisa dar conta do relacionamento
entre os profissionais de diferentes formações.
Essa maneira de conceber a intersetorialidade nas políticas públicas demanda
mudanças na forma de pensar e de agir dos profissionais, uma vez que necessita de uma
articulação entre os sujeitos na perspectiva de construção de novos saberes para a
intervenção no ambiente de trabalho. Além disso, requer a compreensão de que o
envolvimento das parcerias são processos necessários para a constituição de redes
enquanto meios de articulação dos profissionais e gestores para produção de novos
saberes nas políticas intersetoriais. Para Pinto (2011, p.63) a estrutura organizacional
em rede possibilita o partilhamento de saberes e de práticas individuais ou coletivas,
sendo que a rede tem relação direta com o tipo de ação a ser desenvolvida.
Partindo dessa premissa, o Programa BH em Férias enquanto política
intersetorial se propõe a desenvolver ações de maneira integrada a partir de uma rede de
parceiros. Essa rede denominada Comissão Coordenadora Local é composta por sujeitos
dos diferentes setores da PBH (saúde, educação, cultural, esportes, entre outros) e
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pessoas do próprio território que se reúnem antes das edições do programa para
articulações das ações. As falas de dois profissionais evidenciam a importância desse
encontro para organização do BH em Férias:
As estratégias de fazer o direito ao lazer acontecer é que estão sendo
construídas. Eu falo que elas não estão prontas ainda. Eu acho que elas estão
sendo construídas no nosso dia a dia e também em constante construção com
a equipe de profissionais e com a rede. Em cada edição do BH em Férias, a
gente constrói uma forma diferenciada para fazer essa articulação em rede.
Às vezes vamos fazer uma estratégia com ações mais voltadas para a saúde,
depois vai ser mais com a educação. Então, é sempre diferente! (Entrevistado
7).
Antes de fazer o BH em Férias a gente tem um trabalho de planejamento e de
articulação. Um planejamento interno, que é parte do processo, conversar
com os profissionais, verificar o que será feito naquela semana do programa,
se vamos optar pelo passeio temos que decidir para onde iremos e o que é
mais interessante, tendo em vista o público que queremos atingir. Então é um
planejamento interno que precisa considerar também uma parte de
articulação na rede. Combinamos com a escola para servir o almoço,
combinamos com a secretaria de segurança alimentar para mandar os gêneros
alimentícios, quais os gêneros alimentícios virão e em qual quantidade,
enfim, tudo é uma questão de articulação intersetorial em rede. (Entrevistado
8).

Para os entrevistados 7 e 8 a participação da rede parceira é importante para a
realização do programa. Nesse encontro são partilhados saberes que determinam a
forma como o BH em Férias será realizado, além disso, possibilita o envolvimento de
outros setores da PBH que não fazem parte das secretarias responsáveis pela gestão
intersetorial do programa, como é o caso da saúde, ampliando e fortalecendo a rede
parceira do programa.
A premissa do trabalho intersetorial é considerar o envolvimento e participação
dos diferentes segmentos de pessoas, inseridas ou não nos setores públicos, para
planejar de forma integrada e articulada as ações que serão desenvolvidas. Nesse
sentido, a participação dos sujeitos no planejamento fortalece as políticas intersetoriais e
reforça o compromisso do envolvimento de todos os profissionais e comunidade nas
ações públicas. Para Pinto (2011, p. 62) a intersetorialidade “é fundamental o diálogo
que envolva a participação de toda a sociedade. Participação necessária ao suporte
político e legitimidade da proposta a ser construída. O público-alvo precisa ser coautor
do processo, coadjuvante das ações realizadas”.
Contudo, os desafios do cotidiano do trabalho dificultam a democratização da
participação dos profissionais nos processos de planejamentos do BH em Férias. Foi
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identificado nas falas dos entrevistados que existem momentos coletivos que são
destinados à organização do planejamento do programa, porém, nem sempre é possível
envolver todos os profissionais e, muitas das vezes, as discussões são limitadas a
repasse de decisões tomadas e ao cumprimento de determinada ordem.
A conversa do planejamento é feita entre quem estiver no CRAS. Em janeiro
foi eu, um profissional e o coordenador. Só nós três que decidimos tudo o que
deveria que ser feito. O planejamento fica por conta mesmo dos analistas e do
coordenador. A comunidade não participa. Depois que a gente organiza nós
divulgamos as atividades para a comunidade. (Entrevistado 1).
A gente atua na escolha e organização das atividades. Na verdade as
atividades já têm mais ou menos um formato fechado que vem para a gente,
ai você seleciona e aponta o que pretende fazer. Depois a gente
acompanhando os grupos nas atividades. (Entrevistado 2).
Fazemos o planejamento das atividades dentro da equipe mesmo. Eu discuto
com a coordenação do outro CRAS, por exemplo, quais atividades, qual dia,
o público, quais outras políticas vão contribuir. [...] É uma proposta que a
gente faz na comissão local e que enriquece o programa. A comissão facilita
as articulações que depois precisam ser feitas com escola e com segurança
alimentar para servir o almoço, por exemplo. [...] A comissão não é uma
organização a parte porque o programa é intersetorial. Mas acho que
precisamos avançar muito para facilitar ainda mais o trabalho. (Entrevistado
7).
A definição ainda não está nem nas mãos da comunidade e nem nas mãos dos
parceiros, e sim do BH em Férias. É o coordenador junto com a equipe de
profissionais que define mesmo. [...] A gente praticamente chama os
parceiros depois das coisas já estão resolvidas. Isso é o que precisamos
melhorar. (Entrevistado 8).
O BH em Férias não é uma coisa tão discutida. Nós sabemos o que vamos
fazer e pronto. [...] Não tem essa de fazer a avaliação do programa com quem
executa que são os técnicos. E isso falta! Qualquer programa que você vai
executar você tem que ter um feedback do que está faltando, do que não foi
bom. (Entrevistado 3).

Essas falas retratam as dificuldades do planejamento coletivo, seja por
organização da necessidade do trabalho que impele aos profissionais o cumprimento de
prazos para execução das ações sem considerar a sua realidade; seja por sobreposições
de agendas devido ao número reduzido de pessoas para desenvolvimento de
determinadas funções, tornando complexo o envolvimento e viabilização da
participação dos sujeitos nos planejamentos. Além desses fatores, podemos apontar
também como dificuldade para o planejamento participativo a estrutura de articulação
do BH em Férias que, nas falas dos profissionais, aparenta adotar uma gestão
distanciada dos sujeitos que são os responsáveis pela efetivação do programa nos
territórios, uma vez que apresenta pacotes de atividades que, muitas das vezes, não
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dialogam com as necessidades locais e reduzem as possibilidades de criação e
intervenção dos profissionais.
A participação social no planejamento do programa se limita dos profissionais
dos CRAS. A Comissão Coordenadora Local contribui muito mais na logística da ação
do programa e com disponibilização das atividades que vão compor a grade de
programação do BH em Férias, do que na participação efetiva do planejamento, sendo
que este envolve uma ação em todo o ciclo do programa (planejamento, execução,
monitoramento, avaliação e reformulação). Já o envolvimento da comunidade se
restringe a participação das vivências durante a semana de execução do programa. Os
trechos das entrevistas demonstram que os profissionais são porta-vozes da comunidade
no momento do planejamento como forma de contemplar os anseios do território local
nas ações do programa.
É importante considerar que a participação no planejamento do programa que
contemple a representatividade de diferentes segmentos sociais, além de ser um
processo educativo de mobilização social que contribui para a formação crítica e cidadã
da comunidade, promove também acompanhamento e maior controle dos investimentos
públicos e, consequentemente, provoca por parte da gestão pública uma melhor
transparência nas prestações de contas referentes ao BH em Férias.
Os setores responsáveis pela gestão do programa6 possuem um papel importante
na articulação intersetorial. As relações estabelecidas na estrutura macro de gestão
influenciam e, por vezes, interferem nas organizações locais do programa
principalmente quando não é considerada durante este processo uma integração
constante que aproxime os níveis de gestão. Para Menicucci (2002, p. 13), “a
integralidade dos serviços depende também da integralidade das estruturas prestadoras
de serviço que cruzem as segmentações de profissionais clássicas de modo a permitir a
articulação de conhecimentos e experiências para a solução de problemas sociais”.
A organização do programa deveria proporcionar uma coordenação de todos os
níveis de gestão de maneira que os setores públicos envolvidos no BH em Férias
assumissem o papel de liderança da articulação da prática e saberes dos profissionais,
estabelecendo uma atuação diferenciada das ações referenciadas pela prática
setorializada. Essa dificuldade de gestão integrada foi apontada na fala do profissional:
6

Fazem parte da gestão do Programa BH em Férias as Secretarias Municipais temáticas (educação,
políticas sociais, segurança alimentar, esportes e lazer) e Fundações (zoobotânica, de parques e cultura).
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O programa é uma proposta de Governo. Tem algumas coisas que a gente faz
da organização do BH em Férias que eu não entendo como sendo do
profissional com formação em serviço social. Por exemplo: esse ano no BH
em Férias o profissional fez desde a inscrição, a lista de presença, a discussão
do lanche, serviu o lanche e levou as famílias ao passeio. [...] Eu tenho o
olhar pelo ponto de vista das minhas atribuições como assistente social,
fazendo essa relação que é o acompanhamento da família. Porque se eu for
olhar tudo que a gente faz além do que é nosso, ai eu teria uma série de
críticas ao BH em Férias. Acho que é mal direcionado, os prazos são curtos,
o entendimento de cada gestor dentro do CRAS é diferente. [...] O que vejo
muito no CRAS e talvez seja por isso tanta resistência dos técnicos
executarem o BH em Férias tem haver com a permanência das nossas
atividades de acompanhamento familiar e visitas durante o programa. Nós
somos 4 técnicos para referenciar 6250 famílias em uma estrutura péssima.
Se a gente não puder planejar dentro da nossa agenda as atividades do CRAS,
vai ter sempre essa queixa dos analistas com relação ao trabalho do BH em
Férias. (Entrevistado 3).

A fala do entrevistado reforça a falta de entendimento quanto à atuação dos
profissionais no BH em Férias. Nesse sentido, para garantir tanto a efetivação das ações
que são das atribuições dos profissionais que trabalho com as práticas cotidianas do
Centre de Referencia da Assistência Social (CRAS) quanto às demandas do BH em
Férias, os profissionais sobrepõem suas atividades durante o período de execução do
programa.
Por essa falta de compreensão dos sujeitos, o programa acaba sendo utilizado
como um suporte e apoio aos processos de intervenção dos profissionais dentro da
perspectiva da política da Assistência Social. Para Pinto (2011, p 63) as políticas
intersetoriais devem romper com as barreiras comunicacionais que dificultam o diálogo
entre os diferentes setores, com vista a possibilitar que o “lazer seja tratado não apenas
como um meio para alcançar os fins de outras políticas sociais, [...] mas também pelo
seu valor como um dos fatores necessários a qualidade de vida de todos, o que faz dele
um direito social de toda população”.
Além disso, a falta de articulação das diretrizes do programa com a política da
assistência social que orienta o trabalho dos profissionais no CRAS provoca um elo
perdido entre a proposta do BH em Férias e a realidade do CRAS. O entrevistado 3, no
trecho apresentado anteriormente, lista inúmeras tarefas realizadas durante o programa
devido a ausência de infra estrutura do local e de recursos humanos.
As preocupações dos profissionais com as organizações administrativas do
programa podem reduzir na medida em que forem integralizadas as estruturas de gestão
do BH em Férias, reconhecendo de fato a importância de aproximar os diferentes
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setores públicos, efetivar a participação social considerando a realidade da comunidade
como o ponto de partida das discussões e, ainda, possibilitar momentos formativos com
a equipe de profissionais como forma agregar novos elementos ao ambiente de trabalho.
Nesse sentido, as dificuldades de planejamento, as clausuras e a separação setorializada
poderão ser superados, dando lugar a um BH em Férias que valorize as possibilidades
de transformação social por meio da interdisciplinaridade inerente as políticas
intersetoriais e ao campo do lazer. Assim, os profissionais poderão partilhar saberes que
contribuam com a organização do programa na perspectiva crítica, criativa e de
formação cidadã.

TERMINANDO SEM FINALIZAR...
Diante do exposto, identificamos que o contexto intersetorial ao qual o BH em
Férias faz parte, provoca encontros entre os profissionais demandados pela necessidade
de organização do programa. Esses momentos de planejamento e reuniões permitem
conversas e partilhamento de saberes que são importantes para o enfrentamento dos
problemas e dificuldades pautados pela fragilidade da estruturação do programa, mas
pouco contribui para produzir novos saberes que influenciarão na intervenção dos
profissionais no âmbito do lazer.
Para que se avance nessa perspectiva é necessário que o BH em Férias sua
fortaleça a rede parceira tendo como ponto de partida a demanda da realidade social,
sendo assim, a comunidade precisa ser inserida em processos de participação social
como a Comissão Coordenadora Local e momentos de avaliação do programa. A gestão
do PBF precisa se organizar a partir de uma coordenação integralizada que assuma a
liderança das ações sem perder a essência da democratização da participação em todos
os níveis de gestão.
As formações em serviço são de grande importância para provocar novos
saberes no campo de atuação profissional que dialoguem com a realidade social. “A
formação profissional precisa ser visualizada como uma possibilidade de fecundar as
ideias e pensamentos, de criar perguntas e dúvidas que nos tirem de posições
acomodadas [...] gerando novos olhares da própria realidade”. (GOMES, 2011, p. 36).
Nesse sentido, as formações profissionais devem superar as propostas vinculadas a
soluções prontas que tendem ao imediatismo na resolução dos problemas e são
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destinadas à instrumentalização de métodos técnicos e práticas, para processos
formativos que sejam capazes de provocar reflexões a partir de um movimento em
espiral, onde sempre é possível a incorporação de novos saberes.
Assim, é importante que os diferentes setores envolvidos no programa percebam
que se fazem necessárias ofertas de formação como forma de aproximar os profissionais
fora do ambiente de trabalho para que os mesmos possam enxergar novas possibilidades
de pensar e agir profissionalmente. As formações colaboram para que os profissionais
tornem-se questionadores da realidade “e assumam uma atitude reflexiva, em face da
complexidade dos processos sociais [...] fazendo do lazer não um mero e alienante
produto a ser consumido, mas uma possibilidade lúdica, criativa, crítica e significativa”.
(GOMES, 2011, p. 37).
Além disso, a formação em serviço contribui para a criação de vínculo entre os
sujeitos sendo uma forma de estimular a cooperação e a colaboração, valores
importantes no desenvolvimento de políticas intersetoriais. Pensando no âmbito da
cultural, contexto em que intervêm os profissionais do BH em Férias, é preciso valorizar
processos de formação sociocultural para que os profissionais sejam capazes de atuar
com propostas culturais como agentes de mudanças sociais que considerem o lazer
como um dos caminhos possíveis a serem trilhados em busca de uma sociedade mais
justa e igualitária.
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a finalidade do Programa Atleta na
Escola (PAE) do Ministério da Educação/Governo Federal no contexto escolar,
considerando os objetivos da Educação Física neste ambiente e, desta maneira, investigar e
compreender como programa está sendo desenvolvido para que suas metas sejam
alcançadas. Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se uma pesquisa documental
sendo analisados documentos como livros, documentos legais, arquivos eletrônicos (sites
do Governo Federal, portanto, oficiais), com particular atenção aos documentos oficiais do
PAE e, também, da LDB e Parâmetros Curriculares Nacionais. O resultado do estudo
demonstrou que há um conflito em relação ao entendimento sobre a Educação Física
Escolar pelo Governo Federal em todas as esferas, orientando que as aulas de Educação
Física nas escolas sigam um caminho diferente – direcionado os elementos pedagógicos do
conteúdo Esporte para a prática esportiva e a formação de atletas – do que o Ministério da
Educação orienta, haja vista o PAE entender que a escola é ambiente para a formação de
Atletas.
PALAVRAS CHAVE: Programa Atleta na Escola; Educação Física Escolar; Esporte.
INTRODUÇÃO
Compreender o conceito de Esporte é, atualmente, mais complexo e vai muito mais
além do que sua aparência representa. Podendo ser conceituado de acordo com o contexto
o qual está inserido. O Esporte pode ser considerado um fenomeno qua atua em muitas
vertentes e assim:
é um fenômeno social praticado por pessoas de diferentes classes e
idades, sendo assim constatado em todo o mundo. Seu conceito sofreu
transformações ao longo dos últimos anos, deixando de ser visto apenas
como um simples lazer ou competição. (Oliveira et al apud Alves,
Pieranti, 2007, s/p.)
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Segundo Revertido et al (2013). o Esporte é um dos fenômenos que mais se
desenvolveu dentro da sociedade, construído pelos homens a partir das suas necessidades
ao longo da história e, assim, dando-lhe vários significados, com enorme interesse nos dias
atuais.
Ao se pensar no Esporte dentro do ambiente escolar, Coletivo de Autores (1992)
afirma ser uma prática social que tem os temas lúdicos da cultura corporal de forma
institucionalizada e que envolve “códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e
o pratica” (p 70). Para Darido (2008), a Educação Física também tem como finalidade
conduzir o aluno na esfera da cultura corporal de movimento e sua temática está no
conhecimento sobre o corpo, esportes, lutas, jogos, brincadeiras e atividades rítmicas e
expressivas. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Educação Física, o
Esporte é definido como sendo:
as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo,
organizadas em federações regionais, nacionais e internacionais que
regulamentam a atuação amadora e a profissional. [...] A divulgação pela
mídia favorece a sua apreciação por um diverso contingente de grupos
sociais e culturais. (p 70, 1998)

Considerando o Esporte um fenômeno em que grande parte da sociedade aprecia,
ele passou a ser o eixo principal na elaboração de programas pelo Ministério de Educação
(MEC) e Ministério do Esporte (ME), desenvolvidos nas escolas. Destacamos em especial:
1. Programa Segundo Tempo (PST)1, criado em 2003 e que objetiva o
desenvolvimento integral dos alunos, dando prioridade aos mesmos que se encontram em
situação de vulnerabilidade social. O Esporte é o único objeto de trabalho do programa;
2. Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC)2, criado em 2003, a qual é voltado
à comunidade, sendo que algumas atividades são realizadas em espaços escolares. Seu
objetivo é atender as necessidades de Esportes recreativos e de lazer da comunidade;
3. Programa Mais Educação3, criado em 2007, incentivando a ampliação da
jornada escolar para que o aluno acesse a uma educação integral. É dividido em
macrocampos, dentre os quais o Esporte e Lazer, desenvolvido na perspectiva do Esporte
educacional e o resgate da cultura local.
PST – Programa Segundo Tempo:
http://www.esporte.gov.br/arquivos/snelis/segundoTempo/DiretrizesdoProgramaSegundoTempo.pdf
2
PELC – Programa Esporte e Lazer da Cidade: http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporteeducacao-lazer-e-inclusao-social/esporte-e-lazer-da-cidade/programa-esporte-e-lazer-da-cidade-pelc
3
PNE – Programa Mais Educação: http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao
1
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4. Programa Atleta na Escola (PAE)4, criado em 2013 que objetiva estimular a
prática esportiva e a formação de atletas dentro das escolas.
Nestes, o Esporte é visto e trabalhado de maneira e objetivos diferentes, ainda que
tenham em comum a Instituição Escolar como espaço. Exemplo disso, no PAE evidenciase o esporte de rendimento, sendo que nos Programas Mais Educação e Segundo Tempo o
Esporte é o educacional, enquanto que o PELC estabelece o Esporte participação (Tubino,
1992)5.
Mas que Esporte é esse? Consideramos três conceitos para tratar esta questão:
1- Esporte na escola: Esporte trabalhado na íntegra (regras oficiais) para dentro das
escolas, especificamente nas aulas de Educação Física.
2- Esporte da escola: Esporte que possui modificações em suas regras oficiais para
atender a demanda de alunos (considerando a individualidade de cada) e os objetivos da
escola.
3- Esporte na e da escola: A instituição escolar é capaz de produzir uma cultura de
esporte escolar através das aulas de Educação Física, e não só reproduzir o que é imposto
na prática desse esporte pela sociedade, podendo ter uma relação de mudanças na
intervenção da histria cultural da sociedade, ou seja, não é preciso excluir o “esporte na
escola”, precisa-se apenas modifica-la de acordo coma s necessidades dos alunos e o trato
com o conteúdo.
Optamos, para este trabalho, nossa atenção mais crítica para o PAE.
Ao analisarmos o Esporte nele apresentado podemos perceber características
presentes na concepção desenvolvimentista, já que esta procura desenvolver as habilidades
motoras, o individualismo, o movimento e a técnica para assim desenvolver-se o Esporte
com o máximo de perfeição e chegar ao objetivo em si, vencer (competição).
Go Tani é o principal referencial teórico dessa concepção que
tem a preocupação de possibilitar aos escolares o desenvolvimento ótimo
de suas particularidades, particularmente as motoras, respeitando-se suas
características peculiares de crescimento, desenvolvimento e
aprendizagem (p 316, 2008).

Essa concepção leva em consideração que a criança deverá ter um amadurecimento
da aprendizagem motora em cada fase da vida. A partir dos 12 anos, a criança estaria com
habilidade nos movimentos fundamentais viabilizando a combinação de movimentos
4
5

PAE – Programa Atleta na Escola: http://atletanaescola.mec.gov.br/
Referência teórica central no desenvolvimento e construção das Políticas Públicas no setor.
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fundamentais e movimentos culturalmente determinados e, para o perfil do PAE, com as
habilidades motoras ideais para iniciar o treinamento esportivo. Percebemos, assim, que o
programa não concebe o aluno em sua totalidade, apenas apresenta uma preocupação em
aperfeiçoar as habilidades motoras e formar atletas a partir do trabalho escolar.
Sendo assim, como considerar que o programa é necessário em ambiente escolar, se
os objetivos da disciplina Educação Física não são os mesmos que aqueles expressos nos
objetivos do programa? Ou, como pode o programa não levar em consideração o Projeto
Político Pedagógico da escola? Ou como este poderia manter sua autonomia pedagógica
perante o Programa?
Isto tudo considerado, este estudo teve como objetivo geral analisar a finalidade e
as contradições do Programa Atleta na Escola no contexto escolar.
Como base para o estudo, foi utilizado os seguintes objetivos específicos:
Relacionar o PAE com a Educação Física Escolar e estabelecer os nexos e contradições
entre os documentos oficiais referentes a ambos. Importante destacar que tínhamos o
intuito de realizarmos uma pesquisa de campo com as escolas cadastradas no site do
Ministério do Esporte, na página do PAE (que, portanto, indicavam o funcionamento do
Programa naquelas). Porém, ao entrarmos em contato com aquelas escolas, descobrimos
que o programa não funcionava ou não tinha iniciado. Haviam escolas que estavam
cadastradas no programa, mas nem quadra possuía. Algumas escolas nos informaram que o
nome estava no site, mas estavam com problemas nas documentações e com isso não havia
a liberação da verba para iniciar o programa. Como o objeto de pesquisa estava
inviabilizando-se nas escolas dos municípios intencionados6, nossa opção foi realizar
apenas pesquisa bibliográfica sobre o Programa Atleta na Escola.
Assim, investigamos o real significado da Educação Física escolar, considerando o
Esporte como conteúdo pedagógico, e assim os possíveis conflitos que o PAE tem em suas
e finalidades e que destoam do que a educação escolar (e a Educação Física) deseja para os
alunos.
Durante este processo, uma certa inquietação sobre o tema estudado foi tomando
corpo. Percebemos que há um grande interesse do Governo em formar atletas no ambiente
escolar. Exemplo disso foi à implantação do Plano Brasil Medalhas, cujo objetivo é:
6

Intencionávamos, inicialmente, realizar a pesquisa em Castanhal. Entretanto, não encontramos o Programa
funcionando nas escolas relacionadas e, assim, partimos para os municípios de Belém e Santa Isabel, também
não o encontrando em funcionamento, apesar de indicados no site do MEC.
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Colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre
os 5 primeiros nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Além
disso, se destina a formar novas gerações de atletas das modalidades e
estruturas centros de treinamentos que atendam desde as equipes
principais do alto rendimento até as categorias de base. (s/p)

Esse plano também incentiva a implantação de programas e projetos esportivos
dentro da escola. Para os alunos das escolas públicas e privadas, esse estudo tem grande
relevância no sentido de ser revisto os Programas e Projetos implantados pelos Governos
(Federal, Estaduais e Municipais) nas escolas, e assim não perdendo o foco da Educação
Física escolar.
Acreditamos que a escola não é o ambiente propício para a formação de atletas. Seu
papel é possibilitar a formação integral dos alunos, considerando todos os limites e
capacidades dos mesmos. Dessa maneira o programa contradiz os preceitos da escola, pois
deixa de ser para todos e passar a ter um caráter seletivo, na qual os mais habilidosos
participam e os menos são excluídos.

MÉTODO
O interesse por esse estudo se deu a partir de nossa preocupação da intervenção do
PAE nas aulas de Educação Física. Destacou-se também nossa inquietação sobre a forma
incorreta da interpretação do programa nas escolas, dos profissionais e até mesmo das
autoridades e os poucos referencias e estudos em relação ao assunto. Neste sentido,
optamos por concentrarmos nossa atenção aos documentos que o programa fornece e
elabora, para melhor investiga-lo.
De acordo com Sá–Silva ET AL (2009) é importante considerar que a pesquisa no
uso de documento é rica de informações, pois pode retirar deles dados para muitos
trabalhos, havendo a possibilidade de engrandecer o entendimento sobre o objeto
pesquisado e o entendimento de contexto histórico e sociocultural. Em se tratando de
documentos oficiais (como os que regem o PAE), as possibilidades e a relevância social e
acadêmica ganham contornos importantes.
Utilizamos o método pesquisa documental, dialogando com Gil (2008), pois esta
se vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem
ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa, podendo ser analisadas em
primeira mão, existem também os documentos que já foram analisados, mas podem
receber outras interpretações, o que cabe muito bem no campo das Políticas Públicas.
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Na analise dos documentos também percebemos a importância em acompanhar a
evolução do objeto. Ainda de acordo com Sá – Silva et al (2009), esse método de pesquisa
permite a analise que colabora na observação da evolução e maturação de indivíduos,
conceitos, conhecimentos, comportamento e, no nosso caso, uma política pública.
O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A
riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o
uso em várias áreas das ciências humanas e sociais porque possibilita
ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de
contextualização histórica e sociocultural.

Flick (2009) ainda afirma que podemos usar desse método como complemento de
outros métodos, ou utilizá-lo de forma autônoma. Como o mesmo afirma que não há o
desmerecimento da pesquisa documental, o documento não é só um fato ou algo real, vai
muito mais alem disso, existem objetivos e interesses por trás dele, com isso devemos
sempre nos questionar o porquê daquele documento.

PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA X EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
O Brasil, em 2014, sediou a Copa do Mundo e, em 2016, sediará os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos. Contudo, sediar um megaevento esportivo sem a devida
correspondência em termos de resultados e ganhos de medalhas, poderia não ter um
impacto tão positivo na população brasileira. Para isso é necessário ter atletas de alto nível,
atletas de rendimento, atletas que treinam, quase que exclusivamente.
Nos últimos anos, o país não teve grande êxito e não ocupou consideráveis posições
nos ranques esportivos mundiais (com particular exceção ao esporte paraolímpico). Para
contornar essa situação, o Governo Federal, em busca de melhores posições e um
importante reconhecimento, percebeu nas escolas seu “pote de ouro” e implantou alguns
projetos esportivos e programas, e um deles foi Programa Atleta na Escola.
Pensando nisso, o Governo Federal, lança o Programa Atleta na Escola,
incentivando a formação esportiva na escola e objetivando a democratização do acesso ao
Esporte, estimulação e formação de atletas, identificação e formação de jovens talentos
esportivos, o desenvolvimento e o difundir valores olímpico e paraolímpico entre
estudantes da educação básica. De acordo com o ex-Ministro do Esporte Aldo Rabelo7, a
base para a busca desses atletas seria as escolas, pois “essa experiência permite uma
7

Aldo Rabelo era o Ministro do Esporte na época em que o PAE foi criado.
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aproximação maior entre ministérios do Esporte e da Educação, que eu creio que deva ser
o destino do Esporte educacional no Brasil” (2013).
O PAE é uma iniciativa do Governo Federal, cujo objetivo é disseminar a prática
esportiva e desenvolvimento de valores olímpicos entre jovens de 12 a 17 anos,
matriculados nas escolas particulares e públicas (municipais, estaduais, federais e
distritais). O Programa se desenvolve nas aulas de Educação Física, ou seja, nas escolas
onde o Programa está implantado.
Para tal finalidade, é disponível às escolas recursos financeiros que devem ser
empregados nas aquisições de materiais esportivos e contratação de serviços que envolvam
o programa.
A Educação Física escolar tem como base a formação do indivíduo de forma
integral e, de acordo com o Coletivo de Autores (1992), se utiliza dos conteúdos (Esporte,
Ginástica, Dança, Luta e Jogo) para alcançar seus objetivos.
No processo educacional, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) rege como o trabalho
escolar será desenvolvido nas escolas (públicas e privadas da educação básica ao ensino
superior) e, sendo assim, é a partir dela que as escolas formulam seus Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP).

670

Sobre a disciplina Educação Física, a LDB não apresentou a formação de atleta
como objetivo. Por exemplo, no artigo 26 que retrata os conteúdos curriculares da
Educação Básica, cita, no seu parágrafo 3º:
A Educação Física, integrada a proposta pedagógica da escola, é
componente curricular da Educação Básica, ajustando-se as faixas etárias
e as condições da população escolar, sendo facultativo nos cursos
noturnos.

É evidente que há limites na LDB, em relação à Educação Física (todo o fazer
pedagógico deveria se ajustar às faixas etárias e condições da população escolar). Mas,
considerando que a proposta pedagógica da escola (que é um documento construído em
cada escola) não pode se afastar do que a LDB propõe, entendemos que não se enquadraria
a formação de atletas nesse artigo.
Ainda analisando documentos oficiais que regem a educação no Brasil,
encontramos no PCN de Educação Física que:
É fundamental também que se faça uma clara distinção entre os objetivos
da Educação Física escolar e os objetivos do esporte, da dança, da
ginástica e da luta profissionais. Embora sejam uma fonte de
informações, não podem transformar-se em meta a ser almejada pela
escola, como se fossem fins em si mesmos (p 29, 1998).
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Ou seja, a Educação Física não forma atletas, bailarinos, ginastas e lutadores, mas
utiliza-se destes conteúdos em suas aulas. Existe diferença metodológica (e dentro da
metodologia, encontra-se o objetivo) entre, por exemplo, trabalhar a dança como conteúdo
escolar e trabalhar a dança para formação de bailarinos.
Entendemos, a partir dos documentos investigados, que o PAE utiliza em suas
atividades o conceito de Esporte NA escola, enquanto que existem grandes discussões
acerca da utilização do Esporte DA escola, no ambiente escolar. E essas discussões
perpassam no debate da Educação Física Escolar enquanto componente escolar, não como
processo formativo e seletivo de atletas. É inegável que o PAE, neste sentido, aponta
apenas para o Esporte NA Escola.
Evidentemente que não estamos negando os elementos constitutivos do esporte de
rendimento para a Educação Física Escolar. Segundo Coletivo de Autores, o Esporte
apresenta esses elementos, como o domínio técnico-tático, que objetiva somente a vitória
da competição. Sendo assim, seria possível a utilização de um conteúdo, no caso o Esporte,
em um mesmo ambiente (a escola), em um mesmo momento (aulas de Educação Física),
trabalhar de formas antagônicas o conteúdo?
O artigo 27 da LDB cita as diretrizes que os conteúdos curriculares devem seguir.
E no que se refere à Educação Física, o inciso IV afirma: “promoção do desporto
educacional e apoio às praticas desportivas não formal”, deixando clara a percepção do
esporte nos documentos que norteiam a Educação Física escolar. Documentos esses
criados pelo Estado e que nas escolas de Norte a Sul do Brasil, não só tem acesso, mas
também tem a obrigatoriedade em seguir.
Em contrapartida, o mesmo Estado, mas como ação de governo, cria documentos,
a exemplo do Plano Decenal do Esporte8, cujo um dos objetivos seria colocar o Brasil nos
primeiros lugares dos Países com mais medalhas (tanto nos jogos olímpicos como os jogos
paraolímpicos). Assim sendo, para uma ser colocada em prática, a outra deve ser
esquecida. E a educação, que deveria ser prioridade, fica em segundo plano.
De acordo com Brandão (2013), o PAE foi lançado no dia 7 de maio de 2013, no
intuito de realizar a partir do dia 9 de junho do mesmo ano, competições esportivas
envolvendo várias escolas de ensino básico do país.
8

Esse plano foi apresentando pelo ex-Ministro do Esporte, Orlando Silva, na III Conferencia Nacional do
Esporte, em 2010. O plano pretende “definir as linhas estratégicas prioritárias do esporte e do lazer na
próxima década. Com o objetivo de projetar o país entre as dez principais nações olímpicas do mundo”.
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As disputas acontecem por etapas, e somente algumas modalidades esportivas
participam do programa. Por exemplo, em 2013 o Esporte escolhido foi o atletismo com as
modalidades corrida de velocidade, corrida de resistência e salto em distância. Em 2014
agregaram novas modalidades como o judô e vôlei, juntamente com o atletismo. E para o
ano de 2015 foram contempladas mais duas modalidades esportivas inclusas no programa
o basquetebol e o handebol. Nesse mesmo ano, houve a capacitação dos professores e
técnicos das escolas que aderiram ao programa, feita pelas confederações de atletismo,
vôlei, judô, basquetebol e handebol.
As escolhas das modalidades esportivas, de acordo com o Governo Federal, são
de competência dos órgãos institucionais responsáveis pelo programa e seguem os critérios
com base dos Esportes que fazem parte do Plano Brasil Medalhas 20169 dos jogos
escolares da juventude e paraolimpíadas escolares, podendo ser realizadas no ambiente
escolar.
O Governo Federal em parceria com os Estados, Distrito Federal, Municípios,
Escolas públicas e privadas, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro e as
Confederações Brasileiras de Atletismo, Judô e Voleibol, buscam, desta maneira, alcançar
os objetivos do programa.
As etapas do programa acontecem pela seguinte forma: a primeira etapa é
organizada pelas escolas; a na segunda etapa é a “etapa municipal”, organizada pela
Secretaria Municipal de Esporte e ou de Educação; em seguida a etapa Estadual ou
Regional, organizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Educação e a última etapa,
que é a etapa nacional, organizada pela Confederação Olímpica Brasileira e Confederação
Paraolímpica Brasileira. Nessa ordem, cada etapa é classificatória para a posterior, de
modo que somente os mais destacados atletas e/ou equipes escolares de cada estado
alcançarão a etapa nacional.
Destaque-se que a Etapa Nacional já não fica sob responsabilidade do Estado, mas
das Entidades Esportivas Privadas, ou seja, o Estado promove todas as etapas que
preparam a nacional.
De acordo com o Ministério do Esporte, a participação das escolas acontece, pela
adesão da Secretaria Estadual de Educação e das Secretarias Municipais de Educação. Sem
Esse plano foi criado em 2012 pelo Ministério do Esporte, e tem como objetivo “colocar o Brasil entre os
10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro
em 2016. Além disso, se destina a formar novas gerações de atletas das modalidades e estruturas centros de
treinamentos que atendam desde as equipes principais do alto rendimento até as categorias de base”.
9
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a adesão pelos órgãos citados às escolas não poderão competir. De acordo com o Governo
Federal, a adesão do programa bateu recorde em 2014 e afirma buscar mais parcerias para
fortalecer o programa.
Ao se pensar no programa dentro das escolas, não podemos desvinculá-lo das
questões educacionais, e muitos menos deixar de lado questões que o próprio Governo
Federal discute e implanta. Nesse caso podemos citar a Educação Inclusiva, que é um
processo em que a escola deve aceitar e dar condições a todos os alunos no trabalho
pedagógico. Nesse contexto, devemos considerar que a inclusão
não se refere apenas aos alunos portadores de necessidades especiais, ou
aos que apresentam determinados problemas neurológicos, mas sim, a
preocupação de todos estarem realmente inseridos no processo de ensino
e aprendizagem. (BARROSO E DARIDO, 2006, p. 109)

Um programa – como o caso do PAE – possui suas diretrizes e elas devem,
certamente, seguirem as diretrizes das escolas, já que é neste ambiente que o programa se
desenvolve. Em alguns momentos, as diretrizes do programa estarão diretamente ligadas a
ações da própria escola, por exemplo, Jogos Internos, mas que provavelmente ainda
aconteceria nos moldes e demandas que o programa estabelece.
No Brasil, o desejo de ser um grande atleta está dentro de muitas crianças e
adolescentes e, até mesmos, de seus familiares, e o PAE pode ser visto como um grande
aliado para essa realização. Mas esse é um programa fechado e seletivo, pois nem todos
poderão participar, sendo assim, há um risco significativa, na matriz do programa, de a
exclusão passar a fazer parte das atividades realizadas na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após esse estudo, percebemos o quanto a Educação Física Escolar não é valorizada
em seus conteúdos específicos, trato metodológico e objetivo propriamente educacional,
principalmente nos assuntos referentes a Políticas Públicas.
O desenvolvimento de Programas e Projetos pelo Governo que alijam da Educação
Física Escolar o seu caráter educacional e pedagógico, permitem, ou até obrigam, a
Educação Física Escolar ser realizada de forma esportivizada e excludente. Esportivizada
no sentido de delimitar o esporte como conteúdo exclusivo das aulas de Educação Física
(no caso do Programa Atleta na Escola, as modalidades esportivas que serão disputados) e
excludentes no sentido de somente os alunos com certas habilidades participariam das
aulas.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

673

A formação de atletas deveria se dar por uma consistente e ampla formação da
cultural corporal, pois possibilitaria o acesso, a vivência e desenvolvimento de crianças e
jovens em sua totalidade e oniteralidade, contudo não utilizando as aulas de Educação
Física para essa finalidade apenas. Ainda que nessas possam aparecer alunos com potencial
esportivo, caberia ao professor encaminhar o aluno a um “centro de treinamento” ou ao
desenvolvimento de outras ações desvinculadas das aulas de educação física.
Enquanto o Governo não entender que Educação Física Escolar não visa a
construção de atletas, novos Programas e Projetos serão criados e incentivados, deixando
de lado algo tão importante: a Educação.
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RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo estudar as políticas públicas voltadas para
o esporte e o lazer, além de diagnosticar os programas, projetos e ações que são
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação na cidade do Natal-RN, além de
ter sido escolhido o bairro de Neópolis, no sentido de melhor compreender as práticas
desenvolvidas pela Secretaria, para isso, foi realizado levantamento bibliográfico com
alguns autores de políticas públicas voltadas ao esporte e ao lazer, como,
MARCELINO, DUMAZEDIER, SPOSITO, entre outros. Nesse contexto, foi realizada
uma pesquisa de campo, tendo como técnica de coleta de dados a entrevista
semiestruturada, aplicada especificamente nos departamentos de desporto, cultura, lazer
e do tempo integral da referida secretaria, e foram coletados dados dos anos 2014 a
2015, além disso, foi coletada a relação das escolas municipais contempladas com o
programa Mais Educação, e o programa Mais Cultura, além de alguns projetos e ações
desenvolvidos pela referida secretaria. Chegou-se à conclusão de que apesar da
Secretaria Municipal de Educação não ser o principal órgão gestor de esporte e lazer do
município, esse órgão tem feito muito nessa área, contudo, muitas ações não são
sistematizadas, necessitando uma maior integração com outras secretarias, dessa forma
podendo contemplar mais escolas.
PALAVRAS CHAVE: Secretaria; Educação; Lazer; Programas; Projetos.

INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas décadas, sobretudo após a Constituição de 1988, várias
prefeituras municipais pelo Brasil vêm desenvolvendo Programas, Projetos e Ações de
Lazer. Apesar desses programas, projetos e ações serem normalmente encontradas nas
Secretarias Municipais de Esporte e Lazer, vem se verificando cada vez mais que tais
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ações também ocorrem em outras secretarias, como é o caso das Secretarias Municipais
de Educação, tendo em vista que, geralmente essas secretarias já têm departamentos de
esporte e lazer, constituídos ao longo dos anos, além do fato de programas como Mais
Educação serem políticas vinculadas ao Ministério da Educação.
Além disso, segundo Marcelino (1996, p.38), “Considerar os limites da
Administração Pública Municipal significa levar em conta que a questão do lazer só
pode ser entendida na totalidade da ação humana, abrangendo questões que transcendem
os executivos municipais, como jornada de trabalho e ocupação do solo urbano, por
exemplo, o que requer no âmbito municipal incentivar e participar das discussões e
ações que envolvam a questão de modo amplo, junto aos órgãos de classe e outros
setores constituídos da sociedade civil”.
Assim, buscou-se entender como é desenvolvido o lazer na secretaria estudada.
Para isso, foi importante conhecer os equipamentos específicos utilizados para as
práticas de lazer; e analisar o perfil dos profissionais responsáveis pelo planejamento e
pelo desenvolvimento das ações; além de compreender as concepções dos programas.
Para tanto, fez-se necessário o levantamento bibliográfico, uma pesquisa de
campo, por meio de entrevistas semiestruturadas com os profissionais que atuam na
secretaria, especificamente com lazer, e observação dos espaços trabalhados, com
diagnóstico de um bairro de Natal/RN. Logo, foi escolhido o bairro de Neópolis, no
sentido de melhor compreender as práticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Educação do Natal.

METODOLOGIA
A Pesquisa de campo foi o tipo de pesquisa escolhido (SEVERINO, 2008),
como técnica de coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, aplicada
junto aos responsáveis pelo departamento do desporto, cultura, lazer e do tempo integral
da secretaria estudada.
O estudo teve início com um levantamento e análises no site da própria
secretaria e em seguida foram realizados levantamentos bibliográficos voltados para
melhor entender as políticas públicas de lazer.
Tendo em vista que, segundo Marcelino (1996) e Bramante (1999), existe a
necessidade de uma política pública organizada, pois o fato é que a política de esporte e
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lazer não pode resumir-se a uma política de atividades, que na maioria das vezes acaba
por constituir eventos isolados, desconectados entre si, sem o devido planejamento e a
necessária avaliação quantitativa e qualitativa de resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Sabendo-se que, no cenário atual, são necessários mais incentivos para as
práticas de lazer das crianças, jovens, adultos e idosos, principalmente pela necessidade
de inclusão de todos, buscou-se compreender como a secretaria municipal de educação
trabalha questões práticas de lazer.
Assim, de acordo com as entrevistas realizadas com os profissionais da
Secretaria de Educação Municipal, foi diagnosticado que essa secretaria necessita de
uma maior organização nas informações dos seus projetos e ações, tendo em vista que a
maior parte dos funcionários da secretaria não consegue informar quais os programas,
projetos e ações de lazer são desenvolvidos pela secretaria, nem ao menos se existem;
além da implantação de gestão em redes capaz de trabalhar em conjunto com outras
secretarias,
Contudo, algumas informações foram úteis para conhecer as políticas públicas e
os seus papéis sociais. Segundo Aranha e Martins (1986, p.289), “o espírito da
democracia está em descobrir o valor da coisa pública, separada dos interesses
particulares”, pois a democracia garante a legitimidade da cidadania.
A pesquisa de campo que foi realizada com o intuito de realizar um diagnóstico
dos equipamentos de esporte e lazer no bairro de Neópolis na cidade do Natal/RN, foi
de suma importância para compreender que é visível a falta de espaços públicos e
comunitários adequados nesse bairro, na perspectiva que nem sempre os projetos e
ações desenvolvidas pela escola são desenvolvidos no espaço específico da escola, mas
em equipamentos específicos no próprio bairro.
Tabela com os dados:
a)

Relação das escolas municipais contempladas com o programa mais educação

escolas da cidade de Natal/RN, no período de 2014 a 2015.
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Tabela1:

b)

Relação das escolas municipais contempladas com o programa mais cultura nas

escolas

da

cidade

de

Natal/RN,

no

período

de

2014

a

2015.

Tabela 2:
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c)Relação das ações projetos da Secretária de Educação Municipal do Desporto no ano
2015.
Tabela 3:
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Além disso, é importante destacar que apesar de existir alguns programas de
esporte e de lazer como é o caso do Mais Educação, Mais Cultura e Segundo Tempo,
grande parte das escolas públicas municipais desenvolvem projetos e ações pontuais,
sem uma grande articulação e divulgação da Secretaria Municipal de Educação, ficando
a cargo da própria escola realizar tais tarefas.
Verificou-se ainda que essas ações pontuais deixem a desejar por atingir apenas
uma parte da população ligadas as escolas promotoras do evento, além da falta de
continuidade, tendo em vista que muitas vezes estão ligadas a interesses pessoais dos
profissionais, não sendo algo sistematizado e posto no papel em um plano.
No diagnóstico do bairro de Neópolis foi verificado que apesar de ter poucos
equipamentos específicos de lazer nas proximidades das escolas públicas municipais,
nesses equipamentos ainda tem como inserir atividades de lazer, pois não há muitas
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ações do poder público municipal neles deixando que a população realize suas práticas
sem a presença de profissionais qualificados para orienta-la. Outro ponto negativo
verificado foi a falta de segurança e manutenção.
Desse modo, apesar do lazer ser extremamente importante, inclusive, para o
desenvolvimento pessoal e social de toda a população, ainda é necessário que haja uma
conscientização do poder público municipal sobre a implantação sistematizadas de
projetos e ações exitosas no município, no intuito de promover a implementação de
programas que sejam suscitados pela comunidade e não só seja desenvolvidas para a
comunidade, e a escola é um local propicio para tais ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo possibilitou o conhecimento das atribuições, da estrutura necessária
a aplicação do lazer, bem como possibilidade de compreender as competências da
Secretaria Municipal de Educação do Natal-RN e suas responsabilidades, no tocante ao
lazer, além de poder mapear os programas, projetos e ações desenvolvidos pela
secretaria, alguns em parceria com o Ministério da Educação, como: Mais Educação,
Segundo Tempo, e Mais Cultura, e outros concebidos e desenvolvidos pelas próprias
escolas públicas municipais, sem nenhuma sistematização.
Observamos também que não existem, nem no quadro permanentes, nem cargos
comissionados, pessoas formadas em curso específicos da área do lazer, tais como:
gestão desportiva e de lazer, educação física e outras áreas afins, fato que prejudica a
oferta de projetos nessa área.
Além disso, o diagnóstico no bairro de Neópolis foi de grande relevância para
entender a falta de políticas públicas e a importância de construir lugares que a
comunidade tenha acesso para as práticas do lazer, que seja um local que disponha de
segurança, e os equipamentos tenham manutenção, entre outros itens importantes, pois
em visita, aos espaços do bairro de Neópolis é nítida a falta de conservação das quadras
poliesportivas, dos campos e dos minicampos, e das academias ao ar livre.
Desta forma, compreender níveis diversos da importância dessas medidas pelo
município e a sociedade civil, sendo importante cobrar dos entes políticos medidas de
amparo social. Como, a implantação de serviços e projetos de convenio ético-político e
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social. Assim, do ponto de vista das politicas públicas, o estudo em campo mostra uma
realidade nos tempos.
O número dos programas e projetos e ações, desenvolvidos por essa secretaria é
escasso para o número de Natalense que podem ser contemplados e precisam para o seu
desenvolvimento social, cultural, pessoal e artístico. Notou-se que trata-se de medidas
pontuais e deixam a desejar.
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RESUMO: Esse texto tem como tema os jogos autóctones e tradicionais,
compreendidos como manifestações culturais produzidas pela humanidade ao longo da
história. Encontra-se em marcha, nos últimos anos, um movimento mundial de
reconhecimento e valorização dessas manifestações como patrimônio imaterial da
humanidade. Dentro das ações desenvolvidas no Brasil, buscamos compreender as
condições atuais para a criação de uma rede (de diálogo) brasileira de jogos autóctones e
tradicionais, a partir da experiência do III Encontro Pan-Americano de Jogos e Esportes
Autóctones e Tradicionais, realizado em Palmas/Tocantins, em outubro de 2015. Para
tanto, lançamos mão da descrição e análise dos resultados do evento, que evidenciaram
a necessidade de criação dessa rede, a fim de fortalecer as ações locais em torno do
tema e de adquirir potencialidades que ultrapassem as capacidades individuais de cada
uma delas, bem como forma de troca de experiência que potencialmente podem
transformar-se em acúmulo de conhecimento e de fomentar o reconhecimento e
valorização dessas manifestações lúdicas da humanidade junto aos órgãos públicos.
PALAVRAS-CHAVE: Rede de diálogo; Jogo tradicional; Jogo autóctone; Brasil.

INTRODUÇÃO

Esse texto é parte do projeto “III Encontro Pan-Americano de Jogos e Esportes Autóctones e
Tradicionais”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento e Conhecimento Científico e
Tecnológico (CNPq), na chamada ME/CNPq N º 091/2013. Número do processo: 487663/2013-6.
2
Mestre em Educação Física. Doutoranda em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas.
Membro do Grupo de Pesquisa em Lazer e Formação de Professores (GPELF).
3
Professora Associada do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa
Maria/RS e Pós-doutoranda na Università Degli Studi di Roma "La Sapienza"/Itália, sob financiamento
da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), no Programa Estágio Sênior no
Exterior, Processo Nº 99999.005650/2014-03; período de vigência 01/07/2015 à 30/06/2016; e título do
projeto: Jogo Tradicional: relações com a cultura e o patrimônio. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em
Lazer e Formação de Professores (GPELF).
1
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Compreendemos os jogos tradicionais como manifestações da cultura que os
seres humanos produziram e produzem no processo histórico de interação com a
natureza na busca de suprir as necessidades materiais e imateriais. São tradicionais pois
há muito tempo estão presentes na cultura de um grupo e assumem características a
partir do contexto e das relações sociais ali estabelecidas. Dessa maneira, representam o
passado e o presente (MARIN; STEIN, 2015).
Como forma de valorização dos jogos autóctones e tradicionais, encontra-se em
marcha um movimento mundial de reconhecimento deles como patrimônio imaterial da
humanidade, que necessitam ser apropriados pelas gerações futuras. A Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a partir de 1978,
começa a reconhecer os jogos de diferentes países do mundo como patrimônio histórico
da humanidade Em 1999, a terceira Conferência Internacional de Ministros e altos
funcionários responsáveis pela educação física e desporto (MINEPS III), realizado em
Punta Del Este, acenou para a construção de uma política de conservação e valorização
dos jogos e esportes autóctones (jogos originados no mesmo lugar onde se encontram) e
tradicionais que fazem parte do patrimônio cultural dos países e regiões. A
concretização desta política firma-se no ano de 2005 através da “Carta Internacional de
Jogos e Esportes Tradicionais” (UNESCO, 2005)4, a qual destaca valores sociais e
culturais, objetivos e medidas para a preservação e promoção de jogos tradicionais.
No Continente Europeu, alguns países contemplam Associações nacionais,
estaduais, regionais ou locais. Além disso, este continente articulou esforços no sentido
de trabalhar em rede, e, desde 2001, contam com a Associação Europeia de Jogos e
Esportes Tradicionais (AEJDT)5. O Continente Asiático também está organizado em
torno da Associação Asiática de Jogos e Esportes Tradicionais (ATSGA)6. No que tange
ao Continente Americano (América do Norte, Central e Sul), há um grande número de
instituições e indivíduos de diferentes países envolvidos com os jogos autóctones e
tradicionais dos povos, assim como grande movimento para o fortalecimento do que se
denominou de Associação Pan-Americana de Jogos e Esportes Autóctones e
Tradicionais (APJDAT)7, criada em 2012, em São Marcos/Santa Bárbara (Honduras).
4

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140342s.pdf
Página eletrônica: http://www.jugaje.com/es/
6
Página eletrônica: http://www.atsga.net/
7
Página eletrônica: https://www.facebook.com/Apjdat
5
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O Brasil fez-se presente em todos os eventos da APJDAT com a participação de
docentes universitários e acadêmicos do Grupo de Pesquisa em Lazer e Formação de
Professores (GPELF) da Universidade Federal de Santa Maria – RS e do Laboratório de
Antropologia Bio-Cultural (LABC) da Universidade Estadual de Campinas/SP. E, em
outubro de 2015, sediou o III Encontro Pan-Americano de Jogos e Esportes Autóctones
e Tradicionais, em Palmas/Tocantins. Durante o evento, acenou-se para a necessidade
de constituição de uma rede nacional brasileira de diálogo entre pesquisadores, grupos,
museus, associações locais, artesãos, enfim, interessados e engajados em torno do tema
dos jogos autóctones e tradicionais.
A partir do cenário exposto, buscamos nesse artigo, compreender as condições
atuais para a criação de uma rede (de diálogos) brasileira de jogos autóctones e
tradicionais, a partir da experiência do III Encontro Pan-Americano de Jogos e Esportes
Autóctones e Tradicionais8. Para tanto, lançamos mão da descrição e análise dos
resultados do evento.

JOGO AUTÓCTONE E TRADICIONAL
O jogo tradicional é manifestação cultural que surge com a interação entre os
seres humanos e com a natureza, na busca de suprir suas necessidades sociais, culturais,
materiais e econômicas. Ele faz parte da cultura e por isso traz características da
sociedade onde é produzido, carregando consigo conhecimentos desenvolvidos ao longo
de gerações, e ao mesmo tempo características das condições materiais do momento
histórico em que é praticado. Por ser tradicional, manifesta o passado reconfigurado às
condições presentes. Nas palavras de Santos (2012, p.70) “o jogo como tradição ocorre
quando o conhecimento sobre ele se perpetua na memória lúdica de um grupo social”.
Na Europa, alguns autores vêm dedicando-se em estudar o jogo tradicional,
contribuindo para discussões sobre o tema. Dentre eles destacamos: Parlebas (2001,
2004) e Lavega Burgués (2000, 2006).
Parlebas (2001) esclarece algumas características do jogo tradicional como: uma
manifestação ligada à tradição de determinada cultura; regido por regras flexíveis
adaptadas aos interesses de quem joga; acontecer a partir de organização local ou

8

Página eletrônica do evento: https://www.facebook.com/IIIPanamericanoJogosTradicionais/
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regional, não dependendo de instâncias oficiais como federações; e não depender de
processos econômicos para acontecer, embora seja influenciado por eles.
No que tange aos jogos autóctones, diz-se dos jogos tradicionais originados no
mesmo lugar em que se encontram, elaborados por uma comunidade ou região
específica, a exemplo dos jogos dos povos indígenas. Trata-se de um termo amplamente
utilizado no contexto de diferentes países do Continente Americano com expressiva
presença indígena e que determinou a designação da Associação Pan-Americana de
Jogos e Esportes Autóctones e Tradicionais (APJDAT). Embora haja controvérsias a
cerca da possibilidade ou não de se definir a origem de um jogo (visto as migrações das
populações, a interação e apropriação de manifestações culturais entre diferentes povos)
(PARLEBAS, 2004), acreditamos que a utilização do termo autóctone carrega consigo
demarcação política, e chama a atenção para os jogos tradicionais indígenas do
continente americano, também denominados jogos originários, que fazem resistência à
cultura colonizadora europeia. Dessa maneira, optamos por manter a mesma
terminologia utilizada pela APJDAT.

REDE

BRASILEIRA

DE

JOGOS

AUTÓCTONES

E

TRADICIONAIS:

DISCUSSÃO A PARTIR DO III ENCONTRO PAN-AMERICANO DE JOGOS E
ESPORTES AUTÓCTONES E TRADICIONAIS
No âmbito das políticas públicas, o Brasil apresenta poucas iniciativas,
principalmente se levarmos em consideração a rica história cultural, que reúne e mistura
elementos de diferentes povos (africanos, indígenas, europeus, orientais, entre outros).
Crepaldi (2014), em pesquisa realizada via sites governamentais nas esferas federal,
estadual e municipal, identificou que, no âmbito federal, dentre os poucos projetos
existentes relativos aos jogos tradicionais desenvolvido com o apoio do Ministério do
Esporte, a maioria são voltados às tradições indígenas; do Ministério da Cultura
identificou somente o Projeto “Pontinhos de Cultura”. No âmbito estadual,
especificamente do Estado de São Paulo, a temática não foi contemplada pelas
Secretarias de Educação, de Cultura e de Esportes/Lazer/Recreação. No âmbito
municipal, nas Secretarias acima citadas, vários programas mencionavam os jogos
tradicionais, todavia, apenas um deles permanecia ativo. O estudo realizado por Marin e
Ribas (2013) no estado do Rio Grande do Sul, constatou que as gestões municipais têm
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priorizado a organização de eventos esportivos e pouco apoio às manifestações dos
jogos tradicionais. Muito provavelmente esta realidade não se restringe aos estados de
São Paulo e Rio Grande do Sul, mas abarca todos os estados do país, o que significa
haver grandes desafios e ações a serem desenvolvidas.
O III Encontro Pan-Americano de Jogos e Esportes Autóctones e Tradicionais se
propôs na direção de agregar várias nações do Continente Americano, de impulsionar
um movimento de valorização cultural e de investigação e difusão do conhecimento
sobre os jogos tradicionais dos diferentes povos. Com apoio do Ministério do Esporte –
REDE CEDES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), alçou a outro patamar a organização, discussão, visibilidade e difusão dos
jogos tradicionais no contexto do Brasil e no contexto da América.
Ao Brasil somaram-se representantes de nove (9) países do Continente
Americano (Argentina, Chile, Colômbia, Guadalupe, Haiti, Honduras, México, Panamá
e Peru)9, onde, durante no período de três dias ( 23, 24, 25 de Outubro), reuniram-se no
intuito de avançar no debate sobre a temática dos Jogos e Esportes Autóctones e
Tradicionais. Ocorreram fóruns de apresentação das ações dos diferentes países que ali
estavam, reuniões de trabalho dos participantes brasileiros e dos estrangeiros, reunião
geral de Conselho Administrativo da Associação Pan-Americana de Jogos e Esportes
Autóctones e Tradicionais, fórum sobre as ações continentais em torno dos Jogos e
Esportes Autóctones e Tradicionais, e Mostra de Jogos Autóctones e Tradicionais. Esses
espaços possibilitaram o compartilhamento de experiências que os representantes,
juntamente com seus colaboradores, desenvolvem em seus países, estados, cidades,
comunidades.
Houve representação de 21 estados do Brasil, dentre jogadores, artesãos, artistas,
professores da Educação Básica, graduandos e professores universitários (a presença de
23 que compõem 16 grupos de pesquisa de diferentes Universidades), representantes de
Associações/Coletivos e de Museus ligados aos Brinquedos e aos Jogos Tradicionais (e
ou que expõem seção de jogos), bem como, do Ministério do Esporte. Ou seja, o
Encontro agregou um universo diversificado de pessoas envolvidas com os Jogos

9

Poderia ter havido representações de muitos outros países que contatamos, todavia, a situação
econômica e/ou a falta de apoio governamental dos seus países inviabilizou a presença dos mesmos.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

687

Tradicionais a fim de facultar conhecerem-se, trocar informações, fortalecerem-se e
formar uma rede, interligando interesses, crenças e esforços.
No que tange aos museus, estiveram representadas sete (7) instituições
registradas no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) especificamente relacionadas ao
jogo e ao brinquedo ou que agregam uma seção de jogos, sendo eles: Museu do
Brinquedo Popular (Rio Grande do Norte), Museu da Infância e do Brinquedo (Ceará),
Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro), Museu dos Brinquedos (Minas Gerais),
Museu da Infância (Santa Catarina), Museu dos Brinquedos da Ilha de Santa Catarina
(Santa Catarina) e Museu dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau (Santa Catarina)10.
No que tange às Associações/Coletivos, realizou-se investimento longo e amplo,
utilizando diferentes meios (internet, telefone, correio, entre outros) a fim de identificálas e contatá-las. Em virtude da dimensão continental do Brasil, de serem ações
individuais ou de pequenos grupos, em geral, sem vínculo com entidades
governamentais, garantiu-se a presença de sete (7) Associações/Coletivos: Associação
Brasileira de Ioiô; Associação Brasileira de Pipas; Associação dos Clubes de Caça e
Tiro de Blumenau; Associação Paulo Freire de Cultura Popular; Federação Mineira de
Peteca/Confederação Brasileira de Peteca; Centro Cultural 25 de Julho; Caravana
Lúdica de Jogos Tradicionais do Mundo11.
No âmbito da realização da reunião entre todos os representantes dos estados
brasileiros foi definido: elaborar um documento do encontro (configurando-se na
“Declaração de Palmas” que destacaremos a seguir) que sugere o reconhecimento e o
fomento de políticas nacionais para o fortalecimento da cultura lúdica autóctone e
tradicional; realizar o I Encontro Brasileiro de Jogos Autóctones e Tradicionais;
constituir uma rede local, regional e nacional a fim de fortalecer ações que possam
contribuir com a organização do Encontro Nacional; constituir um Grupo de Trabalho
por região do país, que integre os participantes e outros grupos de pesquisadores,
museus, associações estaduais e regionais, jogadores e demais interessados; encaminhar
10

Os sites para acesso são respectivamente: http://museudobrinqpop.blogspot/; http://www.mib.ufc.br/ ;
http://www.museudainfancia.unesc.net/;
http://www.museuhistoriconacional.com.br/;
http://www.museudosbrinquedos.org.br/ ; http://www.museudobrinquedodailhadesc.blogspot.com;
http://www.museuclubesdecacaetiro.com.br/;
11
Os
sites
para
acesso
são
respectivamente:
www.ioiobrasil.ogr;
https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Brasileira-De-Pipas294631090665863/timeline; www.clubesdecacaetiro.com.br; www.apafec.org.br; www.fempe.com.br;
www.25dejulho.com.br; https://www.facebook.com/caravanaludica2014/timeline.
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ações para potencializar e visibilizar a produção do conhecimento sobre os jogos
tradicionais por meio de ações em rede; construir um sítio virtual e ampliar a rede de
participantes, a fim de fortalecimento e consolidação das ações em rede; elaborar
propostas de Dossiê temático em revistas da Educação Física Brasileira.
Como consenso entre os participantes brasileiros e das nações da América
participantes, foi construída coletivamente a “Declaração de Palmas”, a fim de sugerir
aos países membros da UNESCO a considerarem as seguintes recomendações:


Desenvolver uma política pública de defesa dos saberes dos povos autóctones e
tradicionais que garanta, a partir de recursos econômicos anuais, o registro e a
valorização dos patrimônios socioculturais nos países americanos;



Incentivar nos países a produção e a sistematização de conhecimentos e do
patrimônio cultural dos povos autóctones e tradicionais a fim de garantir o
registro, a valorização e a visibilidade desses povos, em especial dos povos
indígenas, bem como a qualificação dos processos pedagógicos a eles
vinculados;
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Promover junto ao sistema de educação escolar a inclusão das histórias e
culturas dos povos autóctones e tradicionais a partir dos jogos e brincadeiras;



Promover a investigação e formação de professores na perspectiva intercultural e
interdisciplinar, para inclusão dos jogos autóctones e tradicionais nos currículos;



Promover festivais que mantenham os saberes autóctones e tradicionais com
reconhecimento

das

formas

de

viver

comunitárias

inter-geracionais,

potencializando nesses espaços a vivência lúdica da população, a fim de
fortalecer as identidades coletivas;


Desenvolver políticas públicas que fomentem a auto-sustentabilidade das
comunidades garantindo as condições necessárias para as práticas das culturas
locais;



Garantir a produção e socialização dos conhecimentos sobre jogos autóctones e
tradicionais em todo o sistema sociocultural e educativo, que inclui escolas,
comunidades,

centros

culturais,

museus

e

demais

organizações

governamentais, a fim de possibilitar o acesso público a toda sociedade;
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não



Apoiar a realização de eventos de jogos autóctones e tradicionais, em especial
aos vinculados às associações e instituições participantes da Associação Panamericana de Jogos e Esportes Autóctones e Tradicionais

CONSIDERAÇÕES
O panorama exposto evidencia movimentos nacionais e mundiais em torno dos
jogos autóctones e tradicionais. Além disso, os resultados do evento expressam ainda
muito trabalho a ser realizado. Dentre as principais dificuldades enfrentadas por museus
e associações brasileiras, ganhou destaque a dificuldade de articulação com os gestores
municipais, estaduais e federais e o estabelecimento de políticas de incentivo.
Com as questões evidenciadas no evento, existe hoje a necessidade de criação de
uma rede brasileira (de diálogos) de jogos autóctones e tradicionais no sentido aumentar
a capilaridade e de fortalecer as ações locais em torno do tema a fim de adquirir
potencialidades que ultrapassem as capacidades individuais de cada uma delas. Também
como forma de troca de experiência que potencialmente podem transformar-se em
acúmulo de conhecimento e para fomentar o reconhecimento e valorização dessas
manifestações lúdicas da humanidade junto aos órgãos públicos, de maneira consciente
e planejada. O próximo passo, no ano de 2016, para o fortalecimento dessa articulação
que está em construção, é a criação de um sítio eletrônico que agregue dados e
informações acerca de ações, museus, grupos, associações e produção do conhecimento
brasileira em torno dos jogos autóctones e tradicionais.
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CONHECENDO O PROJETO SAÚDE BOMBEIROS E SOCIADADE

João Eufrásio Ferreira Filho, AVM Faculdade Integrada, joaojeff@gmail.com

RESUMO: Visando o fornecimento de uma visão mais ampla do Projeto Social desenvolvido
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), denominado Projeto Saúde, Bombeiros e
Sociedade (PSBS), este trabalho apresenta como o Estado do Ceará, através dos Bombeiros
Militares, desenvolve Políticas Públicas de Lazer para o Idoso. Além disso, tem por objetivo
estudar e apresentar a importância dos projetos sociais e do lazer para os idosos, resgatar a
história do PSBS, bem como trazer conceitos relativos ao tema em estudo, e por fim, analisar o
papel desenvolvido pelos bombeiros militares no desenvolvimento do PSBS. A metodologia
utilizada para o cumprimento dos objetivos propostos por esta análise baseou-se no
procedimento bibliográfico, destacando-se ao longo deste as fases de coleta e análise dos dados,
sendo a análise realizada a partir de literaturas diversas. Como resultado dessa pesquisa pode-se
citar a necessidade de novas fontes de estudo, tendo em vista que pesquisas sobre o PSBS
encontram-se muito carentes de literatura no estado do Ceará.

PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Projeto Social; Idoso; Lazer; Bombeiros
Militares.
INTRODUÇÃO
Atualmente, políticas públicas para desenvolvimento de projetos sociais são
organizadas e administradas por instituições militares. O grande objetivo é atender a
uma carência dentro de uma comunidade ou sociedade, quebrando barreiras impostas
pela hierarquia militar.
Entende-se por políticas públicas o conjunto de programas, ações e atividades
desenvolvidas pelo Estado de forma direta ou indireta, com a participação de entes
públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma
difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico
(SMARHPR, 2016).
Já Projeto Social, pode ser entendido como um plano ou um esforço solidário
que tem como objetivo melhorar um ou mais aspectos de uma sociedade. Tem por
objetivo ajudar grupos mais desfavorecidos ou discriminados para mudar uma realidade
existente. Estes tipos de iniciativas potenciam a cidadania e consciência social dos
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indivíduos, envolvendo-os na construção de um futuro melhor (SIGNIFICADOS,
2016).
Não é de hoje que os militares estão inseridos nesse contexto de projetos sociais.
Historicamente, os militares do exército brasileiro já desenvolviam projetos esportivos
junto à comunidade, mais especificamente com crianças e adolescentes, desde 1936.
“[...] Criação, em 1936, da ‘Colônia de Férias’, uma das atividades precursoras do
esporte recreativo como inclusão social no país, sob liderança do capitão Inácio de
Freitas Rolin e do Sargento Custódio Batista Lobo.” (DA COSTA, 2005).
Atualmente, muitos projetos sociais são realizados por militares em todo o
Brasil. Na área esportiva encontram-se trabalhos de escolinhas com natação, futebol,
artes marciais, entre outras. Outros trabalhos também são desenvolvidos nas áreas de
música e educação, com programas de conscientização e combate as drogas, educação
sexual e de trânsito, cursos de formação profissional para o mercado de trabalho.
Os militares procuram desenvolver ações que respondam as demandas dos
usuários dos serviços prestados, garantindo e viabilizando o acesso aos direitos sociais
assegurados constitucionalmente ou socialmente instituídos. Outro ponto importante é
contribuir para a humanização e fortalecimento da imagem do agente de Segurança
Pública na preservação da ordem e da lei estabelecidas (PMTO, 2016).
A grande maioria das ações visa o trabalho com jovens, buscando orientar e tirar
os jovens do caminho das drogas. Os projetos são inspirados em outros já bem
sucedidos, que aproximam o militar do cidadão. A filosofia de polícia comunitária
consiste na ligação policial-cidadão, objetivando troca de informações que influenciarão
na eficiência do trabalho preventivo e na repressão imediata dos delitos (PMSP, 2016).
Especificamente, no Estado do Ceará um Projeto Social desenvolvido pelo
Corpo de Bombeiros Militar chama atenção pela sua grandiosidade e números que
alcançou em todo o estado. O Projeto denominado Projeto Saúde, Bombeiros e
Sociedade (PSBS) visa levar qualidade de vida e proporcionar autonomia para
realização das atividades diárias dos idosos, desenvolve-se através de 456 núcleos
distribuídos em Fortaleza e no interior do estado (CBMCE, 2013).
No ano de 2018, o projeto completará 15 anos e conhecê-lo é fundamental para
entender como políticas públicas bem sucedidas podem influenciar e modificar o
contexto social no qual os idosos estão inseridos.
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METODOLOGIA
Quanto aos meios de investigação utilizados na pesquisa, o presente estudo
apresenta como tipo de pesquisa: a pesquisa bibliográfica. Segundo Oliveira (2002), é
bibliográfica, pois tem a “finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição
científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”.
Gil acrescenta que sua principal vantagem “reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela
que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2008, p. 50).
O referido estudo constará de uma abordagem predominantemente qualitativa.
Na qual serão utilizados estudos na área de lazer e da educação física. Pesquisa
qualitativa é aquela que deva apresentar um conjunto de diferentes técnicas
interpretativas que visem descrever e esclarecer os componentes de um sistema
complexo de significados. Possui como objetivo traduzir e expressar o sentido dos
fenômenos do mundo social (MAANEN, 1979).
Já Godoy (1995), para que uma pesquisa seja considerada qualitativa, ela deva
apresentar como características essenciais: o caráter descritivo, o ambiente natural como
fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento fundamental, o significado que
as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador e o enfoque
indutivo.
A pesquisa bibliográfica deste estudo teve duração de 08 (oito) meses, e,
segundo os termos de Lakatos e Marconi (2003), obedeceu à sequência de 08 (oito)
fases: delimitação do tema, elaboração de uma sequência de trabalho, identificação,
localização, compilação, fichamento, análise e interpretação e descrição através de
redação. Para a operacionalização da coleta de dados a pesquisa realizou-se em uma
única etapa, composta da coleta bibliográfica. A coleta bibliográfica foi realizada
durante os meses de novembro de 2015 a junho de 2016.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS SOCIAS
PARA OS IDOSOS
A legislação brasileira, através de suas ferramentas legais, a Constituição
Federal, o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso garantem a dignidade da
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pessoa idosa, amparando-lhe legalmente quanto às suas necessidades. O idoso tem que
ser colocado como sujeito participativo e ativo na sociedade, e para isso o mesmo
precisa exercer a sua cidadania.
Mesmo assim, apesar de o idoso ter assegurado por lei os seus direitos, estes são,
na maioria das vezes, negados. Isso acontece em muitos casos, no próprio seio da
família, pelas instituições públicas, principalmente a saúde, pela sociedade que trata a
pessoa idosa com desrespeito.
Após a fase de prestação de serviços e aposentado, o idoso necessita ter
condições de gozar de uma vida saudável e digna. Muitos procuram se engajar em
espaços coletivos de convivência onde podem partilhar com outras pessoas os seus
anseios. Exercitando sua cidadania, o idoso terá consciência do seu poder de
participação em qualquer espaço social.
O fato de um cidadão entrar na velhice não significa descompromisso com a
participação, nem renúncia aos direitos de cidadania, embora ocorram
diversas mudanças em sua vida, entre elas, o afastamento das atividades de
trabalho, em virtude da aposentadoria. Conviver com pessoas que estejam na
mesma fase da vida pode oportunizar momentos de reflexão e debate sobre as
perdas e ganhos associados ao processo de envelhecimento e, também, sobre
as potencialidades, as perspectivas futuras, as possibilidades de exercício
pleno da cidadania, que fomentem sentimentos de pertencer e que abram
caminhos para a participação mais ampla na vida social (BULLA; SOARES;
KIST, 2007).

Atualmente, os idosos não querem mais ficar em casa, reclusos, querem
participar de espaços sociais que lhes proporcionem convivência. Esses espaços lhes
propiciam formar grupos, participar de eventos, projetos, passeios e debater sobre suas
necessidades. Assim, os projetos sociais adentram em espaços de convivência, como
lares e asilos, lhes permitindo constituir outros ciclos de relação.
Geralmente, esses grupos de convivência são organizados e procuram incentivar
a participação do idoso dentro dos contextos sociais. Através de programas e projetos,
esses grupos buscam valorizar os idosos contribuindo para aumento da autoestima e,
consequentemente, da sua qualidade de vida.
O objetivo atual é desmistificar a associação feita ao longo do tempo entre a
pessoa idosa e a dependência. Organizando-se melhor, os idosos refletem sobre sua
influencia social e passam a exigir a sua inclusão social. A participação desses grupos
em programas e projetos sociais muda suas ideias sobre a velhice e de como ela pode
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ser vivenciada, faz crescer a confiança a respeito de suas capacidades (BULLA;
SOARES; KIST, 2007).
A criação desses espaços específicos e qualificados justifica-se, também pela
necessidade de conferir status social aos idosos, de forma que eles possam
desenvolver o sentimento de pertencer à sociedade. O reconhecimento da
existência do ser, conferindo status social, contribui para a socialização do
ser humana e para sua qualidade de vida. (BULLA; SOARES; KIST, 2007).

Esses grupos sociais são importantes para estabelecer novas concepções e ações
que envolvam a identidade da população idosa no Brasil, garantido-lhe a oportunidade
de reafirmar-se nos espaços sociais.

O LAZER PARA OS IDOSOS
Após o período de trabalho, com a chegada da aposentadoria muitos idosos não
estão preparados para a vida sem aquela rotina que antes já era programada. O dia a dia
passa a ser diferente e o idoso tenta mudar a sua maneira de pensar e procura preencher
o tempo disponível com outras atividades. Alguns voltam a trabalhar, outros passam a
buscar atividades que para eles lhes proporcionem momentos de prazer e que estejam
relacionadas a aproveitar melhor a vida.
Para muitos idosos, a maioria dessas atividades está relacionada a momentos de
lazer. MARCELLINO (1996, p.11) leva em consideração que “Não se pode conceituar
o lazer de forma isoladamente sem relação com outras esferas da vida social. Ele
influencia e é influenciado por outras áreas de atuação numa relação dinâmica”, o lazer
depende de cada individuo e também do contexto social que o mesmo encontra-se
inserido, e todos associam lazer com a ideia de diversão. Alguns consideram momentos
de lazer ficar deitado em casa ou beber sozinho ou com os amigos em um bar.
O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreterse, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada,
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após
livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares ou
sociais (DUMAZEDIER, 1983, p.34).

GOMES (2004) compreende o lazer como sendo uma dimensão da cultura
construída socialmente, a partir de elementos que se inter-relacionam como: tempo,
atitude, espaço-lugar e manifestações culturais. O tempo relaciona-se com usufruir o
momento presente, não se limitando a dias específicos como finais de semana, feriados
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ou férias. A atitude está intimamente ligada ao lúdico, brincar com o outro, consigo
mesmo e com a realidade.
A autora acrescenta que o espaço-lugar não se limita apenas a um espaço físico,
mas ao local que servirá como ponto de encontro para o convívio social para o lazer. As
manifestações culturais são conteúdos nos quais são usufruídos quando se conhece uma
cultura.
O lazer está diretamente ligado nas relações estabelecidas com as mais variadas
dimensões da nossa vida cultural (GOMES, 2004). Utilizando-se desses quatro
elementos como referência, a autora entende o lazer como:
Uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de
manifestações culturais e tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo
social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as
obrigações, especialmente com o trabalho produtivo (GOMES, 2004, p.125).

O lazer é tão importante que é um direito adquirido por lei. Todo cidadão
independente de faixa etária além do direito a saúde, a educação e segurança, possui
também ao do lazer.
Todas essas conquistas atribuídas a cada cidadão podem ser encontradas na
Constituição Federal de 1988. Segundo a mesma no “Art.6º. São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
(BRASIL, 1988).
Portanto, do ponto de vista do Estado, o lazer passou a ocupar posição de direito
social, o que o torna condicionante a cidadania. A partir desse momento, a realidade
passou a exigir do Estado a responsabilidade no desenvolvimento de políticas públicas
que fossem colocadas em prática, tornando-as concretas e vivenciadas pelo povo
brasileiro (MUNHOZ, 2008).
CARVALHO (2005) acrescenta que o lazer deve ser tratado como questão de
Estado, aonde o mesmo deve implementar políticas públicas de lazer procurando
sempre levar em consideração as necessidades sociais, devendo haver parcerias entre os
diversos órgãos públicos, instituições privadas e a sociedade.

O PROJETO SAÚDE, BOMBEIROS E SOCIEDADE
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Trata-se de um projeto social criado com a finalidade de dar corretas orientações
sobre a prática de atividade física para pessoas idosas. O projeto é desenvolvido pela
instituição Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), aonde o mesmo
é o responsável por toda logística, administração e funcionalidade dos diversos núcleos
existentes no Estado.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – CBMCE é uma
organização que já desenvolve projetos de cunho social, tendo como objetivo
conscientizar a população da sua responsabilidade no melhoramento das suas
condições de vida (REVISTA SENTINELA, 2007).

Ao longo dos anos, o projeto também assumiu o papel, não somente da
manutenção e do desenvolvimento motor, mas também do desenvolvimento social,
afetivo, cognitivo e psíquico, englobando diversas atividades com a finalidade
específica de inclusão social.
Com relação ao Projeto Saúde Bombeiros e Sociedade, convém afirmar que
se trata de um dos maiores projetos de interação social do Brasil; suas ações
são voltadas para o bem-estar físico e social, essencialmente das pessoas
idosas, desenvolvendo atividades físico-ocupacionais e sociais em núcleos
distribuídos em Fortaleza, sua região metropolitana e no interior do estado
(NASCIMENTO, 2014).

O projeto foi desenvolvido visando, primeiramente, melhorar a qualidade de
vida por meio de atividades físicas, hábitos saudáveis de alimentação e inclusão social
dos participantes (LOPES, 2012).
O projeto tem como objetivos principais oferecer atendimento às pessoas da
terceira idade na forma de atividades físico-ocupacionais e promover
atividades socioculturais e de esclarecimento quanto à saúde e bem-estar.
Integrar pessoas que fazem o seu Cooper no calçadão da orla marítima e
bairros de Fortaleza, basicamente pessoas da terceira idade, e bombeiros
militares para a prática de educação física (REVISTA SENTINELA, 2005).

A história do PSBS teve o seu início antes da regulamentação, passando por uma
gradual estruturação. Devido ao rápido crescimento era preciso organização e controle
dos PSBS, que se disseminaram não somente nos diversos bairros de Fortaleza, mas
também na região metropolitana, chegando também ao interior do estado. Viu-se
também a necessidade de qualificar os bombeiros militares que ministram aulas, através
de parcerias e melhorias na metodologia de ensino.
Visando a política de ação social voltada para o idoso, o CBMCE implementou
programas e projetos que visassem fortalecer a saúde e autoestima desse público.
Conforme SOUSA (2008), o projeto “foi idealizado e implementado no ano de 2003 por
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profissionais do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, lotados no quartel do Grupo
de Busca e Salvamento – GBS”.
A origem do projeto social voltado para idosos, que viria a ser o maior do Estado
do Ceará, deu-se de maneira despretensiosa e sem grandes objetivos. No ano de 2012,
idosos que, corriqueiramente, utilizavam o calçadão da Avenida Presidente Castelo
Branco (leste oeste), para caminhar e praticar exercícios físicos começaram também a
utilizar as dependências do quartel do Núcleo de Busca e Salvamento (NBS), do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que se localiza na mesma avenida
(CBMCE, 2013).
Aproveitando-se da segurança do ambiente militar, da praça de esportes do
quartel, composta de quadra, barras para alongamento e bancos, e do ambiente, ao ar
livre na beira mar, idosos começaram a utilizar o espaço para alongar-se e a praticar
exercícios físicos por conta própria. Os exercícios eram realizados de maneira errada e
sem orientação, o que começou a provocar preocupação nos bombeiros militares que
sempre observavam a prática diária dos idosos que por ali passavam (CBMCE, 2013).
No início, as orientações eram feitas por bombeiros militares praticantes de
exercícios físicos, que cotidianamente estavam no quartel. Esses militares passaram a
observar os idosos exercitando-se ao seu lado, ou tentando fazer os mesmos exercícios
que os bombeiros realizavam.
A preocupação começou a aumentar, principalmente, pelo fato dos idosos
estarem utilizando as dependências do quartel, podendo estes com o tempo, sofrerem as
consequências desta prática errônea, o que traria responsabilidade para a instituição.
Outro fator que preocupava, era o aumento do número de idosos, que crescia a cada dia,
buscando orientações (CBMCE, 2013).
Pensando nessas consequências e seguindo a responsabilidade de bem atender a
sociedade cearense que procura a instituição, bombeiros praticantes de exercícios
físicos, juntamente com bombeiros formados em educação física começaram,
voluntariamente, a orientar os idosos que frequentavam o quartel, primeiro através de
alongamentos, depois através de aulas de ginástica de baixo impacto.
Segundo NASCIMENTO (2014), o objetivo inicial era “levar à pessoa idosa a
prática de ginástica de baixo impacto, realizada com a orientação de profissionais
bombeiros militares estaduais formados em educação física”.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

699

A abnegação e o empenho dos bombeiros militares eram vistos por todos que
passavam na avenida e começou a chamar atenção, e as orientações dadas foram
ganhando destaque e força junto à comunidade que ali frequentava. E a iniciativa que
começou com algumas dezenas de pessoas, em pouco tempo, já possuía um público de
centenas de pessoas (CBMCE, 2013).
No ano de 2013, o PSBS completou 10 anos de história e serviços prestados a
sociedade cearense, em especial ao público da terceira idade. Tendo sido regulamentado
em 2003, o projeto atingiu um número de 25.461 idosos participantes dentro de todo o
Estado do Ceará, todos devidamente cadastrados e esse número não para de crescer. Por
si só, a história do PSBS ajuda a entender como se atingiram números e alcance tão
grandes dentro do estado.
O crescimento e a grande procura de idosos que procuravam o quartel para se
exercitar começou a ganhar destaque dentro e fora da corporação. A atividade que antes
era meramente voluntária ganhou maiores proporções precisando ser devidamente
regulamentada, para que o projeto de exercícios físicos voltado para idosos tivesse o
amparo legal (CBMCE, 2013).
O início do projeto deu-se através de medidas administrativas internas, que
vislumbrava a criação de uma rotina para bem atender os idosos que frequentavam o
quartel. Entre as medidas estavam: definição de escalas, horários, dias da semana, aulas,
instrutores e monitores (CBMCE, 2013).
Através da Portaria Nº 023/2003, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)
Nº 73, de 2003, o CBMCE reconhecia como idealizadores e criadores do projeto os
oficiais e praças que trabalhavam no quartel, entre os quais, na época, possuíam os
seguintes postos e graduações: Cap BM Virgilio Ryozaburo Claudio SAWAKI, Ten
BM LUIS ROBERTO Costa, Sgt BM Jose Ivonildo BRITO e Sgt BM Antonio
ALDENOR da Silva. A ideia dos idealizadores era oferecer atendimento as pessoas da
terceira idade na forma de atividades físico-ocupacionais (CEARÁ, 2003a).
No ano de 2003, o projeto que antes era desenvolvido de maneira voluntária
ganhou amparo legal com a criação do Projeto Saúde, Bombeiros e Comunidade
(PSBS). Através da Portaria Nº 023/2003, o Comandante Geral do CBMCE, o Coronel
o QOBM José Ananias Duarte Frota assinou, em 18 de março de 2003, no Quartel do
Comando Geral, o documento que visava:
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Determinar aos COMANDANTES das Unidades Bombeiro Militar do 2º e 3º
Grupamentos de Incêndio e Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Bombeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem o Plano de Unidade
Didática com vistas a ampliação do Projeto Saúde, Bombeiros e Comunidade
e o início das atividades com a terceira idade (CEARÁ, 2003a).

Ainda no ano de 2003, o Governador do Estado do Ceara, Lúcio Gonçalo de
Alcântara, assinou no Palácio do Governo do Estado, em Fortaleza, aos 18 de julho de
2003, o decreto Nº 27.141, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) Nº 136. O
decreto criava o Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) do
CBMCE. O CTDH possui como competência proceder ao treinamento e capacitação de
voluntários e da comunidade (CEARÁ, 2003b).

CONCLUSÃO
Conhecer o PSBS de maneira específica é importante para entender a sua
história, a sua importância para os idosos dentro do Estado do Ceará e compreender
como os bombeiros militares desenvolvem suas ações dentro do projeto.
Observando o PSBS, pode-se concluir que, em quase 15 anos, o projeto cresceu
em todo o Estado do Ceará, e hoje, tornou-se referência como projeto social de lazer
bem sucedido.
Através do desenvolvimento de políticas públicas de atenção social, em especial
ao idoso, o Estado cumpre o seu papel constitucional, atendendo a uma carência social,
incluindo-os socialmente, dando os mesmos direitos na sociedade a todos os cidadãos.
Como sugestão, que o tema seja estudado por outros pesquisadores, que venham
a contribuir para a discussão e agreguem valores.
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PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC):
A DIVERSIDADE DE CONTEÚDOS NO CAMPO DO LAZER1

Sheylazarth Ribeiro, UEMG/UFMG, sheylazarth@hotmail.com
Silvana Regina Echer, UFBA, silnoor@gmail.com

RESUMO: O PELC é uma política pública descentralizadora de recursos, que firma
convênios com prefeituras, governos estaduais e Instituições Federais. Para que essas
ações aconteçam é fundamental a contratação de agentes sociais para o funcionamento
dos núcleos. O lazer no Programa é entendido como uma variedade de conteúdos, tais
como: manuais, sociais, intelectuais, artísticos, físicos e turísticos. Uma questão que se
coloca é: as entidades conveniadas têm conseguido contratar para a atuação no PELC,
agentes sociais com características diversificadas para atender as particularidades dos
conteúdos do lazer? Esse artigo tem o objetivo de descrever um edital de processo
seletivo simplificado, que apresenta estratégias para contratação de agentes sociais na
perspectiva de diversificar os conteúdos do lazer. Como metodologia, utilizamos a
descrição documental do Edital de processo seletivo simplificado para contratação
temporária no convênio de São Gonçalo/RJ, a revisão de literatura, bem como a nossa
experiência na formação de agentes sociais do PELC. Concluímos que os modelos de
contratação de agentes sociais pelas parceiras do Ministério do Esporte vêm sofrendo
alterações. Acreditamos que na tentativa de cumprir com a diversidade de conteúdos no
campo do lazer, prefeituras como a de São Gonçalo/RJ apresentam instrumentos que
garantem essa diversidade de conteúdos na prática.
PALAVRAS CHAVE: Programa Esporte e Lazer da Cidade; Contratação de agentes
sociais; Auto-organização.

INTRODUÇÃO
O presente artigo partiu do desafio de analisar o processo de seleção de agentes
sociais de esporte e lazer, para atuar no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) do
Ministério do Esporte, com recorte na experiência do edital de contratação para o
convênio no município de São Gonçalo/RJ.
1

Esse trabalho conta com auxílio da FAPEMIG – Fundação de Amparo a Pesquisa de MG.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

704

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), vinculado ao Ministério do Esporte
foi criado em 2003, com o objetivo de suprir a carência de políticas públicas que
atendam às crescentes necessidades e demandas da população por esporte recreativo e
lazer, sobretudo daquelas em situações de vulnerabilidade social e econômica,
reforçadoras das condições de injustiça e exclusão a que estão submetidas (BRASIL,
2008).
O PELC é uma política pública de esporte e lazer descentralizadora de recursos
federais, através do firmamento de convênios com prefeituras, governos estaduais e
Instituições Federais. Conforme o Plano de Diretrizes de 2013 e 2014, que prevê uma
duração de 24 meses, o Programa conta com dois eixos estruturantes para atingir seus
objetivos.
O primeiro eixo é a Implantação e Desenvolvimento de Núcleos de Esporte
Recreativo e de Lazer, nas mais diversas cidades, em todas as regiões do Brasil. O
objetivo é o de proporcionar a prática sistemática gratuita, com frequência mínima
semanal, através de oficinas de atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer
envolvendo todas as faixas etárias e as pessoas com deficiência. A intenção é estimular
a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, fomentando a
pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo assim para que o esporte e o
lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. Ainda, é previsto a
realização de eventos de esporte recreativo e de lazer, chamados de atividades
assistemáticas.
Para que essas ações aconteçam é fundamental a contratação de agentes sociais para
o funcionamento dos núcleos. Em sua organização operacional, o PELC prevê o
atendimento de 400 pessoas por núcleo. Para tanto, deve contar com a seguinte
composição de recursos humanos: 01 Coordenador Geral, 01 Coordenador Pedagógico,
01 Coordenador de Núcleo e 06 Agentes Sociais de Esporte e de Lazer.
Areias e Borges (2011) afirmam que o termo “agente social” é utilizado para
designar os coordenadores e os professores que atuam diretamente nos núcleos,
ministrando as atividades. Estes mesmos autores asseveram que:
para o PELC, todo ator envolvido com a implementação deste projeto,
desde a gestão, administração ou aplicação dos conteúdos recebe a
denominação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer. Esse conceito é
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exclusivo do PELC, não se aplicando aos outros projetos do
Ministério do Esporte (p. 575).

Uma questão basilar para o Programa é que os agentes sociais devem se apropriar de
saberes para aplicar os conteúdos junto às comunidades contempladas pelo Programa.
Neste sentido, o segundo eixo estruturante do PELC é a Formação Continuada. Esta é
uma ação educativa desenvolvida a partir de módulos, em tempos próprios, com
conteúdos, objetivos e metodologias específicos, que são: dois introdutórios e dois de
avaliação. Todos estes módulos devem contar com a presença de gestores, agentes
sociais, lideranças comunitárias, legisladores e demais parceiros atuantes na esfera
pública.
A formação, a partir das especificidades de cada módulo, deve colaborar com o
desenvolvimento das políticas públicas locais que tratem o lazer e o esporte como meios
de promoção da qualidade de vida e direitos sociais de todos, devendo estar em
consonância com as atividades de lazer que serão desenvolvidas no próprio Programa.
Ao pensarmos o lazer vemos que este é um campo que abrange, no âmbito da sua
atuação, profissionais das mais diversas áreas como: Educação Física, Turismo, Dança,
Arte, Lutas, Hotelaria, Pedagogia, Terapeutas-Ocupacionais, Trabalhadores Sociais,
entre outros e também podem ser pessoas da comunidade que possuem conhecimento
de vivências práticas em uma destas áreas. De acordo com diversos autores que se
dedicam aos estudos da temática (MARCELLINO, 2007, 2003; ISAYAMA, 2003;
STOPPA & ISAYAMA, 2001), a maior incidência de atuação no campo do lazer são de
profissionais da área da Educação Física.
O lazer, como prática social, é muito amplo e abrange conteúdos diversificados, que
são divididos em seis categorias fundamentais, são elas: os interesses artísticos,
intelectuais, manuais, físicos, turísticos e os sociais (MARCELLINO, 1996). O campo
dos interesses artísticos, intelectuais e manuais, são mais subjetivos. Seus conteúdos são
estéticos, com informações e com a capacidade de manipular materiais, de absorver ou
imprimir algo intrínseco ao ser humano, mais sentimentos e emoções.
Já os conteúdos físicos, turísticos e sociais, por sua vez, caracterizam a busca pelo
relacionamento, seja com a natureza, com outras pessoas ou consigo mesmo. Dentre
estes três pontos, especialmente o primeiro encontra-se tradicionalmente ligado à área
da educação física, justo por esta ter em seu de conhecimento, estudos acerca dos
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movimentos e da cultura corporal. Ainda, é de sua tradição, atuar em atividades
esportivas, turísticas e recreativas, dentre outras, presentes neste campo.
O lazer também pode ser pensado a partir de três gêneros: prática, informação,
assistência/espectador, e tem potencial de se diversificar em três níveis: elementar,
médio e crítico criativo. Além do seu caráter de descanso, divertimento e o
desenvolvimento individual e social.
MARCELLINO (1996) assinala que, para que o lazer realmente aconteça, são
necessários dois aspectos: Atitude e Tempo. Dessa forma o autor aponta que:
O lazer considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de
relação verificada entre o sujeito e a experiência vivida, basicamente a
satisfação provocada pela atividade. O lazer ligado ao aspecto tempo,
considera as atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho,
ou no “tempo livre” (p. 8).

Tendo em contas estes aspectos centrais do pensamento sobre lazer, uma questão se
coloca: as prefeituras, governos do estado, ou Instituições Federais tem conseguido
contratar para a atuação no PELC agentes sociais com características diversificadas para
atender as particularidades dos conteúdos do lazer?
Pautada em nossa experiência como formadoras do Programa2, essa é uma questão
motivadora de debates, pois, poucos municípios avançam na proposta de diversificar os
conteúdos do lazer. Os conteúdos físico-esportivos são frequentemente os mais
contemplados nas grades horárias dos núcleos. Por mais que se façam intervenções nos
módulos do processo formativo, notadamente nos dois iniciais, essa realidade pouco se
altera.
O contexto acima relatado nos motiva a encontrar elementos e proposições que
possam ser alternativos. Neste sentido, nos apoiamos em uma experiência de formação
de agentes sociais do PELC no município de São Gonçalo/RJ, justo pelo fato de nesta
cidade termos encontrado uma realidade diferente.
Assim, nosso o objetivo foi de descrever e analisar o edital de processo seletivo
simplificado da referida cidade, que apresentou estratégias para contratação de agentes
sociais na perspectiva de diversificar os conteúdos do lazer. Como metodologia,
utilizamos a descrição documental do Edital de processo seletivo simplificado para
2

Em convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministério do Esporte constituiu um
quadro de formadores, docentes de Educação Física, com experiência no campo do lazer, responsáveis
pela execução dos módulos de formação. As autoras fazem partes deste grupo.
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contratação temporária n° 001/2015, a revisão de literatura, bem como a experiência na
formação de agentes sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

EDITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ
O edital é um chamamento público. Essa afirmação indica que existem prefeituras
que optam pelo modelo de convocar as pessoas interessadas de forma ampliada, para
concorrer a partir de critérios publicizados, a cargos públicos. É um procedimento que
busca a impessoalidade e tenta assegurar a igualdade de oportunidades a todos
interessados em concorrer as atribuições oferecidas pelo poder público, a quem
incumbirá identificar e selecionar os mais adequados, mediante critérios objetivos.
No caso de São Gonçalo, o Edital atendeu a uma demanda temporária de cargos
públicos, pois o PELC do Município tem a duração de 20 meses. Esse tipo de concurso
temporário recebe o nome de Processo simplificado, e nesse caso, foi realizado em duas
etapas. Ao nomear os cargos, o edital faz a seguinte descrição:
a) Coordenador Pedagógico – por um período de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período;
b) Coordenador de Núcleo – por um período de até 10 (dez) meses, podendo
ser prorrogado por igual período;
c) Agente Social de Lazer e Esporte Recreativo, Agente Social de Dança,
Agente Social de Ginástica, Agente Social de Artes (lutas) e Agente Social
de Cultura – por um período de até 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado
por igual período (MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, 2015, p. 1).

Na expectativa de garantir a contratação de pessoas da cidade, com habilidades
diversificadas, o edital legitima em seu corpo as competências que deverão ser
apresentadas para a população como atividades de lazer.
A primeira fase do processo seletivo desse edital foi “feita por análise curricular e
entrevista, mediante análise e acompanhamento da Comissão Especial designada pela
Portaria nº. 002/SEMEL/2015 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer” e a segunda
fase constou de uma entrevista. Os critérios foram definidos por pontuação no currículo
e na entrevista.
As dificuldades de compor um grupo de agentes sociais para atender a variedade de
conteúdos presentes no campo do lazer existem. A formação dos agentes sociais no
PELC, por vezes, tem criado estratégias de, junto aos agentes previamente contratados
da educação física, descortinar habilidades que contemplem para além dos conteúdos
físico-esportivos. Um exemplo dessas estratégias é a de conversar sobre as habilidades,
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talentos e o lazer dos próprios agentes sociais durante a formação, pois, ao entrarmos
em contato com esse conhecimento, encontramos pessoas que bordam, cozinham, tocam
instrumentos, cantam, lutam, etc. O uso dessas estratégias pode gerar novas oficinas, ou
atividades para as comunidades, entretanto, mesmo assim, não se pode afirmar que se
garanta a promoção de uma maior variabilidade de interesses culturais. A tentativa de
garantir, através de edital, esse atendimento diverso para as comunidades é o mais
eficaz, visto que na formação do programa os agentes sociais já se apresentaram na sua
diversidade e com domínio sobre os conteúdos de trabalho.

CONCLUSÃO
Os modelos de contratação de agentes sociais pelas parceiras do Ministério do
Esporte vêm sofrendo alterações. Acreditamos que na tentativa de cumprir com a
diversidade de conteúdos no campo do lazer, prefeituras como a de São Gonçalo/RJ,
apresentam instrumentos que formatam essa variedade de conteúdos na prática.
Identificamos, que no que concerne ao reconhecimento do PELC como um programa
que atende as comunidades com conteúdos diversos, esse edital representou um
instrumento avançado que aponta possibilidades concretas de ampliação e qualificação
das atividades ofertadas pelo programa.
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LA FORMACIÓN DE ANIMADORES Y LÍDERES JUVENILES
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MONTEVIDEO
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RESUMEN: El presente artículo es un avance de la investigación sobre la recreación
educativa como trayecto de formación, que da cuenta de un conjunto de prácticas de recreación organizada en instituciones de educación formal en Uruguay. En este contexto,
la formación de líderes y animadores juveniles constituye una de las propuestas emblemáticas de la oferta recreativa de estas instituciones. Este fue un estudio cualitativo, desde un enfoque de Teoría Fundamentada que supone el desarrollo de teoría a partir de los
datos que surgen de la realidad estudiada. En base a entrevistas a diez referentes de instituciones educativas que cuentan con estas propuestas, el artículo presenta algunos hallazgos sobre la forma de organización de estas propuestas, del impacto formativo en los adolescentes que participan en ellas y de la función pedagógica que se asume a partir de este
rol voluntario.
PALABRAS CLAVE: Recreación educativa; formación de animadores; tiempo libre escolar.

LA RECREACIÓN EDUCATIVA EN URUGUAY
Actualmente la recreación organizada en Uruguay refiere a un conjunto de prácticas diversas, que se dan en una gran variedad de ámbitos e instituciones. Si bien en muchos espacios suele ser una práctica asociada a la educación física, lo que implica priorizar juegos motrices que permiten dar a la población diversas opciones de disfrute, cada
vez son más las propuestas que se asocian con prácticas educativas que van más allá de lo
motriz, configurando un campo de acción e intervención propio.
Como sucede en otros países del continente, estas prácticas educativas tienen un
fuerte desarrollo en el ámbito comunitario. Pero en el caso uruguayo, la recreación también ha adquirido una fuerte presencia en las instituciones de educación formal, destinándose importantes recursos para llevar adelante estas propuestas que apuntan a la formación integral de la comunidad escolar. La presencia de la recreación en estas instituciones
ha crecido en las últimas dos décadas, siendo un rasgo distintivo de la recreación en Uru-
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guay, no sólo por el impacto que tiene en la transformación de un campo académico y
profesional, sino también por la cantidad de gente que estas actividades movilizan.
Estas propuestas de recreación institucionalizadas en muchos colegios y liceos, en
su mayoría situados en la capital del país (Montevideo), comprenden a diversas propuestas lúdicas, artísticas y deportivas, que se desarrollan desde un énfasis recreativo, procurando contribuir a la formación integral del sujeto. Son propuestas que acompañan el ciclo escolar, durante todo el año académico y a lo largo de los diferentes niveles de escolarización, constituyéndose en un trayecto formativo complementario y fundamental para la
intencionalidad educativa de estas instituciones.
Estas prácticas son reconocidas institucionalmente por el impacto significativo
que logran en la formación de los sujetos que asisten a estas instituciones, siendo valoradas como componente esencial de una formación integral. El desarrollo de procesos de
formación desde una oferta educativa opcional permite estimular el desarrollo de competencias para la construcción de autonomía de niños y jóvenes.

MARCO REFERENCIAL
Hoy en día nos encontramos que uno de los principales ámbitos para el desarrollo
de la recreación en Uruguay se da en las instituciones de educación formal, a través de
una oferta variada de actividades de tiempo libre escolar que incluye campamentos, jornadas recreativas, propuestas deportivas y culturales, incluso actividades de animación
pastoral en el caso de colegios católicos. El contexto particular en el cual se dan estas
prácticas -instituciones de educación formal, que refieren al tiempo de obligaciones de la
población infantil y juvenil-, demanda una serie de precisiones desde lo conceptual.
En primer lugar debemos encuadrar estas experiencias en el marco de prácticas
organizadas de recreación y desde un enfoque educativo. La recreación educativa es entendida como una práctica pedagógica en y para el tiempo libre, o sea que el tiempo libre
es ámbito y fin de la acción educativa. En esta línea, Waichman (2004) plantea que el
verdadero potencial de la recreación está en considerarla como una práctica pedagógica,
lo que supone una intervención institucionalizada: una acción organizada, estructuras que
la sostengan, objetivos precisos y métodos específicos, docentes especializados, etc. Esto
supone un currículum de formación, una acción organizada en un tiempo específico, con
una metodología participativa y grupal.
Hablar de intencionalidad educativa supone revisar las prácticas de la recreación
organizada, buscar nuevas formas de organización de la actividad, ensayar nuevos métoISBN: 978-85-7143-152-2
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dos y redefinir el rol del recreador, desde parámetros que no sean los tradicionalmente
impuestos desde la educación física.
A diferencia de la tendencia recreacionista que impone la visión anglosajona, el
enfoque educativo pone el foco en la vivencia de la recreación como facilitadora de una
experiencia de formación del sujeto. En este sentido la recreación educativa podríamos
definirla como un modelo vivencial de educación del ocio (Cuenca, 2004) ya que es una
intervención educativa a largo plazo, que se basa en situaciones, vivencias y experiencias
formativas relacionadas con el tiempo libre. Se tratan de experiencias colectivas, que toman al sujeto en un contexto de grupalidad (compañeros de estudios, colegas de un club,
miembros de una comunidad) y que involucra los intereses grupales desde una participación activa; experiencias que no sólo buscan entretener, sino también atender integralmente al resto de las necesidades que se ponen en juego a través de una intervención recreativa, generando beneficios duraderos.
La perspectiva educativa de la recreación supone considerar las potencialidades
del sujeto, para alcanzar su máximo desarrollo. En este sentido, Osorio (2001) considera
que la recreación es un satisfacer sinérgico que atiende integralmente las necesidades del
sujeto, por lo que en su dimensión organizada se debe procurar la “creación de escenarios
para el desarrollo humano” (Osorio, 2008) y dinamizar así procesos que faciliten una
vivencia que impacte integralmente en todas las dimensiones del ser.
Desde esta forma de concebir a la recreación como práctica pedagógica transformadora, es que entendemos a la recreación educativa como un trayecto de formación que
se puede dar en el tiempo libre escolar y a través de propuestas no formales de las instituciones escolares. Afirmar esto demanda problematizar los conceptos de tiempo libre y de
educación no formal.
Una variable que nos permite delimitar a la oferta recreativa en las instituciones es
la del tiempo libre escolar, entendido como el tiempo que se destina dentro de la institución para actividades que no son académicas y que requieren la voluntad de participación
por parte del sujeto. En Uruguay la enseñanza escolar es obligatoria, por lo que el tiempo
destinado a las actividades académicas corresponde a la esfera de las obligaciones. Sin
embargo hay una dimensión de tiempo institucionalizado, cuya dedicación no es obligatoria y que suele quedar a decisión del alumno la participación en ese espacio.
Este es un tiempo institucionalizado, ya que responde a una intencionalidad educativa y una estrategia de intervención en el tiempo disponible. A diferencia del tiempo
académico, no es obligatorio, sino que implica una participación voluntaria. En este senISBN: 978-85-7143-152-2
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tido, si bien se plantean objetivos educativos, la decisión de la participación obedece a
una motivación intrínseca que no persigue otro fin que el disfrute de la actividad en sí
misma. Lo que define a la oferta recreativa de estas instituciones es que se trata de actividades de tiempo libre institucionalizado, que se desarrollan generalmente fuera del horario obligatorio y en espacios más allá del aula, pero que son centrales para la orientación
educativa de la institución.
La oferta recreativa en la que se enmarca la formación de animadores se da, salvo
excepciones, fuera del horario escolar o a contra-turno, es decir en un horario opuesto al
escolar e incluso los fines de semana. Ocupan parte del tiempo disponible de los participantes y ellos optan por ocupar su tiempo libre con estas actividades dentro de la institución escolar, sin que esto incida en su certificación escolar.
Estamos hablando de actividades diversas -como la práctica recreativa de algún
deporte, talleres de expresión artística, campamentos, jornadas festivas, servicio voluntario, etc.-, en las que el énfasis es esencialmente recreativo, ya que el foco está en la experiencia que se da durante el proceso y en menor medida en el resultado.
Por otra parte, si bien estas propuestas se desarrollan en instituciones de educación
formal, consideramos que la oferta recreativa se define desde la no formalidad, ya que
engloba en buena medida a las actividades educativas que la institución realiza en forma
intencionada, pero que no forma parte de la enseñanza oficializada, graduada y jerarquizada que según Trilla (1993) caracteriza a la educación formal. Si bien estamos hablando
de instituciones de educación formal, la institucionalidad no es el único parámetro para
definir la formalidad de una propuesta. Si bien la institucionalidad es formal, podemos
decir que la no formalidad se da en los aspectos pedagógicos y metodológicos, en su funcionalidad y en la adaptabilidad cultural. La oferta recreativa introduce las virtudes de la
educación no formal, en un contexto institucional escolarizado, en cuanto la flexibilidad
en estilos pedagógicos, el desarrollo de métodos más específicos y adaptables, y el protagonismo de los participantes.
A diferencia de la actividad escolar, no son actividades que condicionen la aprobación del curso escolar y el pasaje de grado. En este sentido La no formalidad de estas
propuestas implica una disminución de los requerimientos externos, en cuanto a programas, burocracia y expectativas sociales. Suelen ser actividades no obligatorias, que no
requieren aprobación para continuar progresando en el trayecto, pero que forman parte de
la oferta curricular –en un sentido amplio- propuesta por la institución como estrategia de
formación.
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LA RECREACIÓN COMO TRAYECTO DE FORMACIÓN
La recreación en instituciones escolares está sostenida por una oferta de actividades diversas y que abarca todo el ciclo escolar, desde el nivel inicial y la educación primaria hasta el ciclo básico y superior de la Educación Secundaria, comprendiendo un
período de 15 años clave para la formación del sujeto (entre los 3 y los 18 años de edad).
Esto implica una diversidad de propuestas que apuntan a atender facetas del trayecto formativo que no son suficientemente abordadas desde el aula tradicional. Atendiendo a esto
es que podemos considerar a la recreación en instituciones educativas como una estrategia que permite desarrollar un trayecto de formación complementario al escolar.
Por trayecto formativo entendemos al diseño de un proyecto de formación que posibilita recorridos a través de una progresión no siempre lineal que se da durante el ciclo
escolar o una parte de éste, y que comprende no sólo a las actividades académicas. Hablar
de trayectos de formación supone considerar algo más que los trayectos escolares, integrando también esta dimensión de actividades recreativas que se dan en la escuela pero
por fuera del horario académico.
Este es un aspecto que enriquece el potencial educativo de estas experiencias y
permite ir más allá del aprendizaje instrumental. La oferta recreativa no apunta a la
transmisión de contenidos, sino a generar desde la voluntad del sujeto experiencias movilizadoras que tengan un impacto significativo en su desarrollo. Mediante estas propuestas
recreativas, se sostiene una oferta a lo largo de todo el año y a lo largo del ciclo escolar,
lo que permite al niño y al adolescente trazar su trayecto formativo específico en base a
las elecciones que va tomando durante su proceso de desarrollo. Cuanto mayor es la oferta de actividades, más personal se vuelve su trayectoria.
Como corolario de este trayecto, la formación de líderes y animadores juveniles
que se da en los últimos años escolares permite potenciar las trayectorias personales al
tiempo que da sostenibilidad a toda la propuesta.

LA FORMACIÓN DE ANIMADORES
La formación de animadores es una instancia sistemática que se inicia generalmente en el tercer o cuarto año de Secundaria y que se mantiene durante los años siguientes, con el objetivo de formar un voluntariado hacia la labor interna en la propia institución. Desde la escuela de animadores se promueven no sólo actividades de formación,
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sino también eventos vivenciales y de complemento a la formación, además de tareas de
extensión dentro de la institución.
La organización de la escuela en dos niveles permite diferenciar una propuesta
inicial, durante el primer año, centrada en la conformación grupal y en la adquisición de
recursos para el desempeño como animador de actividades recreativas. Este nivel se
complementa, durante los años siguientes, con un grupo orientado al servicio y la extensión dentro y fuera de la institución, donde se da una mayor reflexión y compromiso con
las actividades institucionales. Este segundo nivel puede concluir al finalizar el ciclo escolar, o incluso proyectarse más allá del egreso.
Pese a ser una propuesta que implica una dedicación importante, la participación
en esta instancia suele ser alta, llegando el primer nivel en algunas instituciones a alcanzar el 50% de los estudiantes de su generación. Esto es coherente con el éxito de la oferta
recreativa previa, que lógicamente favorece la participación en esta propuesta, ya que los
niños y adolescentes recorren todo el itinerario escolar en contacto con animadores y llegan a bachillerato con la motivación de acceder a ese rol.
Esta formación de animadores cumple con una triple función: formar un cuerpo de
voluntariado interno, destinado a sostener el desarrollo de toda la oferta recreativa en los
diferentes tramos del ciclo escolar; facilitar la inserción laboral temprana de los jóvenes a
punto de egresar, desarrollando recursos y habilidades para sus primeras experiencias de
trabajo; y sobre todo contribuir a profundizar y proyectar la formación integral del adolescentes, consolidando las competencias desarrolladas a lo largo del recorrido por la institución educativa.
Contar con un importante número de animadores facilita la posibilidad de desarrollar una propuesta recreativa variada y con una cobertura importante del ciclo escolar.
Los animadores son un soporte fundamental para las actividades recreativas de todos los
niveles en la institución educativa. Desde la educación inicial, pasando por la primaria e
incluyendo la secundaria, los animadores colaboran en los diferentes espacios y eventos
de recreación (jornadas, talleres, campamentos, convivencias, fiestas, etc.), haciendo posible una amplia y diversa cobertura para la oferta recreativa institucional.
La formación de animadores hace posible contar con recursos humanos voluntarios, sin los cuales sería difícil sostener una oferta tan diversa. Por ello entendemos a esta
propuesta como una actividad meta-recreativa, ya que no sólo se trata de una actividad
recreativa en sí misma, sino que además hace posible al conjunto de la oferta de formación complementaria. Es una instancia de meta-recreación, ya que permite a la oferta reISBN: 978-85-7143-152-2
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creativa reproducirse a sí misma y sostener las trayectorias educativas que a través de ésta
se desarrollan.

LA ANIMACIÓN COMO ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DEL SUJETO
Esta función de voluntariado interno es fundamental, pero no es la principal. Lo
que le da sentido a la propuesta es la función que cumplen en la formación personal del
propio adolescente, como culminación de un trayecto de formación integral a lo largo del
ciclo escolar.
Más allá de la formación específica como animador, creemos que estos espacios
de formación en estas instituciones educativas se constituyen en propuestas calificadas
dentro de la oferta de formación integral. Es una propuesta calificada pues implica una
carga horaria importante, una mayor proximidad en el vínculo con los educadores, y especialmente porque apunta a la apropiación por parte del sujeto de su propio proceso de
formación.
La participación en la escuela de animadores implica destinar una importante cantidad de tiempo, por fuera del horario escolar, pues supone una instancia de encuentro
semanal de formación y preparación de actividades, la participación en eventos específicos (como el Día del Animador o Campamento de Animadores) y la realización de prácticas voluntarias dentro de la propia institución (asistiendo la actividad deportiva, colaborando en la realización de jornadas recreativas y animando los campamentos de las generaciones más chicas). Estos jóvenes dedican voluntariamente buena parte de su tiempo
disponible, para las instancias de formación, y para la preparación y ejecución de las diversas actividades en las que les toca participar, convirtiendo su tiempo libre en una oportunidad para desarrollar experiencias formativas desde la gratuidad.
En estos espacios, además, logran desarrollar un vínculo más cercano con los recreadores y otros educadores, compartiendo tareas y cogestionando las propuestas. Los
jóvenes aprenden a establecer relaciones laborales con adultos, desde la corresponsabilidad, acercándose así a las exigencias de la vida adulta.
La alta dedicación dentro de la institución, que va más allá del horario escolar, supone que estos jóvenes ocupen los tiempos y espacios de la institución, que se apropien
de esos espacios, y los resignifiquen. El empoderamiento que se logra permite la construcción de un ambiente educativo y una experiencia de formación muy calificada, que
permite llevar el trayecto formativo hacia sus mejores posibilidades.
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Pero especialmente, la participación como animadores permite una oportunidad
privilegiada de profundizar en su formación y desarrollo personal, proyectándolo más allá
del ciclo escolar. Al asumir un rol de animador, el espacio de capacitación pasa a un segundo plano. Lo relevante no es formar voluntarios, sino la experiencia formativa que
vive el sujeto en sí mismo, como última etapa de su trayecto formativo personal e integral.

EL ANIMADOR COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA
Otro aspecto a destacar es el aporte pedagógico de este rol, a la función educativa
de estas instituciones. El animador juvenil se constituye en un actor clave en estos colegios, no sólo por sostener una oferta tan diversa, sino también porque cumple con un rol
pedagógico clave para el proceso formativo del resto de los alumnos. A partir de la participación en las propuestas recreativas de las generaciones más jóvenes, el animador establece un vínculo educativo con sus pares más pequeños, donde la proximidad etaria permite establecer vínculos más estrechos, en función de intereses compartidos. La propuesta de formación de animadores no sólo potencia el trayecto formativo del animador, sino
que también potencia las trayectorias formativas de los alumnos más jóvenes, construyendo un rol de educador cercano al alumno y con una mirada particular hacia ese espacio complementario de formación.
A través del rol del animador, los niños y adolescentes entran en contacto con sus
mayores, convirtiéndose en un modelo de referencia para sus propias trayectorias. Estas
trayectorias se proyectan en la figura del animador juvenil. La propia trayectoria del animador se vuelve proyecto de formación en el cual los menores pueden reflejarse. De esta
forma el animador es un actor que cuenta con un gran reconocimiento, no sólo de los
alumnos, sino también de los demás educadores adultos de la institución.
Existe consenso en considerar al animador como un educador más de la institución, que facilita la mediación de los procesos educativos y hace de puente entre los adultos y niños de la institución. Implícitamente al animador le compete la función de trasponer didácticamente los objetivos formativos de la institución. En este sentido, el animador
contribuye a transformar los objetivos de formación en competencias desarrolladas, a
través de su labor de mediación y gracias a una mayor cercanía tanto con los niños como
con los educadores.
Acorde a una mirada progresiva de trayecto formativo, algunas instituciones han
apostado por este rol para dinamizar el trayecto formativo, asignándole la tutoría de alISBN: 978-85-7143-152-2
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guno de los grados. En este caso, el animador asume una suerte de tutoría del grupo, participando de toda la oferta recreativa que se desarrolla a lo largo del año con el mismo.
Este rol voluntario de tutor de grupo tiene un impacto favorable tanto en el proyecto de
formación de cada nivel, como en la trayectoria formativa del propio animador. Contribuye a potenciar sinérgicamente sus necesidades de participación, afecto, entendimiento,
identidad, creación y especialmente de autonomía, siendo una instancia altamente significativa en la culminación de su experiencia formativa dentro de la institución.
Por otra parte, además de voluntariado interno, la formación de animadores es una
oportunidad de desarrollar extensión a la comunidad. A partir de este espacio de formación, se suelen constituir grupos asociativos y de voluntariado, que desarrollan una veta
social y solidaria, lo que le da un plus a la trayectoria formativa y una continuidad que se
proyecta más allá del egreso del ciclo escolar.

CUANDO LAS RAÍCES SE VUELVEN ALAS (CONCLUSIONES)
La formación de animadores es la culminación del trayecto de formación del sujeto a lo largo de su pasaje por la institución educativa. En este trayecto progresivo hacia la
construcción de autonomía, la propuesta de animadores juveniles que se sitúa al final del
ciclo escolar se constituye en el momento cumbre del proceso formativo, donde las raíces
que se desarrollaron en la institución se vuelven alas.
Esta propuesta se convierte en un factor clave para el éxito de la oferta recreativa
en instituciones escolares y en un aspecto que potencia las posibilidades de formación.
Esta macro propuesta tiende a ser un espacio privilegiado que potencia la experiencia
formativa y le permite al sujeto recorrer la última etapa del trayecto, acercándolo a la
anhelada construcción de autonomía.
El espacio de animadores juveniles y la propuesta recreativa que a partir de ellos
se genera, aporta significativamente a la configuración de un modelo singular de recreación educativa que hasta ahora no había sido suficientemente abordado por la investigación educativa.
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RESUMO: A presente comunicação oral tem como objetivo compartilhar a experiência
de ensino da disciplina “Estudos interdisciplinares: reflexões sobre lazer, educação não
formal e animação sociocultural”, ministrada no Programa de Ciências da Atividade
Física, linha de pesquisa: Promoção do lazer, na Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo. Apresenta-se um breve relato sobre as
estratégias de desenvolvimento das aulas, ministradas em cinco finais de semana, aos
sábados, em equipamentos culturais públicos e privados da cidade de São Paulo, que
oferecem atividades de lazer diversificadas, e plenamente acessíveis a todos. Nessas
visitas, é estabelecido um intercâmbio de informações e experiências, entre os
estudantes e os profissionais que neles atuam, analisando como aspectos da educação
não formal e da animação sociocultural definem as formas de interação e mediação
entre o público e os espaços que utilizam. Os estudantes adotam para na análise das
observações os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas do curso, e seu
repertório de técnicas e de experiências práticas no campo do lazer. Como avaliação
propõe-se aos estudantes a elaboração de um artigo científico com propostas de
superação dos problemas observados e de aprimoramento da qualidade dos serviços que
esses equipamentos oferecem.
PALAVRAS-CHAVE: educação não formal, animação sociocultural, lazer.

INTRODUÇÃO
Estudos interdisciplinares: reflexões sobre lazer, educação não formal e
animação sociocultural, é uma disciplina ministrada no Programa de Ciências da
Atividade Física, na linha de pesquisa Promoção do lazer, na Escola de Artes, Ciências
e Humanidades da Universidade de São Paulo, tendo como objetivo investigar as
relações existentes entre o lazer, a educação não formal e a animação sociocultural a
partir da oferta, aos estudantes, de experiências práticas e de observação direta dos
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espaços, do seu funcionamento e de como o público os utiliza, em equipamentos
culturais de lazer da cidade, considerados privilegiados para a aprendizagem, pesquisa e
campo de interesse de desenvolvimento técnico para os futuros estudantes e
profissionais desta área. Esses espaços, que se distribuem pelo tecido urbano da
metrópole, têm um significado para a cidade que justifica estudos e pesquisas: são
cenários privilegiados para processos e práticas socioculturais com foco no lazer e no
usufruto do tempo livre para os seus habitantes. Essas formas de utilização implicam em
relações e interações sociais envolvendo os profissionais que neles atuam, os
frequentadores, os processos de mediação presentes na educação não formal e nas
metodologias de animação sociocultural.
Como nos indicam os estudos científicos da Geografia urbana, os processos e
práticas sócio-espaciais se concretizam nos espaços da cidade (CARLOS, SOUZA e
SPOSITO, 2014, p. 17-18) se os equipamentos urbanos que oferecem programações de
lazer forem considerados “lugares”, se forem entendidos como “espaços vividos e da
experiência” (SERPA, 2014, p. 98), representam locais privilegiados para ações com
objetivos de desenvolvimento social e de difusão cultural possibilitadas pela aplicação
de metodologias de mediação e de interação conhecidas e experimentadas no Brasil e
em outros países, como a animação sociocultural. Justifica-se dessa forma a escolha
desses equipamentos, marcantes na paisagem urbana da metrópole, como a Pinacoteca,
o Centro Cultural Vergueiro, o Centro Cultural Banco do Brasil, o SESC Belenzinho, na
Capital, e a Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana,
dentre outros equipamentos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A disciplina que tem ênfase em experiências práticas faz-se relevante na medida
em que apresenta o lazer, as práticas não formais de educação e a animação
sociocultural como áreas de conhecimento acadêmico que se articulam e devem
permanecer em um constante diálogo. Assim sendo, como objetivo principal a
disciplina visa oferecer experiências práticas de aprendizagem por meio de vivências, de
observações, da análise dos métodos de planejamento e de intervenção em organizações
do campo do lazer, da criação de situações que possibilitem ao estudante, ao final da
disciplina, refletir sobre os problemas, questões e procedimentos observados nos locais
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visitados, e elaborar propostas com soluções viáveis e bem fundamentadas para o que
foi observado e analisado durante as visitas de estudos.
A etapa teórica da disciplina envolve o estudo e reflexões sobre o processo histórico do
lazer, sendo um dos referenciais Marcassa (2002), o estudo dos conceitos e âmbitos da
Educação não formal com base, dentre vários autores, em Arantes, Trilla, Ghanem
(2011), Garcia (2009), Gohn (2011); Fernandes (2001) para a caracterização análise e
organização de espaços e equipamentos culturais. Já em Ventosa (2007) investigamos as
matrizes da animação sociocultural em países Iberoamericanos e, ainda sobre o campo
da educação não formal foram indicados os estudos de Simson e Park (2011), o estudo
de Lopes (2008) e as pesquisas de Ander-egg (1987) e (1991).
Para a realização das visitas técnicas desenvolvidas ao longo da disciplina,
adotou-se o seguinte processo: a) estudo prévio dos equipamentos relevantes da cidade
de São Paulo, e da Região Metropolitana; seleção dos locais visitados, considerando sua
oferta de serviços e atividades, a possibilidade de serem frequentados livre e
abertamente por todos, e a sua possível representação como referência de lugar para a
cidade e sua população; b) contato prévio com os gestores desses espaços socioculturais
para agendamento das visitas, e solicitação de monitoria e acompanhamento por
profissionais de cada local em cada ocasião; c) limitação do número de estudantes,
visando obter melhores resultados, para 30 participantes, no máximo; fazer todos os
deslocamentos pelos meios de transporte público, e, quando possível, em ônibus da
universidade.

METODOLOGIA
A estratégia de desenvolvimento da disciplina ministrada no programa de pósgraduação, com sessenta horas, realiza na etapa prática, cinco encontros de oitos horas
de duração (quarenta horas), aos sábados e domingos, destinados às visitas técnicas e,
posteriormente, vinte horas de orientações para o desenvolvimento de pesquisa de
campo com os profissionais, educadores, animadores socioculturais e gestores dos
espaços visitados e elaboração do artigo. Além da professora responsável pela
disciplina, participaram um professor convidado, mestre em estudos do lazer e uma
bolsista de doutorando. Para o desenvolvimento da disciplina são elaborados protocolos
de observação, de registro de atividades e instrumentos para possíveis coletas de dados e
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realização de entrevistas. Propõe-se ao grupo uma pesquisa qualitativa de caráter
exploratório Triviños (2002), com levantamento bibliográfico, análise de documentos e
intervenção em campo, para a coleta de dados, depoimentos de gestores e educadores
sobre as práticas cotidianas e experiências de profissionais responsáveis pela
coordenação de atividades e programações nos equipamentos visitados. Assim, com
base no referencial teórico, nas observações e pesquisas de campo são elaborados os
artigos científicos que devem ter como proposta a solução de problemas observados e
possíveis estratégias de intervenção profissional nos locais visitados e/ou discussões
sobre a formação e a atuação do profissional nesses locais. Considera-se igualmente
importante a observação dos estudantes sobre as características dos locais urbanos
visitados, quanto à sua configuração física, sua estrutura de instalações, seus sistemas de
atendimento e divulgação, suas programações de atividades, a configuração dos seus
quadros de pessoal, os métodos de animação sociocultural empregados nas ações com o
público, e finalmente como os seus frequentadores utilizam os seus ambientes. Estes
últimos itens desenham proposições de futuras pesquisas para os profissionais e
acadêmicos diretamente relacionados com os temas abordados.
725

RESULTADOS E CONCLUSÕES
Ao longo da disciplina, com característica predominantemente prática, pode-se
notar o engajamento e participação ativa de todo o grupo de estudantes e, ao final dela, a
partir das observações realizadas constatou-se o despertar para o debate e para a busca
de respostas nas pesquisas de campo. Com o processo de visitas técnica, os estudantes
mostram-se capazes de refletir sobre as experiências vividas e de elaborarem um artigo
científico, individualmente ou em dupla, com propostas de intervenções profissionais
pensadas e direcionadas aos equipamentos visitados. Vale destacar que, ao final do ano
de 2015, das dez pesquisas que foram desenvolvidas pelos estudantes, três foram
submetidas e aprovadas para apresentação em um congresso internacional de animação
sociocultural realizado em Portugal.
As visitas e análises efetivadas permitiram verificar que a grande cidade e sua
região metropolitana têm uma estrutura significativa de equipamentos para o lazer da
população e para atividades culturais, embora ainda mal distribuída no território urbano,
com o centro e algumas outras regiões concentrando uma oferta maior. Iniciativas
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concretas para corrigir essas diferenças podem ser observadas, como a implantação dos
“CEUs” - Centros Educacionais Unificados, construídos nos bairros da cidade de São
Paulo, e as realizações mais recentes da Virada Cultural, evento importante no
calendário paulistano, cujas atividades não têm mais o foco direcionado apenas para o
centro da cidade, e se espalham por muitos bairros da metrópole.
As experiências vivenciadas na disciplina pretenderam apresentar aos pósgraduandos possibilidades de trabalho no campo da educação não formal, propício para
intervenções bem fundamentadas e, também, realizar o exercício de propor melhorias
nos espaços observados, através da elaboração de projetos e atividades voltadas para o
aperfeiçoamento do atendimento e das ações práticas de profissionais interessados em
atuar nessas áreas do conhecimento e do desenvolvimento humano e social.
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER: EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA NA
EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE MATO GROSSO
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Cinthia Lopes da Silva, UNIMEP, cinthialsilva@uol.com.br
RESUMO: O presente trabalho pretende relatar uma experiência pedagógica de
educação para o lazer na disciplina de Educação Física do Ensino Médio de uma escola
pública do interior de Mato Grosso. No Ensino Médio, os conteúdos desenvolvidos nas
aulas de Educação Física geralmente apresentam uma repetição do Ensino Fundamental
com foco nos esportes e, além disso, muitas vezes não incluem o lazer como tema a ser
discutido. Como metodologia, realizamos pesquisa bibliográfica e ações pedagógicas
que exploraram como tema central os espaços públicos de lazer da comunidade, tendo
como base a educação para o lazer. Como resultado, os alunos elaboraram uma carta ao
poder público expondo problemas relacionados aos equipamentos de lazer públicos da
cidade de Cláudia-MT. A identificação dos alunos com as expressões corporais foi
fundamental para a discussão de questões relacionadas aos espaços públicos de lazer da
comunidade. A experiência pedagógica viabilizou a conscientização dos alunos com
relação aos hábitos de lazer em seu cotidiano.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Educação Física Escolar; Espaços Públicos de Lazer.
INTRODUÇÃO
Na tentativa de oferecer aos alunos o acesso a conhecimentos sobre os
conteúdos do lazer, planejamos uma experiência pedagógica com alunos do segundo
ano do Ensino Médio, de uma escola pública no interior de Mato Grosso. Para a
realização da experiência pedagógica tivemos como base autores que estudam o lazer e
a Educação Física escolar, tais como: Marcellino (2010), Pinto (2008), dentre outros.
A experiência pedagógica foi realizada ao longo de algumas semanas, em um
total de cinco aulas, com o pretexto de garantir aos alunos do Ensino Médio a
possibilidade de identificarem espaços públicos de lazer existentes na comunidade para,
em seguida, construírem coletivamente uma carta de manifestação ao poder público a
partir das aulas de Educação Física do Ensino Médio, de construções e melhorias desses
espaços. Outro ponto importante foi a compreensão de que a Educação Física pode
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iabilizar aos alunos o acesso a conhecimentos que possibilitem autonomia e criticidade
dos sujeitos diante de problemas da comunidade da qual fazem parte.
O conceito de lazer que tivemos é baseado em Marcellino (2010). Esse autor
entende o lazer “(...) como a cultura – compreendida no seu sentido mais amplo –
vivenciada (praticada ou fruída) no “tempo disponível” (MARCELLINO, 2010, p.29).
Na experiência pedagógica realizada, procuramos agir no sentido de ampliar o
conhecimento que os alunos tinham a respeito do lazer e, consequentemente das aulas
de Educação Física, já que a tradição dessas aulas na escola investigada era a prática de
esportes, em especial, das modalidades futebol, handebol, voleibol e basquetebol.
Procuramos, portanto, viabilizar aos alunos do Ensino Médio o acesso a um conceito de
lazer no sentido de explorar a capacidade dos mesmos de pensarem sobre os problemas
da comunidade, dentre os quais as condições dos equipamentos de lazer. Avaliamos
esse trabalho como uma tentativa inicial para que a escola possa inserir no seu cotidiano
as discussões sobre lazer a partir de uma proposta interdisciplinar.

PERCURSO METODOLÓGICO
Como procedimentos metodológicos realizamos pesquisa bibliográfica e uma
experiência pedagógica. A experiência pedagógica teve como sujeitos participantes 23
alunos do 2º ano do Ensino Médio, de ambos os sexos, de uma escola pública do Estado
do Mato Grosso. A experiência ocorreu a partir de aulas de Educação Física que tiveram
como foco espaços públicos de lazer, dentro de uma proposta de educação para o lazer.
Para a descrição de tal experiência tivemos como base Triviños (2006, p.110), segundo
o autor: “O estudo descritivo pretende descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos
de determinada realidade”, sendo este um estudo qualitativo de natureza descritiva.
O levantamento teórico sobre os temas Educação Física, Educação para o Lazer
e Equipamentos Públicos de Lazer foi realizado a partir da base de dados Scielo, do
google acadêmico e da biblioteca da UNIMEP à partir das palavras-chave: educação
para o lazer, experiência pedagógica e equipamentos de lazer.
A EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
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Lecionando a disciplina de Educação Física para uma turma de 2º ano do Ensino
Médio de uma escola pública, percebemos1 que os alunos comentaram que haviam na
idade poucos espaços públicos para a prática esportiva. Diante do comentário,
indagamos quais esportes eles gostariam de praticar no “tempo livre” e se haviam locais
públicos que contemplassem diversas práticas corporais. Como a aula já estava
terminando, tal situação nos levou a planejar questionamentos aos alunos para a semana
seguinte, com a intenção de desenvolvermos aulas com o tema da educação para o lazer,
focando os espaços públicos de lazer. As aulas que foram desenvolvidas neste período e
que relatamos como experiência pedagógica tinham o propósito de levar os alunos a
refletirem sobre atividades que pudessem ter acesso no tempo disponível. A seguir,
descreveremos o que foi desenvolvido nas aulas, na disciplina de Educação Física a
partir de quatro ações pedagógicas propostas, no período de setembro à dezembro de
2015.

Ação pedagógica 1
A experiência pedagógica se iniciou com ações para explorarmos os
conhecimentos prévios dos alunos, com o intuito de que os mesmos pudessem ter
acesso à discussão sobre lazer a partir da disciplina Educação Física. As práticas
corporais, conteúdo da educação física, estão inseridas no contexto do lazer e
apresentam a possibilidade de uma intervenção sócio-educativa na modificação de
valores, atitudes e condutas dos sujeitos (SILVA, RAPHAEL e SANTOS, 2006).
Nesse sentido, consideramos a possibilidade de que as aulas são espaços, tanto para que
os alunos participem de experiências de lazer, como tenham oportunidade de ampliação
dessas atividades para fora dos muros da escola. É fundamental que os estudantes do
Ensino Médio, assim como os demais alunos da educação básica, tenham acesso aos
conhecimentos sobre as práticas corporais nas aulas de Educação Física.
Inicialmente perguntamos aos alunos “O que é Lazer?”, eles responderam,
‘tempo para fazer o que a gente gosta’ associando a pergunta ao que gostavam de
realizar no tempo “disponível. Esse tipo de resposta está associada ao entendimento de

1

O trabalho na escola pública de Mato Grosso, bem como a experiência pedagógica a ser relatada é parte
da experiência profissional do primeiro autor, no entanto, como forma de padronização da narrativa,
tendo em vista a dupla autoria, adotaremos a escrita do texto em terceira pessoa.
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lazer à recreação, passatempo. Segundo Dias (2009), o entendimento de lazer do senso
comum pode ser traduzido nas seguintes palavras: “[...] se perguntássemos a alguém
que não esteja estudando tal área o que é o lazer, possivelmente, as respostas seriam:
descanso”, “entretenimento”, “nada fazer”, “momento para não se pensar em nada”, e
tantos outros” (DIAS, 2009, p.128).
O lazer é compreendido nas relações pedagógicas, com um sentido voltado
para uma determinada visão de ser humano e de mundo. Compreender isto implica
entender que a sociedade é constituída por classes com interesses que vão refletir na
Educação Física e no lazer. De certa forma, era necessário que compreendêssemos o
nível de entendimento dos alunos e buscássemos ressignificá-lo. Rodrigues Júnior e
Lopes da Silva (2008) compreendem que é fundamental que o professor do Ensino
Básico ao Ensino Fundamental realize uma mediação, a fim de identificar o que os
alunos conhecem e confrontar o senso comum a partir do conhecimento sistematizado.
Diante das respostas e conceitos dos alunos referentes ao lazer, que remetiam à
alguns entendimentos, tais como, tempo para encontrar com os amigos, utilizar celular,
assistir televisão, ir à festas etc, nosso questionamento foi no sentido de ampliar o
entendimento dos alunos em relação aos interesses do lazer, classificados por
Dumazedier (1980) como: físicos, artísticos, manuais, intelectuais e sociais.
Posteriormente, Camargo (1986) denomina o turístico como mais um interesse do lazer,
levando os alunos a compreenderem que não somente a prática de atividades físicas é
lazer. Pensamos a escola como um possível espaço de educação para o lazer e suas
possibilidades de manifestação. Segundo Marcellino (2010) incentivar a imaginação e
possibilitar experiências em contextos variados constitui uma ação educacional que
incentiva a participação efetiva dos sujeitos em atividades do contexto do lazer. Alguns
fatores são determinantes para o acesso aos conteúdos do lazer, dentre os quais as
próprias experiências dos indivíduos. A adoção de hábitos de lazer é influenciada por
vários aspectos que compõem a complexa estrutura cultural a que os indivíduos fazem
parte.
[...] para a prática positiva das atividades de lazer são necessários o
aprendizado, o estímulo, a iniciação, que possibilitam a passagem de níveis
menos elaborados, simples, para níveis mais elaborados, complexos, com o
enriquecimento do espírito crítico, na prática ou na observação
(MARCELLINO, 2010, p.50).
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Aproveitando as respostas dos alunos, questionamos se eles utilizavam do seu
tempo para aprender sobre temas de sua realidade ou simplesmente para se divertirem.
Citamos o exemplo de quem assiste um documentário, lê um livro ou pesquisa algo
sobre determinado tema, nesses casos, tais atividades fazem parte do contexto do lazer,
quando o faz de forma desinteressada e sem que seja uma obrigação. Os alunos foram
unânimes em responder que usam o tempo disponível com possibilidades de
divertimento, tais como acesso a redes sociais, assistir filmes de ficção etc. Somente
duas alunas se manifestaram dizendo que geralmente liam livros de romance.
Em seguida, demos orientações sobre a atividade em grupo que os alunos
fariam e as fases desse trabalho:
a) Pesquisa inicial: Os alunos iriam ‘in loco’ verificar a realidade dos espaços
públicos de lazer existentes na comunidade; Após a etapa inicial, os alunos iriam
confrontar a realidade com suas expectativas e preferências em relação aos seus
interesses de lazer;
b) Apresentação do trabalho em grupo: Iriam compartilhar as impressões e os
levantamentos que realizaram na busca de informações e nas visitas aos locais
públicos de lazer;
c) Formalização e entrega de uma carta de cobrança ao prefeito municipal: Após as
apresentações dos grupos, seria elaborado um ofício ao gestor público;
d) Discussão do trabalho e debate das tarefas desenvolvidas: este seria um
momento de tecer comentários a respeito dos trabalhos dos alunos, com relação
à apresentação, as informações que eles levantaram, dentre outros;
e) Resposta dada aos alunos por parte do gestor público: A resposta do gestor seria
um dos “produtos” da experiência pedagógica e a conclusão do trabalho
desenvolvido, que tinha como um dos objetivos iniciais a mobilização do poder
público para o problema dos espaços públicos de lazer.
Explicamos aos alunos que eles pesquisariam os locais públicos de lazer
existentes na cidade, visitando os lugares. Essas visitas e observações, bem como
anotações sobre a situação estrutural dos locais, seria parte inicial da tarefa em grupo
para, a partir de então, ocorrer a sugestão de melhorias e adaptações aos locais
existentes bem como propor a construção de algum equipamento.

Ação Pedagógica 2
Chegado o dia das apresentações das informações que os alunos pesquisaram,
bem como as propostas, cada grupo utilizou cartolinas para exporem seus trabalhos,
além de mostrarem as sugestões por meio de fotos de possíveis lugares a serem
construídos. Nas apresentações, os alunos tiveram a liberdade para escolher falar o que
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compreenderam sobre o tema pesquisado ou então propor novos espaços públicos que
fossem viáveis à localidade em que está inserida a escola. Foram apresentados como
sugestões de espaços públicos de lazer a construção de pistas de caminhada, ciclovia,
pista de skate, espaços de contato com a natureza, quadra de vôlei de areia, praças
públicas, revitalização de lago, espaço para teatro e dança, dentre outros. Essas
propostas dos alunos foram construídas coletivamente por eles próprios e se
relacionaram com seus interesses ligados aos conteúdos culturais do lazer, tais como
físico-esportivo, artístico e social.
Cada grupo utilizou cerca de dez minutos para apresentar seu tema, sendo que
alguns tiveram maior empenho em buscar informações, pois haviam ido a diversos
locais constatar a situação dos espaços públicos de lazer. Essa atividade de pesquisa
serviu de oportunidade para que os alunos observassem os locais públicos de lazer da
comunidade e percebessem que entre eles havia diferentes preferências com relação aos
anseios de práticas e que eram necessárias oportunidades de vivências que ampliassem
seus conhecimentos acerca dos conteúdos culturais do lazer. Segundo Pinto (2008), a
educação para o lazer propicia descobertas importantes de conhecimento das diferenças
entre as pessoas e suas práticas culturais. Um fato interessante nesta experiência foi a
adesão dos educandos no percurso metodológico da tarefa atribuída a eles, ou seja,
somente uma aluna (dos vinte e três educandos) não se envolveu na pesquisa e
apresentação dos temas.

Ação pedagógica 3
Nesta aula, retomamos pontos da aula anterior em que os alunos realizaram as
apresentações e fizemos considerações a respeito dos trabalhos, quanto a sua limitação e
possíveis correções. Destacamos que os alunos deixaram de considerar a pesquisa em
um bairro periférico, composto por famílias de baixa renda e que muitas vezes é um
local associado à pobreza.

Conforme Souza (2008, p.128): “Vivemos apartados

socialmente não por marcações necessariamente vistas, mas por ocupações distintas de
territórios, de espaços sociais, de espaços culturais”. Essa foi uma oportunidade para
explicarmos a relação de desigualdade que se estabelece no lazer, sendo um privilégio
de poucos cidadãos. Como nenhum aluno da turma mora naquele bairro, acabaram
desconsiderando aquele local. Segundo Marcellino (2008), a classe social, bem como o
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fator econômico, são barreiras que limitam o lazer e reproduzem as mesmas situações
de desigualdade existentes na sociedade. Quando o tempo “livre” é ocupado com
atividades escolhidas por opção própria, significa que os interesses e preferências dos
sujeitos são, de fato, realizados. Nesse sentido, Marcellino (2008, p.25) considera que
“[...] a escolha será tão autêntica quanto maior for o grau de conhecimento que permita
o exercício da opção entre alternativas variadas”.
Consideramos que a ação pedagógica possibilitou que os estudantes se
interessassem por novos conhecimentos referentes a discussão de valores e
posicionamento político, acerca do lazer, sobre questões pertinentes ao nosso cotidiano,
assim como a reflexão sobre a realidade a qual os sujeitos estão inseridos.

Ação pedagógica 4
Durante as semanas de apresentações do trabalho em grupo, solicitamos aos
alunos que fizessem anotações sobre os trabalhos e sobre possíveis pesquisas e que a
curiosidade os conduzisse a buscar outras sugestões. Para finalizar os trabalhos, foi
elaborada uma carta que sugerisse a construção e revitalização de espaços públicos de
lazer sobre as ideias captadas pelos alunos e a entrega da mesma ao prefeito municipal.
Segundo Marcellino (2008), é necessário que o poder público municipal compreenda os
espaços urbanos de lazer nas cidades, como espaços a serem explorados por todos os
sujeitos. Os principais pontos desta carta destacaram os problemas relacionados aos
equipamentos de lazer da cidade de Cláudia-MT, tais como: abandono e falta de
preservação dos locais existentes, aproveitamento inadequado dos espaços sem
ampliação de possibilidades para outros conteúdos culturais do lazer, sugestões de
construções de equipamentos de lazer, tais como ciclovia e pista de caminhada.
A entrega desta carta foi registrada e divulgada pela rede social da turma
(whatsApp), tendo um efeito positivo de incentivo e conscientização sobre a
necessidade de cobrança de direitos constitucionais, tais como melhorias no sistema de
saúde, segurança, transportes etc.
Após 55 dias da entrega, o ofício chegou à escola, não havendo tempo para
discutir com os alunos o teor do documento. Ficamos, de certa forma, convencidos de
que nos

posicionamos

diante do

gestor

público,

deixando claro algumas

reinvindicações, conforme as palavras de Marcellino (2008, p.8) “Longe de constituir
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uma manifestação supérflua, o lazer cada vez mais ganha seu status de direito social...”.
Coube a nós pensar uma estratégia de divulgação entre os alunos e então tiramos uma
foto do ofício e enviamos pela rede social da turma. Como resposta, o gestor público fez
suas considerações a respeito das sugestões e propostas apresentadas pelos alunos,
separando por itens, tais como ciclovia, reserva florestal, campo de vôlei de areia e pista
de atletismo, onde pontuou a possibilidade de contemplar todos esses espaços. Alguns
deles, inclusive, destacando o compromisso de inclusão no Plano Plurianual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o ano seguinte.

ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
Na primeira ação pedagógica, ao explorar os conhecimentos prévios dos alunos
e, em seguida, orientá-los a pesquisar os locais existentes na cidade, buscamos ampliar
o espaço educativo para além das aulas, fazendo com que os alunos percebessem os
equipamentos públicos de lazer como locais que pudessem ser melhorados, preservados
e reconstruídos de acordo com a necessidade dos sujeitos. Para Pinto (2008), mobilizar
conhecimentos para a realização de atividades de lazer é uma oportunidade também de
organizar e animar espaços. A busca de informações por parte dos alunos, com um olhar
mais atento, possibilitou refletir sobre os espaços de lazer com a mediação pedagógica.
Diante da pesquisa que os alunos realizaram, nas visitas e anotações aos
equipamentos públicos de lazer (praças, espaços diversos e parques) inclusive
visualizaram espaços vazios existentes na comunidade que poderiam ser criados
equipamentos de lazer. A apresentação do trabalho em grupo, além de expor aquilo que
eles constataram, também possibilitou que os alunos expusessem suas preferências em
relação aos conteúdos culturais do lazer. De acordo com Marcellino (2007, p. 13): “A
realização de qualquer atividade de lazer envolve a satisfação de aspirações dos seus
praticantes”. Ao considerar a sugestão dos alunos, percebemos os anseios em relação a
vivência de determinadas práticas de lazer. Estes conteúdos se relacionaram diretamente
ao conteúdo físico-esportivo, tais como, caminhada, ciclismo, vôlei de areia, mas
também ao conteúdo social e artístico, quando sugeriram a revitalização da praça e
criação de espaços de sociabilidade no Lago Municipal. Na ação pedagógica seguinte,
buscamos fazer apontamentos em relação as atividades desenvolvidas até o momento. O
debate com os alunos foi um momento de considerar suas opiniões e tensionar o
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conhecimento prévio que eles possuíam a respeito do lazer e das práticas do lazer ao
inserirem na tarefa dos trabalhos em grupo. No diálogo com os educandos, pudemos
analisar e discutir as vivências de lazer, bem como ampliar e otimizar suas práticas
(PINTO, 2008). A educação para o lazer sugere a busca pela autonomia dos educados.
Em especial ao grupo estudado, consideramos a possibilidade de que eles pudessem
usar o tempo disponível para além do descanso, mas também para o divertimento e
desenvolvimento.
Como última ação pedagógica, a elaboração da carta, visava mobilizar a
participação dos alunos em um posicionamento crítico e criativo em relação aos espaços
públicos de lazer existentes na comunidade. De acordo com Marcellino (2010), cabe aos
educadores incentivar a imaginação criadora em contextos variados. Consideramos que
as sugestões dadas pelos alunos ao gestor público foi uma maneira de posicionamento
mais participativo e cobrança de direitos fundamentais para melhoria de vida das
pessoas, com a ampliação de ofertas de lazer, incentivando assim, a sociabilidade, a
vivência, a preservação e a consciência coletiva. A ação educativa conscientizadora
contribui para que os grupos interessados reivindiquem a aplicação de recursos por parte
do poder público para vivenciarem o lazer (MARCELLINO, 2006).
Deixar os alunos somente falarem sobre suas preferências e seus anseios,
corresponde a não colocar em prática seus desejos. Neste sentido, segundo Marcellino
(2007), é necessária a interferência de políticas públicas para a garantia do acesso ao
lazer. Nesse caso, a ação pedagógica contemplou uma ação no sentido da educação para
o lazer. As aulas promoveram aos alunos a reflexão sobre a realidade a qual os sujeitos
estão inseridos, considerando a participação dos alunos como sujeitos políticos e
históricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta experiência propôs a construção de conhecimentos sobre o lazer e a
cultura corporal de movimento, objetos de mediação pedagógica nas aulas de Educação
Física do Ensino Médio. Foi considerada a possibilidade de que a partir das aulas de
Educação Física do Ensino Médio seria possível identificar os interesses dos alunos em
relação às expressões corporais e ampliar seus conhecimentos nas aulas. Outro ponto
importante foi a compreensão da educação física como disciplina que desenvolve
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conhecimentos para que sejam utilizados ao longo da vida dos sujeitos, com autonomia
e criticidade no tempo disponível.
Foi nosso pressuposto que os alunos participantes dessa experiência, em seu
tempo

disponível,

possam

divertir-se,

descansar

e

também

desenvolver-se

pessoalmente. Portanto, acreditamos que a escola seja a principal instituição que
fomente a organização de novas ideias e atitudes a serem incorporadas no tempo
disponível dos sujeitos, capaz de transformar e não simplesmente reproduzir, o sistema
social vigente.
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AS CRIANÇAS E SUAS BRINCADEIRAS NA COSTA DA LAGOA
Miraíra Noal Manfroi, Universidade Federal de Santa Catarina, mira_nm@hotmail.com
Alcyane Marinho, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do Estado de
Santa Catarina, alcyane.marinho@hotmail.com
RESUMO: Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado, desenvolvida em
2014, com as crianças da Costa da Lagoa, comunidade açoriana, localizada na Lagoa
da Conceição, em Florianópolis (SC). A pesquisa teve como objetivo a proposta de
desvendar os sentidos e significados encontrados nas relações estabelecidas pelas
crianças, moradoras da Costa da Lagoa, entre o ser, o brincar e a natureza. A definição
metodológica partiu da etnografia, com seu “olhar de perto e de longe” e seu “olhar de
dentro e de fora” e se configurou como caminho a ser seguido, com predominância
qualitativa e caráter descritivo. Para a coleta de dados foram utilizados instrumentos
complementares entre si: observações participantes; caderno de apontamentos;
conversas informais; fotografias; filmagens; desenhos das crianças; participação em
eventos da comunidade. Ao concluir a pesquisa, mas longe de saciar as inquietações
como pesquisadoras, avaliamos que a etnografia oportunizou uma caminhada
significativa pelas trilhas e travessias da Costa. As crianças que aí vivem têm a
oportunidade de realizar atividades no ambiente natural, entre árvores, águas, terras e
bichos. São crianças desafiadas a superar medos, a ampliar movimentos corporais, a
desenvolver o autoconhecimento e a expandir a capacidade de sensibilização.
PALAVRAS-CHAVE: Costa da Lagoa; Crianças; Brincadeiras; Natureza.

CAMINHOS INTRODUTÓRIOS E METODOLÓGICOS
A proposta da pesquisa, desenvolvida em 2014, foi compreender os significados
de ser criança na Costa da Lagoa (Costa), comunidade açoriana, localizada na Lagoa da
Conceição, em Florianópolis (SC). A definição da Costa partiu da concepção de que há
comunidades que mantêm princípios de liberdade com as crianças que, de certa
maneira, possuem os tempos e os espaços, no ambiente natural e cultural, para se
desafiarem e crescerem. Fundamentada em concepções teóricas que consideram as
crianças como seres sociais, que têm o direito de serem respeitadas em suas
historicidades e culturas, constatamos que suas realidades eram aparentemente simples,
mas inegavelmente complexas. Neste percurso, a pesquisa teve como objetivo amplo a
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proposta de desvendar os sentidos e significados encontrados nas relações estabelecidas
pelas crianças, moradoras da Costa da Lagoa, entre o ser, o brincar e a natureza. Para
este trabalho, apresentamos o recorte que focaliza as crianças de agora e seus cotidianos
brincantes mediados pela natureza.
A Costa, localizada ao norte-leste de Florianópolis (SC), com suas montanhas
cercadas de águas e suas cachoeiras, pode ser descrita como um singular espaço, ao qual
se tem acesso somente por meio dos barcos, que fazem as travessias, ou das trilhas que
cruzam as montanhas, atravessando as matas. A ausência de estradas e de meios de
transportes mais rápidos tem, de certa maneira, protegido a natureza deste povoado
composto por núcleos familiares extensos, formados, em sua maioria, por descendentes
de portugueses. Neste cenário, com a lagoa e os caminhos no meio da mata, ouve-se o
canto dos passarinhos, despertando a imaginação das crianças que vivem cercadas por
morros, águas e trilhas. As suas vidas estão enredadas com a natureza. Neste lugar ainda
é possível acompanhar a trajetória de uma folha ao se soltar do galho até atingir o chão.
Não que isso não ocorra em outros tantos espaços, mas ali, talvez pelo fato de somente
se chegar por barcos e trilhas, a sensibilidade se amplia. Entre montanhas e águas são,
generosamente, gestados os frutos do mar que, transformados pela gastronomia local,
atraem turistas para os reconhecidos restaurantes - uma das fontes de renda mais
significativas da Costa. Ao definir a Costa como um lugar sagrado (e profano), não
negamos a sua correlação com outros tantos territórios - também sagrados (e profanos) nos quais a vida se faz presente, mesmo que, às vezes, esteja desrespeitada, aviltada,
diminuída, negada. É importante evidenciar que, na Costa, apesar de haver tempos e
espaços que sejam favoráveis a relações mais próximas e plenas, também se fazem
presentes todos os conflitos gestados por relações de poder, de disputas, de interesses
econômicos e outros.
A definição metodológica partiu da etnografia, com seu “olhar de perto e de
longe” e seu “olhar de dentro e de fora” (MAGNANI, 1998, 2002) e se configurou
como caminho a ser seguido, com predominância qualitativa e caráter descritivo. O que
se pretendeu foi a descrição holística, isto é, cada momento observado compunha uma
unidade que não é apenas a soma das partes, mas um organismo que se articula como
um todo. A etnografia também se caracterizou pela ausência de avaliações,
comparações e julgamentos, pois não parte de padrões definidos a priori, portanto, não
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há certo ou errado, melhor ou pior, mas há o que se manifesta no cotidiano social e estas
foram as informações coletadas, registradas e interpretadas (TRICHÊ; MORETTIPIRES, 2012). O desafio metodológico foi o de conjugar momentos de mergulho na
realidade, com momentos de afastamentos e estranhamentos, para não desprezar
aspectos do cotidiano (MAGNANI, 1998, 2002).

A pesquisa proposta pressupôs

interfaces entre a educação física e as ciências humanas e sociais, com o intuito de
maior aproximação e compreensão da complexidade e, ao mesmo tempo, da
simplicidade da vida que acontece na Costa (MINAYO, 1996). A escolha da etnografia
se justificou pela delimitação do problema e pelos objetivos da pesquisa que
evidenciaram a necessidade de estar no campo de estudo para viver o cotidiano o mais
próximo possível das crianças com o mínimo de interferência (GEERTZ, 1989). A
partir da etnografia, a compreensão da vida foi buscada como um todo, circulando entre
os aspectos simbólicos e culturais da ação social, da existência, das emoções e dos
sentimentos vividos pelas crianças.
Neste percurso, pretendeu-se compreender as crianças a partir de observações e
convivências em suas diferentes maneiras de se relacionarem, de estarem com e na
natureza, de brincarem e de se apropriarem dos diferentes conhecimentos. A intenção
foi a de registrar o que não está na superfície, articulando o fazer e o pensar das crianças
com a história e a cultura de seu povo, pois, como afirma Cohn (2005), a atenção deve
ser redobrada quando algo parece óbvio, pois é preciso significar os achados na
mediação dos contextos históricos, sociais e culturais. As crianças, a princípio, foram
observadas nos espaços públicos e coletivos, mas só participaram da pesquisa aquelas
cujos pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), permitindo esta participação. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC, nº 701.067, 2014).
Considerando que a etnografia não utiliza testes ou outros instrumentos baseados em
respostas, comportamentos ou performances esperadas a priori, o caderno de
apontamentos foi o companheiro inseparável para que não se perdessem detalhes que,
em um primeiro olhar, podem parecer descartáveis, mas que, ao se relacionarem com
outros fatos e instrumentos, podem evidenciar significativas particularidades do grupo
estudado (GEERTZ, 1989; LAGROU, 1992; MAGNANI, 1998, 2002; COHN, 2005).
Assim, para melhor compreensão das travessias efetivadas, mas com a consciência de
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que nenhum deles aconteceu isoladamente, mas em um continuum, foram efetivados:
observações participantes; conversas informais; registros fotográficos; filmagens e
desenhos das crianças.
Os mergulhos, as aproximações, os distanciamentos e as reaproximações
conduziram até uma Costa viva, habitada por crianças de todas as idades e cercada de
natureza. Não foi necessário acelerar conversas ou parar uma brincadeira para pegar o
barco. O contato com as crianças se fez de maneira processual e contínua. A
flexibilidade e o alargamento no tempo de estar com as crianças possibilitaram efetivar
a “descrição densa” (GEERTZ, 1989) que foi pensada ao projetar a pesquisa. A
metodologia possibilitou que, após um refinamento teórico sobre o objeto a ser
estudado, a Costa se fizesse conhecer em seus espaços e tempos de vida como um lugar
privilegiado e ensolarado de viver, conforme suas características e peculiaridades.

O UNIVERSO DAS BRINCADEIRAS NA COSTA DA LAGOA
Somos natureza e cultura. As crianças são concebidas, gestadas e nascem em
uma natureza-cultura que determina valores e jeitos de ser e de viver. Ao mesmo tempo,
esta natureza-cultura é colocada em questionamento, sendo transformada pela chegada
de cada novo ser. Parte constituinte da vida, a natureza-cultura assegura a materialidade
e a forma, mas transcende a matéria. Nos seres humanos, consiste em uma “tradição
biológica” que faz parte de um coletivo, mas que também traz as condições para sermos
singulares, pois os seres humanos se constituem como parte da natureza-cultura em suas
manifestações físico-afetivas.
Na pesquisa, optou-se pela utilização do termo ambiente sem a terminologia
meio. A natureza, por sua vez, está sendo entendida sob dois sentidos distintos: a) como
sinônimo de ambiente natural referindo-se ao ambiente físico; b) como representação de
tudo o que nos cerca e suas inter-relações sem hierarquizar a vida humana e as demais
manifestações de vida, na busca da unidade (CORNELL, 1996). A natureza, como
unidade, é regida por princípios organizacionais, históricos e culturais. Influencia as
organizações sociais, é alterada pela ação humana e pelos próprios fenômenos naturais
(BRUHNS, 2004; CHAUÍ, 2001; TIRIBA, 2010).
Os contextos da Costa apresentam um coletivo dialogável e brincante, em que os
segundos do tempo são mais longos e os espaços mais livremente pisados. Neste
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cenário, a pesquisa foi desenvolvida com fundamentação nos estudos sobre as
brincadeiras, o lazer e a “desnaturalização” do agir humano que se origina em contextos
sociais e culturais determinados (BENJAMIN, 1980, 2009, 2012; CORNELL, 1996;
BROUGÈRE, 1998, 2000; HUIZINGA, 2004; MARCELLINO, 2005, 2013). Também
foram consideradas as concepções teóricas que estudam as crianças como seres sociais
que têm o direito de serem respeitadas em suas historicidades e culturas (AGUIAR,
1994, 1998; FARIA, DEMARTINI, PRADO, 2002; FARIA, FINCO, 2011).
As crianças foram olhadas e ouvidas como sujeitos de suas escolhas e de suas
brincadeiras, também como protagonistas da pesquisa na medida em que ofereciam
subsídios para indagações outras que não haviam sido previstas a priori. No entanto,
também foram consideradas como seres históricos e sociais, como pertencentes a uma
cultura e a um coletivo, no qual os adultos estão presentes e no qual existe uma
organicidade, valores e comportamentos esperados. Ao estabelecer trocas efetivas com
as crianças houve a qualificação do estar com elas e, assim, ampliou-se o entendimento
dos diferentes contextos que compõem a Costa como espaço e tempo de viver e de
brincar.
Nas observações e registros foram encontradas algumas evidências de que as
crianças que vivem na Costa estão mais próximas das concepções de infâncias que têm
se efetivado a partir de 1980 (AGUIAR, 1994, 1998; FARIA, DEMARTINI, PRADO,
2002; FARIA, FINCO, 2011). As crianças da Costa, provavelmente pelo contato com a
natureza e por seus tempos e espaços alargados para o viver cotidiano, manifestam
significativa sensibilidade reflexiva. Sabem que ser adulto traz responsabilidades que
talvez não queiram enfrentar com a infância alada que têm, mas aos poucos vão
descobrir que podemos continuar crianças pela vida afora e que crescer também tem os
seus encantos. Assim, estas crianças protagonizam as suas infâncias mediadas por
experiências, brincadeiras, curiosidades, aventuras, aprendizagens e liberdades.
Usufruem do cotidiano da Costa, mas também passeiam para além destes limites. As
crianças possuem a consciência de que a maioria dos lugares é de livre circulação para
as

suas

traquinagens,

invenções,

sorrisos,

conversas,

brincadeiras,

brigas,

desentendimentos, expressões. Nas primeiras caminhadas, ao encontrar com as crianças
brincando, olhávamos e seguíamos o nosso caminho, sem muita interferência, sem
muitas trocas. Com o passar do tempo, os encontros se tornavam festas, com saudações
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sem fim, beijos e abraços apertados, histórias compridas, brincadeiras. Por meio das
trocas afetivas, conversas e brincadeiras (pega-pega, caça ao tesouro, esconde-esconde,
jogos com bola e outros) as crianças se tornaram companheiras na pesquisa. Com elas
foram compartilhadas histórias, invenções, as frutas do pomar, o brigadeiro de colher, a
máquina fotográfica, este estudo.
Na Costa não existem espaços delimitados para o convívio das crianças e o
brincar, pois o terreno é muito acidentado, restando uma faixa relativamente estreita
entre as águas da lagoa e as montanhas. A organização por aglomerados de casas - as
vilas - são relativamente distantes entre si. Há um pequeno parque infantil para as
crianças menores, não há quadras poliesportivas e outros equipamentos específicos de
lazer. Neste contexto, as crianças brincam nas matas, na lagoa, nos raros campos de
grama existentes, nos barcos, nos trapiches, nas casas uns dos outros, nos galhos de
árvores, nas lojas, na rampa do Posto de Saúde, no pátio da escola, no caminho que
perpassa a comunidade e no entorno dos restaurantes da Vila Principal. As crianças
brincam pelos espaços que são extensões das moradias e onde têm vontade, geralmente
respeitando os quintais das casas em que não há crianças, de moradores ocasionais ou
dos turistas. No entanto, a configuração geográfica torna os espaços da Costa um
“território sagrado do brincar” (HORTÉLIO, 2014).
Ao observar as crianças transformando espaços aparentemente não brincantes
em locais de traquinagens e felicidades, (re)significamos lugares, objetos e constatamos
a alegria das crianças em brincar coletivamente de faz-de-conta, em que pedaços de
madeira podem virar cavalos, carrinhos ou barcos. A infância brincante que
encontramos na Costa dialoga com os estudos de Maturana e Verden-Zöller (2004, p.
144), uma vez que: “[...] no cotidiano descrevemos como brincadeira qualquer atividade
vivida no presente de sua realização e desempenhada de modo emocional, sem nenhum
propósito que lhe seja exterior.”. As crianças da Costa vivem estas experiências que
foram consideradas essenciais na pesquisa, pois exigem entrega e são fundamentais, no
percurso de crescimento e de humanização. As crianças que aí vivem têm a
oportunidade de experimentar, se arriscar e realizar atividades coletivas entre árvores,
águas, terras e bichos. São crianças desafiadas a superar medos, a ampliar movimentos
corporais, a desenvolver o autoconhecimento e a expandir a capacidade de
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sensibilização. Por meio da proximidade com o ambiente natural e a convivência com
adultos que as respeitam, as crianças da Costa adquirem e constroem a cultura lúdica.
Os adultos, ao brincarem com as crianças, ou ao observá-las brincando, também
participam da (re) construção desta cultura. Quando brincam juntos, adultos e crianças
descobrem e constroem novas maneiras de se relacionar e de brincar, conhecendo
universos simbólicos que constituem a cultura lúdica compartilhada (BENJAMIN,
1980, 2009, 2012; BROUGÈRE, 1998, 2000; HUIZINGA, 2004; MARCELLINO,
2005, 2013; MANFROI, MARINHO, 2014). Nestas experiências, cada um, ao mesmo
tempo em que assimila valores e conhecimentos, é também questionador e construtor da
cultura, criando espaços de esperanças e de utopias em uma sociedade que precisa
reaprender a viver em diálogo com a natureza (TIRIBA, 2010). Viver na Costa, sem
negar as contradições existentes, é uma inegável possibilidade de crescer com respeito a
si próprio, aos demais e com a natureza.
Nesta experiência, fundamentadas em Benjamin (1980), compreendemos que a
pesquisa não teve mão única e encontramos nas pequenas narrativas, um jeito mais
despojado e coerente de registrar o que lá foi vivido, na convicção de que contar é
encantar e reviver, com tempos para silenciar, para pensar, para rememorar e para a
(re)construção dos enredos. No entanto, Benjamin, em escrito de 1936 (2012, p. 213)
afirma que: “O narrador - por mais familiar que nos soe esse nome - não está
absolutamente presente entre nós, em sua eficácia viva.”. O autor ainda adverte que a
arte de narrar pode se extinguir: “São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar
devidamente. [...] É como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos
parecia totalmente segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências.”.

ERA UMA VEZ... CRIANÇAS, BRINCADEIRAS E NARRATIVAS
As crianças da Costa ainda ouvem e contam muitas histórias. A palavra
pronunciada tem enredo, tem silêncios, tem sabor e, na concepção de Benjamin (2012,
p. 221), tem “uma forma artesanal de comunicação”. Com relação às contações infantis,
Girardello (2007, p. 10) afirma que as crianças, em geral, convivem com as narrativas
desde que nascem por meio dos acalantos, das cantigas de roda, das canções que seus
pais cantam, das conversas dos adultos e de tantas outras manifestações da linguagem:
“É ouvindo histórias (lidas e também contadas livremente, inspiradas na literatura ou na
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experiência vivida) e vendo ouvidas as suas próprias histórias que elas aprendem desde
muito cedo a tecer narrativamente sua experiência, e ao fazê-lo vão se constituindo
como sujeitos culturais.”.
A Costa é uma terra de crianças que são habilidosas narradoras e requerem bons
ouvintes. Este achado, ao mesmo tempo em que nos encantou, criou um impasse: como
transformar histórias que começam com “era uma vez” em textos rígidos e formais?
Como não deixar escapar a singularidade das falas (e dos silêncios) que vão saindo da
boca das crianças, impregnadas de sentimentos, significados, particularidades,
contradições? De fato, as observações e as conversas informais na Costa foram se
transformando em longas anotações, sem que as crianças narradoras se preocupassem
com a comprovação do que era contado, deixando para o ouvinte interpretar a história
como quisesse. Não houve preocupação com explicações e, tampouco, em saber como
se dava a assimilação do que apresentavam. Este jeito de viver e de contar da Costa,
mesmo que tecido por crianças, encontrou similitude no texto de Benjamin (2012, p.
217): “O narrador retira o que ele conta da experiência: de sua própria experiência ou da
relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas à experiência dos seus
ouvintes.”. Esta peculiar característica das narrativas também permitiu que o foco não
fosse o brincar, como uma categoria separada, mas como parte de um todo que mistura
trocas, brincadeiras, piadas, causos, atrapalhações, conflitos, tensões, imaginários,
representações sociais, preconceitos, discriminações e jeitos de ser de cada um com as
suas graças, suas ruminações e os seus trejeitos risonhos.
Nesta perspectiva, imaginamos as crianças em suas risadas, permitindo-se a
liberdade de solicitar que ao ler as narrativas a seguir sejam desconstruídas certezas, se
desaprenda para tornar a aprender, se acalente a vida. Imagine as crianças em suas
brincadeiras e risadas, permita-se a liberdade de acreditar: “As andorinhas sabem mais
da chuva do que os cientistas.” (BARROS, 2010, p. 393). Com o objetivo de
compartilhar um pouco do que foi vivido na Costa com as crianças, apresentamos uma
narrativa intitulada “A metade de um barco nos leva para onde? ”:
Era um dia lindo de sol, estava fazendo as minhas primeiras
andanças pela Costa tentando ser a mais discreta possível.
Caminhava com um sorriso amarelo, tímido. O fato de eu estar
sem mochila, com uma chave, um caderno e uma máquina de
fotografia nas mãos, fazia-me, no mínimo, ser bem estranha.
Caminhava sem rumo, sem saber aonde ir, mas estava ansiosa
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para ver crianças. Então fui até a igreja, dei uma volta pelos
restaurantes e voltei. Em frente a uma das lojas de roupa e
artesanato, em um terreno baldio, avistei a metade de um barco.
De madeira, vermelho, com Marquinhos dentro. Achei um lugar
para sentar, no meio fio. Comecei a observá-lo discretamente.
Arrisquei tirar uma foto. Ele viu e não reagiu. Continuei. Ele
então se colocou de frente para a ponta do barco, com as mãos
segurando nas laterais.
Marquinhos começou a balançar, de um lado para outro, de um
lado para outro, de um lado para outro, repetidas vezes. Aurora,
menor do que ele olhava de longe. Foi se aproximando. Chegou
até o barco. Marquinhos a colocou dentro, de frente para a ponta.
Ensinou a segurar nas laterais. Ele ficou atrás dela e continuou a
balançar de um lado para outro, de um lado para outro. Começou
a fazer um barulho com a boca “bum, bum.”. Imitava o barulho
do motor. Havia adultos em volta. Ninguém disse nada.
Observavam. As crianças continuaram naquele balanço. Para o
timoneiro as águas estavam calmas pelo ritmo e barulho do
motor. Até que chegaram ao lugar desejado, desceram e
ancoraram o barco para a próxima viagem. A metade de um
barco, com imaginação, nos leva para qualquer lugar
(MANFROI, 2015, p. 188).
Esta narrativa (e as demais apresentadas na pesquisa completa), tem as crianças
como personagens e as suas brincadeiras como enredo, complementadas pelas
fotografias e desenhos, carregaram o objetivo de possibilitar um mergulho no cotidiano
da Costa como cenário de brincar, relacionar-se, ensinar, aprender, crescer, viver. Costa
que apresenta contradições, que tem travessias em barcos com cartazes proibindo jogos,
mas nos quais as crianças transgridem e brincam entre adultos que fazem de conta que
não estão vendo. Costa que tem barco com piloteiro que carrega carrinhos que ficam
estacionados próximos ao leme para quem quiser colocá-los em movimento. Costa que
tem crianças que chupam limão como se fosse bergamota, que brincam com um siri e
querem vender um cágado, pois, como outras crianças, sabem que o dinheiro da venda
poderia ser utilizado para comprar algo. Costa que mistura crianças, meninas e meninos,
de diferentes idades, mas que mantém relações marcadas pelos gêneros. Costa que
impregna as crianças de árvores, águas, céu e sol, mas que não impermeabiliza para
imaginários e sonhos outros, como a Disney, a Rapunzel, “Chucky, o boneco
assassino”, o McDonald’s. Costa que tem a sua medicina popular de ervas medicinais e
benzedeiras, mas que também leva as suas crianças ao médico quando estão com febre.
Costa que, com suas gentes e territórios, constitui-se em um cenário de brincar e para as
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brincadeiras, pois, como Manoel de Barros (2010, p. 437) poetiza: “É fruto de uma
natureza que pensa por imagens.”.
As crianças da Costa, resguardadas as características de cada família e vilarejo,
têm a vida e a natureza para brincarem, conviverem, saborearem. A lagoa é um aquático
lugar brincante para nadar, andar de caiaque, stand up e, além disso, fazer alguma
peraltice nos barcos. Os morros, com suas árvores, trilhas e animais, são espaços de
aventuras e de desafios. Em noites frias, uma fogueira aquece e diverte. A brisa traz
energia, acaricia a pele, diminui o calor para as brincadeiras e ainda possibilita brincar
de pipa. As crianças, resguardados os limites de toda a vida humana, crescem cercadas
de sabedorias, desafios, possibilidades, trocas e experiências.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES... LONGE DO FIM
É possível afirmar que a Costa, apesar das contradições e dos espaços
ameaçados, ainda é um lugar e uma morada de paz e tranquilidade para as crianças.
Passar os primeiros anos de vida na Costa é um privilégio, é ter a chance de viver uma
infância

recheada

de

matas,

águas,

bichos,

histórias,

brincadeiras,

brigas,

desentendimentos, harmonias, direito de se expressar, dever de calar e ouvir. As
crianças da Costa, em sua maioria, parecem ter consciência da infância que vivem, pois
ao serem questionadas se tinham vontade de ser adultas, imediatamente respondiam:
“Adorooo ser criança!”; “É muito mais melhor ser criança.”; “É mais melhor ser
criança, pra brincar, essas coisas de dinheiro, esses problemas, não precisamos
pensar.”. Chegando ao final, mas longe de saciar as curiosidades e as inquietações como
pesquisadoras, avaliamos que a etnografia oportunizou uma caminhada consciente e
significativa pelas trilhas e travessias da Costa. As conversas fluíram, as relações
flutuaram, as fotografias mergulharam e seguimos navegando na consciência de que há
laços e compromissos que são para sempre.
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RESUMO: Em tempos de domínio humano pela tecnologia quem mais é atingida em
seu Ser-Estar-no-Mundo é a criança. Crianças adquirem precocemente uma incrível
capacidade de lidar com todas as novas atrações eletrônicas, principalmente, celulares e
computadores. Os adultos ficam maravilhados com isso e incentivam cada vez mais o
uso irrestrito de tais equipamentos por crianças de idades cada vez mais precoces. Já
existem indícios de que crianças pequenas que conseguem dialogar com seus
amiguinhos(as) por e-mail ou mensagens por celulares. Isso tudo é do conhecimento de
pais e professores em quase todo o mundo, porém, onde fica a necessidade que toda
criança tem de brincar e se-movimentar? Essa preocupação parece que ainda não tocou
suficientemente a atenção de profissionais de Educação Física, pelo menos em nosso
país. Existe ainda um número muito reduzido de pesquisas sobre a temática e a maioria
das publicações da área sobre o tema criança, jogo, desenvolvimento ainda se referem
muito mais aos aspectos influenciadores ao “bom” desenvolvimento da criança quando
se envolver com a prática de jogos e brincadeiras. São propostas para desenvolver a
criança para um futuro melhor, assim como faz a escola que também só existe para
desenvolver a criança para o futuro mundo do adulto.
PALAVRAS-CHAVE: Criança; Desenvolvimento; “Brincar e Se-Movimentar”.
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Neste ensaio temos como objetivo apresentar parte de nossos estudos com a
temática da “Criança e seu Brincar e Se-Movimentar”, tema este aprofundado a mais de
cinco anos a partir de nossas dissertações e teses.
Inicialmente foi uma tentativa de trazer para um terreno mais objetivo e real as
teorias filosóficas do Se-Movimentar Humano que um dos autores supracitados vinha
desenvolvendo desde a década de 80 a partir de teóricos holandeses e alemães. A ideia
inicial era desenvolver, não apenas concepções teóricas novas sobre a fundamental
necessidade da criança com o “Brincar e se-movimentar”, mas inclusive sugerir ideias e
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práticas para o professor de Educação Física poder atuar na Educação Infantil e outras
instâncias onde sua presença com crianças era requerida.
Com os estudos de H. Maturana, G. Verder-Zöller, V. Oaklander, Honoré, M.
Merleau-Ponty entre outros (ver referencias bibliográficas), chegou-se a conclusão que
o problema das crianças no mundo contemporâneo era muito mais complexo, para não
dizer cruel com relação a sua imprescindível necessidade natural de “Brincar e Semovimentar”.
“BRINCAR

E

SE-MOVIMENTAR”

É

SEMPRE

SIGNIFICATIVO

E

IMPRESCINDÍVEL PARA A CRIANÇA
A necessidade de uma teoria para o Movimento Humano que supere o
tradicional conceito de deslocamento no tempo e espaço de um corpo ou partes deste e
que, tenha no centro de interesse o sujeito, a criança, que se-movimenta já foi diversas
vezes abordado e tratado por Kunz (2001, 2004 e 2009) e Trebels (1992). Para este
contexto, dois momentos desta teoria são importantes e serão destacados. Primeiro é o
fato de que na concepção de movimento, desta teoria, a criança que se-movimenta não é
mera apresentadora de movimentos criados e ofertados pelos adultos, mas autora,
constituidora de sentidos e significados no seu “Se-Movimentar”. Por isto sempre há
uma intencionalidade criativa no ato de se-movimentar. Para ser criativo no seu “SeMovimentar” a criança não precisa necessariamente inventar coisas novas no brincar,
mas justamente, constituir sentidos no que realiza, e ao fazer isso, consequentemente
ocorrerá sempre uma recriação das brincadeiras. Nesse sentido, no segundo momento, o
“Se-movimentar” passa a ser uma vivência, na qual o espaço não é o espaço físico,
material, mas o espaço vital, assim também, o tempo não é o tempo do relógio, mas o
tempo vital. São as vivências subjetivas e sua expressão prazerosa que importa, como
no brincar acima descrito. Por isto a relação destas duas categorias. E a criatividade?
A criatividade, segundo Kunz (2009), tem presença nas atividades em que um
livre se movimentar acontece, exemplarmente com as atividades do brincar e jogar,
mas, também, com o esporte onde ele ainda ocorre de forma mais livre e espontânea.
Isto fomentaria, então, capacidades e possibilidades humanas às vezes desconhecidas
pelos próprios praticantes. Levaria a entender a liberdade e expressividade humana
como necessárias para atos criativos e com sentimentos de bem sucedidos. Que, por sua
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vez, melhora a auto-estima e a compreensão de si próprio tão importante no mundo
atual, onde nossa forma condicionada de pensar e fazer, nos afasta cada vez mais destas
possibilidades.
Vivemos no mundo da informação, da velocidade, do “tudo pronto”, basta
acessar, comprar e se “vincular”. Não é por acaso que as pessoas passam cada vez mais
a procurar ajuda psicológica, espiritual ou religiosa. Não estamos mais a “procura do
homem” 1, estamos cada vez mais freneticamente à procura de nós mesmos. Para Kunz
(2009) o homem nasceu para ser livre e criativo. Esta também é sua tarefa humana. Mas
se deixou escravizar pelo trabalho, pela máquina e pelo próprio meio social e
institucional que “soube criar”. Portanto, isto é muito importante, pois se as portas da
sensibilidade, da percepção e da intuição se abrem quando nos movimentamos de forma
livre espontânea num jogo, numa brincadeira ou no esporte estamos desenvolvendo a
nossa humanidade, estamos nos tornando mais livres e criativos. E isto é de máxima
importância, especialmente nas crianças de que aqui tratamos.
Ser criativo é uma capacidade de dar existência a algo, ou então, de estabelecer
relações ainda não concebidas, inventar ou descobrir algo novo, ainda não conhecido.
Este novo pode também se referir a um novo significado um novo valor a algo já
conhecido. Assim, por exemplo, a criança que todo dia aprende algo novo por seus
próprios meios e condição está de certa forma, criando, construindo seu mundo. Ou
então, a partir de contextos e situações antigas já conhecidas podem-se criar novas
significações e novos valores. Isto é muito frequente no brincar da criança com
liberdade. E quanto mais cedo o adulto interferir nesta “criação” por excelência, menos
criativo e independente será esta pessoa, quando crescer. Num sentido mais geral e, em
especial nas crianças, todas suas atividades têm certo significado criativo e ela necessita
disto, é o processo de tornar-se humano pela própria natureza, antes da intervenção
sociocultural. Por isto, a tamanha importância que tem a brincadeira e o jogo na vida do
ser humano em crescimento e em desenvolvimento pleno.
Pois estas atividades, quando, mais uma vez, realizadas de forma livre e
espontânea, se concretizam sempre em relações criativas. No futuro este mesmo
entendimento e as mesmas relações criativas podem se estender para a arte ou para as
1

Conforme o pré-socrático grego Diógenes de Sínope (413-323 a.c.) que era da escola do cinismo e conta
a lenda que saída de dia pelas ruas com uma lanterna para “encontrar o homem” que soubesse viver ávida
conforme sua essência.
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ciências. Por isso, entendemos que o Ser Humano é um Ser Relacional por sempre estar
em busca de estabelecer reações significativas com o Mundo, com os outros e consigo
mesmo e a criança vive este estado relacional no seu dia a dia.
Percebemos que o tema da criatividade como conteúdo humano de maior
transcendência quando gerado a partir da percepção, sensibilidade e intuição humana,
constitui um assunto que ainda foi muito pouco estudado.
Assim, o afã criativo que naturalmente todos temos nasce de uma sensibilidade
intuitiva. Pela criatividade pode-se dizer que nos sentimos como que lançados para fora
de um contexto rotineiro e conhecido, ou de experiências passadas e para isto acontecer
temos que nos sentir livres e abertos para novas experiências e novos contextos. Os
problemas humanos, podemos deduzir, nascem em grande parte da falta de “vazão” aos
impulsos criativos. Pois o racional, o lógico funcional da nossa forma de pensar tem um
“efeito desumanizador” e banaliza o humano, pois desrespeita a inteligência intuitiva.
Inteligência ainda presente na infância quando brinca, quando desenha ou quando
simplesmente constrói o seu pote de argila, ou seja, se-movimenta livre e
espontaneamente. A inteligência intuitiva que leva a criação tem sua origem na
imaginação e na fantasia. Portanto, surge nos momentos em que a pessoa ou está
completamente passiva ou as condições do meio permitem um livre e espontâneo
expressar como nas brincadeiras e jogos, em geral.
Já entendemos que a criança, quando participa da descoberta de mundo, dos
outros e de si própria de forma livre age de modo extremamente criativo. O objeto com
que brinca ou o desenho que realiza pode ser idêntico a que outras crianças brincam ou
desenham, mas para ela tem um sentido novo e diferente. O problema começa quando
os adultos classificam, avaliam estas ações da criança. É ela que dá forma e significado
a algo que antes nunca existiu. Até que a escola, a família, e as demais instituições
formadoras lhes apresentam o que “devem” ou “não devem” conhecer, o que “pode” ou
“não pode” ser feito e o que “é” ou “não é” importante na vida. Esvazia-se assim, todo
impulso criativo, toda inteligência intuitiva, toda sensibilidade transcendental e toda
percepção individual e única de mundo e das coisas deste mundo. Para Merleau-Ponty
(2006) a identidade individual dá lugar à identidade social, ou seja, o ser “como
ninguém “é” se reduz num ser “como todo mundo é”. Seria possível recuperar alguma
coisa? Sim. Em momento de grande desafio o ser humano adulto recupera um pouco da
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sua intuição e criatividade. As atividades prazerosas da brincadeira infantil poderiam
servir como certo desafio que desperta estas qualidades.
A importância dos processos criativos no ser humano é bastante conhecida na
música, na arte em geral e nas terapias da psicanálise. Assim por exemplo, Violet
Oaklander (1980), da psicanálise Gestáltica, utiliza os jogos dramáticos criativos para
resolver problemas e traumas na infância fazendo que as mesmas tenham uma melhor
autoconsciência de si próprias. Corpo, imaginação e os sentidos se tornam mais
conscientes nas brincadeiras criativas e assim desenvolve-se um senso de eu mais forte
e decisivo. Outros autores, da mesma linha de pensamento, também acreditam que com
as brincadeiras a criança se descobre melhor e torna-se ainda mais ela mesma.
O que torna um ser humano criativo certamente é sua capacidade de diálogo com
o mundo, os outros e consigo mesmo. A forma como este diálogo começa na Infância,
sabemos que é com o seu “Brincar e Se-movimentar”. A criança se expressa pelo
movimento e o movimento possibilita que ela questione a realidade de vida e assim,
dando liberdade a essa importante expressividade e diálogo da criança que ela se forma
como ser de autonomia e criatividade
A criança que brinca está sempre inteiramente presente nesta atividade. Nas
atividades que realiza ela consegue recuperar sentidos e significados, ela consegue se
encontrar e ao mesmo tempo se perder nas atividades e acima de tudo ela consegue
esquecer o mundo, o tempo e a vida como compromisso. A realização de atividades de
movimentos, esportes e jogos, mesmo como tema de aprendizagem na escola deveria
alcançar estas dimensões nas crianças e jovens. Pois, é desta forma que um “Semovimentar” livre se encaminha para a imaginação e a fantasia, pelo abandono do
mundo ao seu redor, deixando de se levar pela aventura de estar plenamente
concentrada numa atividade desafiadora e socialmente referenciada e articulada. A
realidade assim se transforma e a vida ganha sentidos que promovem sentimentos de
auto realização, prazer e conhecimentos que transcendem ao objetivamente realizado e
coletivamente vivenciado.
Assim, quando as crianças, pelo processo de ensino a que são submetidos, (até
mesmo nas Creches) não se permitem mais experiências próprias de movimento,
brincadeira e jogos em favor de um movimento “correto”, pré-dado e criado por
terceiros, ou então devem se concentrar apenas em atividades intelectuais, para atender
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compromissos futuros de desenvolvimento, realizam uma das experiências mais
alienantes e castradoras da liberdade e criatividade humana. Na falta de realização de
atividades que para crianças e jovens em seu “brincar e se-movimentar” nega vivenciar
sentidos e valores subjetivamente significativos, promove-se uma verdadeira “extração
de vida” destas crianças e jovens. Pois, a vida que pulsa num corpo jovem está em
constante busca de vivências e experiências subjetivamente significativas o que quer
dizer, criação.
É lamentável conhecermos tão pouco do ser humano que “se-movimenta”. E
damos tanta importância ao movimento que o ser humano, para contextos pré-definidos,
realiza, leia-se, é capaz de copiar e imitar. É por isto que, normalmente, profissionais da
Educação Física que trabalham com crianças ficam sem saber o que fazer. As
condições, não apenas fisiológicas das crianças, mas o seu Ser assim para o mundo, não
permite que sejam condicionados à cópia e imitações. Embora tentativas estejam sendo
realizadas e não apenas nas atividades que envolvem o movimento humano, a
escolarização precoce atualmente conduz, também, exatamente a isso, ou seja, à
“extração de vida” da infância. Vida esta que seria naturalmente encaminhada para a
fantasia, à imaginação e a criatividade com o pleno desenvolvimento dos seis sentidos
(incluindo obviamente a intuição que a criança ainda tem) e de infinitas potencialidades.
Parodiando as 100 linguagens da criança de Loris Malaguzzi da Escola Regia
Emilia, Costa (2011) exagera um pouco nesta conta e diz que das mil linguagens,
caminhos e possibilidades que a criança encontra no seu despertar para o mundo a
escola e os adultos próximos lhes retiram novecentos e noventa e nove. E, se assim
mesmo elas conseguem se ajustar, reprimir impulsos internos, aceitar as regras do jogo
social e se adaptar as suas exigências, ela, ainda assim, pode surpreender e se tornar um
profissional, um atleta ou artista altamente qualificado. Porém, a “Vida que lhe foi
Extraída” começa se revelar em múltiplas fraquezas, que modernamente são
denominadas doenças psíquicas. As clínicas de psicanálise começam a se congestionar
de pessoas cada vez mais jovens.
Talvez seja por isto que Theodor Adorno (2003), em seu Livro Educação e
Emancipação, disse que se queremos salvar o mundo temos que dar mais atenção à
primeira infância.
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O APOIO DE AUTORES DE GRANDE PRESTÍGIO PARA NOSSO “BRINCAR
E O SE-MOVIMENTAR”
Para começar este tópico, vamos nos reportar a Merleau- Ponty (1989), quando
fala que a linguagem corporal é poética e deve ser entendida como obra de arte. Para
compreendermos melhor esta relação corporal, o “Brincar e o Se-movimentar” de
crianças podem ilustrar magicamente todo este enredo. A criança quando brinca se doa
ao mundo por inteiro. Cria, imagina, sofre, chora e mesmo assim se enche de alegria, é
uma artista. Esta linguagem sensível e expressiva acontece no seu se-movimentar. Sua
percepção do mundo é direta, mas como Merleau-Ponty nos fala, é sempre corporal e
repleta de significados. Com relação à criança Merleau-Ponty diz que:
[...] criança é o que acreditamos que ela é reflexo do que queremos que
ela seja. Estamos todos indissoluvelmente ligados pelo fato de que
outrem é para conosco o que somos para com ele. [...] Nossas relações
com as crianças parecem-nos ditadas pela natureza, estabelecidas com
base em diferenças permanentes, biológicas. Nossa conduta de
dominação parece-nos natural e necessária, pois a criança espera tudo
de nós. (MERLEAU-PONTY, 2006, p.85-6).

A preparação para o futuro neste mundo tomado pela objetividade e pela
produção é direcionada para as obrigações precoces. Desta forma, as crianças são as
vítimas e acabam por envelhecer prematuramente, perdendo sua espontaneidade, sua
capacidade de brincar e seu impulso criativo. Este processo ocasiona uma renúncia à
percepção do mundo vivido, fundamental para o entendimento do sentido da vida, e um
direcionamento para o mundo da ciência que já está pronto e estabelecido, bastando
apenas seguir certos padrões de conduta criados cientificamente.
Desse modo, conforme já afirmava Santin (1987) o movimento humano, antes
de ser um fenômeno físico, construído pelo viés das ciências naturais é um
comportamento, uma postura, uma presença, uma intencionalidade. Isto é perfeitamente
visível no “Brincar e Se-movimentar” da criança.
No brincar, a intencionalidade do ser humano é maximizada pelo fato de ele ser
o autor de sua ação. Dessa forma, o brincar engloba o movimento humano e é
englobado por ele. Ambos se tornam coesos com objetivos comuns. No brincar, também
são exploradas as formas de criação e invenção. As condutas partem do sujeito, que
busca construir regras, brincadeiras, atividades condizentes com os participantes.
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A pedagoga alemã Gerda Verden-Zöller (2004) que juntamente com o cientista
chileno Humberto Maturana apresentaram o fantástico livro “Amar e Brincar”, tinham
certeza que o brincar se faz no presente, no aqui e no agora. Não tem nenhum motivo
aparente, simplesmente existe. Trata-se de um processo intuitivo de plena fruição e
desenvolvimento, onde todo nosso ser está direcionado. A duração depende da atividade
realizada, mas se concretiza principalmente no processo e não do pruduto final, por isso
não pode ser, em hipotese alguma, uma preparação para a vida futura. Quando nos
doamos por inteiro, aflora nossa inocência e o brincar assim é a prórpia inocência. Desta
forma, a autora comenta que “As crianças em geral se desenvolvem normalmente, sem
que tenhamos de fazer nada de especial para isso. Basta que gostemos delas, o que
ocorre sem esforço na maior parte do tempo”. (p. 237)
A criança, quando brinca, se-movimenta e quando se-movimenta brinca, sempre
a sua maneira. Um se-movimentar puro e interno que é trazido à tona pelo sujeito que
engloba toda a totalidade da ação, que é sentido pela criança corporalmente. Segundo
Gordijn apud Trebels (2006), o se-movimentar relaciona-se de forma bastante coesa
com fatores intencionais intrínsecos e a percepção de objetos e fenômenos do mundo:
Aquele que se movimenta experiência e adquire um mundo de
significados motores. Neste conceito, os significados
subjetivos, ou seja, incluídos intencionalmente, e os
significados objetivos, isto é, os pré-dados e percebidos no
mundo, inter-relacionam-se organicamente. Os significados
motores não são só produção de sentidos individuais (apenas
como uma intenção de movimento) nem, tampouco,
unicamente o resultado de experiências com as qualidades
intrínsecas dos objetos (o mundo percebido no ser-assim), mas,
sim, uma delimitação e mútua complementaridade dessas
perspectivas. Ambas se encontram numa relação de nexos que
são coincidentes (p. 41).

Nosso mundo é sempre um mundo da vida e do vivido. É neste mundo que
nossas possibilidades de “Se-movimentar” se tornam humanas, significativas e belas.
Nossas experiências originais são fundamentais para que nossa compreensão de mundo
seja significativa.
A subjetividade é a nossa forma verdadeira de conhecer o mundo. O mundo e as
coisas que o habitam não existem definidas “em si”, mas sim é constituída de
possibilidades infinitas de agir, perceber, sentir etc. A subjetividade de cada pessoa é o
que traduz seu lado humano de ser o que se é. As vivências subjetivas do movimento
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humano são fundamentais para as crianças e, sendo vivências baseadas na cultura de
movimento de cada um, não têm parâmetros nem modelos. As experiências individuais
proporcionam a naturalidade e a originalidade desse movimento o que se tornam
significantes para que a criança tome consciência do seu movimente próprio, que traduz
a sua forma autêntica de desvendar o mundo.
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RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo compreender se o jogo nas aulas de
Educação Física no Ensino Fundamental era desenvolvido e se proporcionava o
desenvolvimento humano, considerando os estudos sobre o jogo e a tomada de decisão,
junto às crianças do Ensino Fundamental, a partir da concepção e da prática docente dos
professores participantes. Para tanto, foram realizadas pesquisa bibliográfica e
documental sobre as temáticas, e como técnica de coleta de dados, realizou-se
entrevistas com professores de Educação Física de três escolas, sendo uma privada,
outra privada confessional e uma pública. Partiu-se do pressuposto de que os jogos
contribuem para o desenvolvimento e formação de valores com tomada de decisão,
quando permitem e estimulam a autonomia e a criatividade. Os dados permitiram
concluir que há falta de conhecimento teórico sobre o desenvolvimento humano e sobre
o jogo entre os professores entrevistados, o que inviabiliza o potencial do jogo. Nesse
sentido, notou-se necessidade de aprofundamento dos estudos tanto na formação básica
quanto na formação continuada, sobretudo através de políticas públicas educacionais,
para romperem com o senso comum.
PALAVRAS CHAVE: Jogo; educação; educação física; tomada de decisão; valores.
INTRODUÇÃO
O jogo é um bem sociocultural do qual a Educação Física historicamente se
apropria na escola e fora dela. Na escola, sobretudo no Ensino Fundamental. Favorece o
desenvolvimento das crianças e adolescentes e pode interferir positivamente na tomada
de atitudes integradas à cultura dos grupos. Proporciona benefícios de ordem sócio
afetiva e cognitiva, quando orientado para participação livre e criativa.
Para Huizinga, o jogo é:
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Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro e de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, seguindo regras
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatória dotada de um
fim em si mesmo, acompanhada de um sentimento de tensão e alegria
e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA,
2008, p. 33).

Nesse sentido, este estudo se pautou na concepção de que é possível por meio do
jogo desenvolver a criança e o adolescente, suas aptidões inteligíveis, afetivas, sociais,
entre outras, que se refletem sobre a realidade e o meio onde estão inseridos, pois o jogo
estimula a curiosidade, a autoconfiança, as relações interpessoais e a autonomia, entre
outros aspectos da vida humana (FREIRE, 1997).
Para a educação e o desenvolvimento humano é essencial considerar que:
Chegamos, assim, à primeira das características fundamentais do jogo:
o fato de ser livre, de ser ele próprio liberdade. Uma segunda
característica, intimamente ligada à primeira, é que o jogo não é a vida
“corrente” nem vida “real”. Pelo contrário, trata-se de uma evasão da
vida “real” para uma tarefa temporária de atividade com orientação
própria. Toda criança sabe perfeitamente quando está “só fazendo de
conta” ou quando está “só brincando” (HUIZINGA, 2008, p. 11).

Os participantes do jogo buscam se divertir seja ganhando ou perdendo, o
quesito da competição move o jogo e os estimulam por causa da integração que
proporciona e “a cultura lúdica é antes de tudo um conjunto de procedimentos que
permitem tornar o jogo possível. O jogador precisa partilhar dessa cultura para poder
jogar” (BROUGÈRE, 1998, p. 24).
Para Marcellino (2007) a participação do elemento lúdico na vida da criança traz
ótimos resultados na sua formação, pois ele desenvolve diferentes aspectos como o
físico, o cognitivo, o afetivo e o social e ao mesmo tempo em que se diverte o sujeito
aprende a compreender o mundo em que vive.
O lazer é um prazer privilegiado de educação, para que aconteça a
prática de atividades lúdicas é necessário que tenha um estímulo e
então ao iniciar as atividades os níveis vão sendo mais elaborados e
complexos, com o enriquecimento do espírito critico, na prática ou na
observação. Verifica-se assim, um duplo processo educativo, o lazer
como veículo e como objeto de educação (MARCELLINO, 2007, p.
59).

Na escola, os jogos podem não alcançar seu potencial e serem utilizados como
atividade recreativa direcionada, restringindo a tomada de atitudes e até estimulando
outras ações dos jogadores, impróprias ou inadequadas para o seu desenvolvimento,
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conscientes de seu potencial e de suas limitações. A hipótese para ocorrência da
problemática está vinculada a não compreensão do jogo e consequentemente aos
estudos realizados na formação básica e continuada dos professores que lidam com o
jogo. No caso deste estudo, o foco voltou-se para os professores de Educação Física.
Na realização dos Estágios Supervisionados no curso de Licenciatura em
Educação Física da FC/UNESP, no Estado de São Paulo, e em projetos do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Lazer e Educação – GEPLE FC/UNESP, verificou-se o interesse
dos alunos pelo jogo. Há interesse pelo jogo, mas há restrições ao desenvolvimento do
jogo na escola atingindo seu potencial e a falta de aprofundamento nos estudos nos
processos formativos pode ser relevante no entendimento da problemática apresentada.
Considerando o contexto da Educação pública no Estado de São Paulo, tornar o
jogo efetivo no Ensino Fundamental tem sido um desafio, tendo em vista a valorização
dada à sala de aula física, à organização do tempo escolar e à prevalência de disciplinas
de Português e Matemática no currículo, além do currículo abordar minimamente a
temática jogo (SÃO PAULO, 2014). Então, além da abordagem, que pode ser
inadequada, há também outro aspecto negativo que é a escassez de tempo e de espaço
para a vivência do jogo na escola, nas aulas em geral e em específico, nas de Educação
Física. Mesmo considerando que os alunos ao ingressarem no Ensino Fundamental,
sofrem com a ruptura com o componente lúdico que era mais intensamente vivenciado
na Educação Infantil para aquisição do mundo e para o desenvolvimento de aspectos
fundantes da vida, como a comunicação e a expressão (FREIRE, 1997).
A instituição escolar deve incorporar mais conhecimentos sobre a importância e
necessidade do lúdico na infância e por toda a vida e se livrar mais da visão da educação
para o trabalho como relata (ARIÈS, 1981, p. 94):
Na sociedade antiga, o trabalho não ocupava tanto o tempo do dia,
nem tinha tanta importância na opinião comum: não tinha o valor
existencial que lhe atribuímos há pouco mais de um século. Mal
podemos dizer que tivesse o mesmo sentido. Por outro lado, os jogos e
os divertimentos estendiam-se muito além dos momentos furtivos que
lhes dedicamos: formavam um dos principais meios de que dispunha
uma sociedade para estreitar seus laços coletivos, para se sentir unida.
Isso se aplicava a quase todos os jogos.

O jogo durante a história se desenvolveu espontaneamente é passado de geração
para geração e é rico em elementos da cultura local e regional. A formação da criança se
dá por meio das vivências e experiências que ela tem no âmbito familiar, escolar e
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social de forma que os jogos reproduzem tudo aquilo que ela vivência (HUIZINGA,
2008; PIAGET, 2012).
Brandão (1981) aponta que o espaço educacional nem sempre foi o escolar,
tendo como base o lugar da vida e do trabalho como a casa, o templo, a oficina, o
quintal, entre outros. "Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias
misturamos a vida com a educação" (BRANDÃO, 1981, p. 07).
No jogo, os conhecimentos que são produzidos pela criança, são espontâneos e
estimulados pelo convívio sociocultural, seguindo de maneira não fixa e determinada
estágios de desenvolvimento observados e descritos por Piaget (2012): estágio sensóriomotor (aproximadamente dos 0 a 2 anos); pré- operatório (aproximadamente dos 2 a 7
anos); operatório concreto (aproximadamente dos 7 a 12 anos); e, operatório formal
(aproximadamente dos 12 anos em diante).
Segundo Piaget, “O tipo de processo de descoberta e crescimento ocorre
amplamente através de um processo da criança com seu ambiente [...] a criança não é
um recipiente passivo de eventos ambientais, ela busca experiências e usa o ambiente”
(PIAGET, 2012, p.74).
Para Vygotsky (2007), o jogo cria uma zona de desenvolvimento proximal, ou
seja, estimula se adequada abordado o desenvolvimento da inteligência, porque
possibilita, sobretudo, se com grupos nos quais hajam sujeitos mais desenvolvidos e
outros menos desenvolvidos, o estímulo para sair da zona de desenvolvimento real, indo
para a zona de desenvolvimento proximal, que criará as condições para novo
conhecimento.
A distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela
capacidade de resolver um problema e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de um problema sob a ajuda
de um adulto ou em colaboração com outro colega capaz
(VYGOTSKY, 2007, p. 89)

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o jogo é
um fenômeno cultural com diversas vertentes e significados dependentes da época e do
contexto.
Nos jogos, ao interagirem com os adversários, os alunos podem
desenvolver o respeito mútuo, buscando participar de forma leal e não
violenta. Confrontar-se com o resultado de um jogo e com a presença
de um árbitro permitem a vivência e o desenvolvimento da capacidade
de julgamento de justiça (e de injustiça) (BRASIL, 1998, p. 24).
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É necessário o desenvolvimento do trabalho em equipe, valorizando a interação
entre os alunos e a solidariedade humana, sem perder de vista o prazer, traço
fundamental do jogo.
É tarefa da Educação Física escolar, portanto, garantir o acesso dos
alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de
um estilo pessoal de exercê-las e oferecer instrumentos para que sejam
capazes de apreciá-las criticamente (BRASIL, 1998, p. 24).

A presente pesquisa foi realizada junto a alunos do Ensino Fundamental, com
idade entre seis a doze anos. Com a introdução da criança na escola no Ensino
Fundamental, tem-se a expectativa de que aprenda a se relacionar, se comunicar, se
insira cada vez ao grupo social do qual faz parte, capte e assimile elementos da cultura
lúdica que favoreçam e estimulem a convivência e crie sua identidade.
Então, tendo em vista o apresentado, o objetivo desta pesquisa foi o de
compreender se os jogos nas aulas de Educação Física eram desenvolvidos e se
proporcionavam o desenvolvimento humano, considerando os estudos sobre o jogo e a
tomada de decisão, junto às crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, a partir
da concepção e da prática docente dos professores participantes.
765
METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa que “[...] responde a questões muito
particulares [...]” e "tem como objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do
mundo social [...]” (MINAYO, 1994, p. 21)
Foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e de campo e como
técnica para coleta de dados foram realizadas entrevistas junto aos professores de
Educação Física de escolas participantes do estudo.
Marconi e Lakatos (2003, p. 195) definem a entrevista como “encontro de duas
pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado
assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. E Gil (2010) acrescenta
que,
[...] a entrevista é técnica de interrogação mais flexível, e que se
caracteriza como informal quando é uma simples conversação
focalizada com tema específico, parcialmente estruturado, guiado
parcialmente pelo entrevistador e totalmente estruturado, onde segue a
ordem de um questionário bem estruturado (GIL, 2002, p. 117).
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A entrevista se realizou com questões aplicadas aos professores de Educação
Física que aceitaram participar da pesquisa através de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. As escolas se localizavam em cidade da região centro do Estado de São
Paulo. Houve observação de aulas.
Constou do roteiro de entrevistas: Tempo de Formação; presença de segunda
formação; Pós graduação; trabalha em suas aulas, com jogos?; Considera os jogos
importantes para a criança?; O que você acha sobre a tomada de decisão nos alunos do
primeiro ciclo do Ensino Fundamental?; Considera importante a tomada de decisão nas
aulas de Educação Física?; E no âmbito dos jogos em geral?. Foram indagados sobre os
conhecimentos que possuíam acerca do desenvolvimento infantil. Para todas as
perguntas foram consideradas respostas positivas ou negativas seguidas de interrogação,
justificativa, sobre o porquê da resposta dada.
Compuseram a amostra de pesquisa, três professores licenciados em Educação
Física, sendo que um professor lecionava em uma escola privada, outro em uma escola
privada confessional e o terceiro docente em uma escola pública.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando o objetivo da pesquisa, serão apresentados os dados coletados em
campo por meio das entrevistas com os professores da amostra e a discussão com as
teorias estudadas.
Tabela 1- Perfil dos professores de Educação Física
Tempo de formação
Outra formação
8 anos
Bacharelado em
Professor I
Educação Física
5 anos
Não
Professor II
11 anos
Não
Professor III

Tabela 2- Jogos e Tomada de decisões
Trabalha em
Considera os
suas aulas com
jogos
jogos?
importantes
para a criança?

Professor I
Professor II
Professor III

SIM
X
X
X

NÃO

SIM
X
X
X

NÃO

Pós - graduação
Sim, Fisiologia e EF
Escolar
Não
Não

Considera
importante a
tomada de
decisões nas
aulas de EF?
SIM
NÃO
X
X
X

E nos jogos em
geral?

SIM
X
X
X

NÃO
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Conforme exposto acima, quando indagados sobre se trabalhavam com jogos nas
aulas de Educação Física, os professores responderam que sim. Foram indagados sobre
o porquê de trabalharem com os jogos. O professor I respondeu: “Os jogos em geral são
um conteúdo muito rico e com ampla área a ser aprofundado, existem vários tipos de
jogos que trabalham com a motricidade e o desenvolvimento das crianças.”. O professor
II respondeu: “Porque os jogos são muito importantes no crescimento e no
desenvolvimento das crianças, diante dos jogos as crianças estão sujeitas a criar,
aumentar seu repertório motor e sair do cotidiano, brincando com outras crianças, o que
hoje às vezes é raro.” Já o professor III respondeu: “Eu trabalho geralmente os jogos
que estão pré-programados desde o começo do ano, existe um conteúdo planejado onde
tem um tanto de atividades a serem desenvolvidas junto com as crianças e dentro dele
existem alguns tipos de Jogos. E acho o conteúdo importante.”
Quanto à questão sobre a tomada de decisão, o professor I respondeu: “A tomada
de decisão é bem variada nesse nível de escolaridade, pois se trata de escolhas mais
favoráveis para enfrentar alguns pontos em que geralmente as crianças se deparam com
alguma situação de “sem saída” então, procuro alertar eles a procurarem sempre um
meio de sair dessa situação da melhor forma possível. No geral elas acabam tendo uma
boa tomada de decisão nas aulas, mas o mais importante é ter também na vida.” O
professor II respondeu: “A tomada de decisão nos alunos do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental é bastante variada, muitos nas séries iniciais se atrapalham ao decorrer de
atividades onde se encontram, com situações onde a rapidez na tomada de decisão é
fundamental, como troca de bolas e escolhas de quem pegar (no pega-pega), mas isso
vai melhorando de acordo com o crescimento.” E o professor III, respondeu: “Acho
meio fraca, pois eles não têm muita determinação do que seguir e acabam sendo
coagidas pelos alunos mais atirados (desenvolvidos)”.
Na última pergunta que abordou a importância da tomada de decisão nos jogos
das aulas de Educação Física, eles responderam que era importante. Foram indagados
sobre os por quês. O Professor I disse: “Sim, por que a tomada de decisão correta faz
com que a criança se saia melhor nas vivencias de todos os tipos de jogos, sejam
esportivos, lúdicos e em conjunto.” O professor II, respondeu: “Sim, a criança com
processo cognitivo da tomada de decisão, joga melhor, pensa mais rápido, tem visão de
jogo, e se exercita por áreas onde se sai melhor nas atividades em geral e nos jogos,
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principalmente nos jogos esportivos em geral.” O terceiro respondeu o seguinte: “Sim,
pois os alunos que tem uma boa tomada de decisão se sobressaem dos demais, portanto
cabe aos professores agir de maneira com que todos os alunos participem e com isso
gerando mais tomada de decisão aos que não a possuem tão apurada.”
Ao contrário, não foi o que se verificou na pesquisa, quando nas entrevistas, os
três docentes relataram pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o desenvolvimento
humano e ou da criança. Os três professores não expressaram, conceituaram, ou citaram
teorias que abordassem o desenvolvimento cognitivo e ou sobre o desenvolvimento da
criança. Diante dessa lacuna no conhecimento, os professores também demonstraram
pouco entendimento sobre as necessidades das crianças quanto ao jogo, que fossem para
além do senso comum, relacionando mais o desenvolvimento delas com o crescimento.
Talvez não o crescimento, mas como descreveu Piaget (2012), Vygotsky (2007),
Freire (1997), o desenvolvimento, pois este depende além do crescimento, também dos
fatores socioambientais, já que são teóricos que se sustentam em uma visão
interacionista, portanto, é no processo de relações, de conflitos e também de
desenvolvimento biológico que o ser humano é capaz de tomar decisões inteligíveis que
satisfaçam as suas necessidades que também são socioculturais.
Observou-se que, nas escolas pesquisadas, as crianças possuíam pouco tempo
para brincar espontaneamente, tal fato ocorria, geralmente, apenas no “recreio”, nas
aulas de Educação Física predominavam a aplicação de jogos com regras determinadas
para se jogar e com fins recreativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença dos jogos nas aulas de Educação Física em sua grande maioria estava
atrelada à recreação, o que nos faz refletir sobre a importância dessa vivência, ainda
mais nessa etapa da vida da criança, na qual se comunica e percebe o mundo por meio
dos movimentos e das relações interpessoais às quais propiciam agregação de valores e
tomada de decisões.
Nesse contexto, concluiu-se que os professores não estavam preparados para
desenvolverem o jogo de maneira objetiva junto aos alunos, pois, eles entendiam a sua
importância, falavam sobre ela, porém, a pesquisa não revelou elementos sobre o
conhecimento de teorias sobre o jogo e seus benefícios que sustentassem tais
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afirmações. Também se verificou nas observações das aulas que os alunos não jogavam
com objetivo de desenvolverem a autonomia e a tomada de decisão, pois os jogos em
sua grande maioria eram dirigidos e tinham regras pré-estabelecidas.
Concluiu-se que todas as necessidades profissionais podem e devem ser
estudadas na formação básica, e na qualificação profissional, após entrada no mercado
de trabalho e também com políticas públicas educacionais que melhorem a condição do
atendimento pelo professor das demandas educacionais e que os estudos sobre o jogo e
o desenvolvimento humano se mostraram fragilizados na prática docente, no estudo
realizado.
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JOGO E GAMIFICAÇÃO: O RELATO DE EXPERIÊNCIA DO
ALTERNATE REALITY GAME “O FANTASMA NO MUSEU” NO MUSEU
DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PUCRS
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pacoca@professorpacoca.com.br
Herika Yumi Inoue, FMU, herikayumi@gmail.com
Alipio Rodrigues Pines Junior, GIEL/USP/CNPq, alipio.rodrigues@gmail.com
RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo apresentar o uso da gamificação nas
práticas recreativas por meio do relato de experiência do ARG - Alternate Reality Game
“O Fantasma no Museu” realizado no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. A
gamificação corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de
resolver problemas práticos ou de despertar engajamento entre um público específico. Já
o Alternate Reality Games (ARG) é um jogo que tem como eixo uma narrativa central
fragmentada, do tipo caça ao tesouro e com interação ao vivo, envolvendo diferentes tipos
de desafios em códigos e interação virtual. O presente trabalho teve como premissa de
sua natureza básica, por meio de bibliografias, onde o método é o dialético, e a
abordagem para solução do problema será qualitativa. Os meios de investigação
utilizados foram, em um primeiro momento, a pesquisa bibliográfica sobre jogo, a
gamificação, os ARGS e o relato de experiência do projeto. Por fim, considera -se
que a gamificação e o Alternate Reality Game foram conceitos fundamentais na
elaboração da experiência supracitada, elevando as experiências recreativas ao
processo de narrativa ficcional e real com interação virtual e ao vivo.
PALAVRAS CHAVE: Jogo; Gamificação; Alternate Reality Game.

INTRODUÇÃO
Observa-se uma grande dinâmica para a inserção de jogos na sociedade, tanto
no ambiente profissional quanto no pessoal, e um dos meios é pela Gamificação também conhecida por ludificação. Gamificar ambientes, situações, atividades e
experiências é uma realidade e o termo está sendo cada vez mais utilizado nas mais
diversas áreas, entre elas a Educação.
O presente trabalho teve por objetivo apresentar o uso da gamificação nas práticas
recreativas por meio do relato de experiência do ARG - Alternate Reality Game “O
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Fantasma no Museu” realizado no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS.
Para Carolei (2012) todos os jogos são compostos por três objetos: a imersão
(círculo mágico), a agência (jogabilidade) e a diversão (fuga da rotina). Neste
sentido, a gamificação assemelha-se muito à atividade recreativa, principalmente
quando ambos os conceitos se aproveitam de narrativas para a imersão dos
participantes, da participação livre para aumentar a agência e por fim a diversão.
Para Huizinga (1971) o jogo apresenta oito características. São elas: participação
voluntária quando os jogadores estão em ação no jogo de forma livre e espontânea;
objetivo onde cada ação no jogo deve ter um objetivo definido a todos que jogam; regras
que uniformizam e democratizam a participação de todos os jogadores; distração onde o
jogo é uma ação não-obrigatória levando seus participantes à distração e diversão;
exterior à “realidade” onde o jogo é a evasão da vida real para uma esfera paralela de
tempo e espaço; limitado quando o jogo apresenta limites espaciais e temporais;
resultados onde a complexidade na formulação do resultado de cada jogo deve ser clara
e objetiva; e término quando o jogo apresenta sempre um fim.
Por fim, nota-se que o jogo antecede até mesmo a cultura humana, sendo ativa em
772

toda sociedade e cultura.
Ao considerar o jogo inerente ao homem e precedente à cultura, entende-se
que os mecanismos dos jogos estão presentes na forma de viver e de se
relacionar do ser humano desde o início da civilização. A própria
sobrevivência pode ser considerada uma forma de jogar com a vida e, sendo
assim, não se pode entender a gamificação como algo novo na sociedade.
Assim como o jogo, a gamificação ainda não tem um conceito definitivo e
exato, mas vem sendo compreendida por teóricos e desenvolvedores de jogos
como a aplicação de elementos, mecanismos, dinâmicas e técnicas de jogos no
contexto fora do jogo (NAVARRO, 2013: 17)

A aplicação de elementos, mecanismos, dinâmicas e técnicas de jogos no contexto
fora do jogo, ou seja, na realidade do dia a dia profissional, escolar e social do indivíduo,
é compreendida como gamificação. O termo é a tradução do termo gamification criado
pelo britânico Nick Pelling, em 2003 (NAVARRO, 2013).
A gamificação se apresenta como um fenômeno emergente com muitas
potencialidades de aplicação em diversos campos da atividade humana, pois
as linguagens, estratégias e pensamentos dos games são bastante populares,
eficazes na resolução de problemas e aceitas naturalmente pelas atuais
gerações que cresceram interagindo com esse tipo de entretenimento. Ou seja,
a gamificação se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural. E é focando
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nesse aspecto que o próximo capítulo desta pesquisa será apresentado
(FARDO, 2013: 70)

Por fim, a gamificação corresponde ao uso de mecanismos de jogos orientados ao
objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar engajamento entre um público
específico. Nos últimos anos principalmente, game designers de diversas partes do mundo
têm se dedicado a aplicar princípios de jogos em campos variados, tais como saúde,
educação, políticas públicas, esportes ou aumento de produtividade (VIANNA et al,
2013).
O contexto de tornar possível o desenvolvimento de ambientes baseados na
gamificação foi potencializado pelo avanço e difusão da tecnologia e dos dispositivos
eletrônicos móveis, que possibilitou a aplicação de todos os recursos necessários para
implementar ações e projetos de gamificação. Dentre eles: o alcance do indivíduo em
qualquer lugar e horário; o cruzamento de informações, gerando respostas quantitativas e
histórico de resultados; e a comparação desses resultados entre diferentes pessoas de um
mesmo grupo ou comunidade, segundo Navarro (2013).
McGonigal (2012) aponta o indivíduo pós-moderno, vivendo em uma era de
incertezas, demanda esse tipo de resposta da sociedade, que, por sua vez, reúne os
elementos do jogo ao avanço da tecnologia para promover a sensação de segurança e
controle, por meio da implementação de projetos baseados na gamificação para diferentes
públicos.
Ao estudar a gamificação e entender a redefinição do papel do jogo na sociedade,
nota-se também como a cultura está em constante transformação. O movimento que
acontece é de ação e reação, ou seja, as mudanças ocorridas na identidade, nos anseios e
nos receios do indivíduo moldam a cultura na qual ele vive, consequentemente, esse
molde plástico e mutável que é a cultura, que também influencia o indivíduo, em um
processo que é permanente e de mão-dupla (NAVARRO, 2013).
Para Mastrocola (2013) alguns estudos preferem os ARGs de “narrativa transmídia”
e outras dão o nome de “narrativa multi plataforma”.
O surgimento do Alternate Reality Game (ARG) está normalmente associado ao
lançamento do filme A.I. - Inteligência Artificial (2001), do diretor Steven Spielberg. O
filme trata da convivência entre homens e máquinas em um futuro distante, contando a
história de um robô programado para amar como uma criança de verdade. O longa-
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metragem não empolgou a crítica da época, mas a narrativa construída em torno dele
mobilizou milhares de pessoas em uma das experiências transmidiáticas mais
significativas até hoje (BENTO FILHO; LUCAS, 2013).
Ainda Bento Filho e Lucas (2013) ARGs são jogos que se situam na tensão limiar
entre realidade e ficção. Os jogadores são convocados a solucionar um enigma, usando o
espaço urbano como plataforma de ação, interagindo com personagens e situações
originadas das realidades virtual e concreta, e encontrando desafios nos mais variados
dispositivos e suportes midiáticos. O processo de imersão na narrativa de mistério que o
jogo propõe converte os jogadores em elementos e agentes da trama, dependendo de suas
competências individuais, do esforço coletivo e do conhecimento compartilhado para que
se possa avançar de fase.
Os ARGs são definidos como uma ação ficcional e real, do tipo caça ao tesouro e
com interação ao vivo, envolvendo diferentes tipos de desafios em códigos e interação
virtual.
As interações são marcas do tempo diegético, mas situam os acontecimentos
no ponto de alternância entre os reais possíveis. Os eventos ao vivo exemplificam
bem esse artifício por se apropriarem da temporalidade cotidiana e do espaço físico
como plataformas interativas, engajando os participantes em papéis de maior
profundidade imersiva. Nesta lógica, os personagens são interpretados por atores
e aparecem para entregar algum material ou informação. Podem também perseguir
os jogadores, tentar afastá-los da solução de um enigma ou dificultar o
cumprimento de uma missão (BENTO FILHO; LUCAS, 2013).
Geralmente esta categoria de jogo possui um objetivo específico que não é
apenas envolver o player com a história e os personagens ficcionais, mas conectar
o mesmo ao mundo real e a outras pessoas. Muitos quebra-cabeças de uma trama
só podem ser resolvidos de forma colaborativa unindo os esforços de vários
jogadores, exigindo que estes saiam da frente do computador e sigam procurando
pistas plantadas no mundo real (MASTROCOLA, 2013).
Durante a prático do jogo, a cada encontro com os personagens é um novo
caminho e desafio proposto. Os desafios acontecem de diversas formas – puzzle,
códigos, textos, games, coordenadas e outros, que dependerá exclusivamente de
criatividade da equipe de produção envolvida, bem como dos recursos disponíveis
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para esta ação.
Os enigmas e as missões propostas avaliam como o público está lidando com
o jogo e permitem aos produtores reorganizar os planos, adiantar ou retardar
conteúdo da trama, diminuir ou aumentar o nível dos desafios (BENTO FILHO;
LUCAS, 2013).
Com as intervenções dos produtores durante o jogo foi pontual e estratégica
para manter o “Estado de Flow” (CSIKSZENTMIHALYI, 1990), sendo o
equilíbrio entre desafio e habilidade buscando imersão e total envolvimento dos
participantes, culminando no sucesso do processo de Aprendizagem dos
participantes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho teve como premissa de sua natureza básica, com o
conhecimento sendo gerado, através de bibliografias (NEVES; DOMINGUES,
2007: p.17). O método desenvolvido para com a pesquisa é o dialético (LAKATOS;
MARCONI, 1992: p. 106), onde será apresentado e interpretado o contexto
recreativo e de gamificação do ARG realizado no Museu de Ciências e Tecnologia
da PUCRS. A abordagem para solução do problema será qualitativa, com a
finalidade explicativa para apresentar as características de um ARG – Alternate
Reality Games (NEVES; DOMINGUES, 2007: p. 18-19), e assim apresentando o
relato de experiência “ARG – O Fantasma no Museu”; e os meios de investigação
utilizados foram, em um primeiro momento, a pesquisa bibliográfica, com
capítulos que apresentam o jogo, a gamificação, os ARGS e o relato de experiência
do projeto.
O RELATO DE EXPERIÊNCIA “ARG - O FANTASMA NO MUSEU”
O ARG “O Fantasma no Museu” é um game pervasivo que mes cla o mundo
físico com uma realidade digital. É considerado gamificação pois é composto por
elementos que compõe os jogos em ambientes ou situações que não são jogos por
natureza, sejam eles digitais ou analógicos.
O jogo foi realizado no Museu de Ciências e Tecnologias da PUCRS com
características de um caça ao tesouro, ressignificando o objeto original de
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Comunicação, o foco da atividade que é a Educação. Não é o jogo por si, mas a
experiência de jogar; não é simplesmente diversão, mas a diversão com a
consciência do participante de ser uma vivência.
A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Educação Digital - GPedU UNISINOS/CNPq para o SBGames Kids &Teens, durante o XIII Simpósio
Brasileiro de Games ocorrido entre nos dias 12,13 e 14 de novembro de 2014 em
Porto Alegre, Brasil. O evento é um dos maiores sobre jogos no Brasil e engloba
atividades tanto acadêmicas quanto comerciais. O K&T tem a proposta de colocar
crianças e adolescentes como protagonistas no processo de criação, gestão e
participação de suas atividades, propondo e analisando propostas de conferências,
relatórios, workshops, tutoriais de jogo, tendo como público alvo pais, professores
além de crianças e adolescentes.
O jogo contou com a participação de 183 crianças e adolescentes divididos
em 25 grupos dentro do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, e o seu
desenvolvimento envolveu a criação da narrativa, desenvolvimento de um
aplicativo para dispositivos móveis com realidade mista e elementos de realidade
776

aumentada.
A narrativa teve como metodologia um caça tradicional, onde os
participantes precisavam desvendar desafios relacionados a experimentos e
personalidades do Museu para encontrar pedaços do fantasma (ectoplasma) de
Albert Einstein, que perdeu sua inteligência por deixar seus rastros espalhados no
Museu durante uma visita. Estes ectoplasmas que estavam espalhados eram na
verdade marcadores específicos que disparavam um modelo 3D de Einstein assim
que eram verificados pelo aplicativo.
O grande objetivo do ARG era de apresentar a narrativa para as crianças e
adolescentes e desafiá-los a aprofundar a vossa explicação do fenômeno ou da
experiência observada, e assim gravar a sua própria explicação científica em
formato de texto, som e imagem. Para as respostas, o aplicativo permitia quatro
possibilidades: provas, evidências e variáveis relacionadas com o fenômeno; opção
que dava sinais de ser errada; explicação Mágica; e pedido de ajuda, onde os
jogadores recebiam uma representação esquemática do experimento como pista /
help.
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Cada possibilidade escolhida dava diferentes problemas, com caminhos
também diferentes. Cada passo realizado pelo jogador foi registrado no tablete
utilizado para a interação e que estava rodando o aplicativo para poder ser utilizado
pelo GPe-dU UNISINOS/CNPq.
Entre a criação, desenvolvimento e aplicação do jogo, o processo levou mais
de seis meses e a análise de dados pós-evento, mais seis meses; envolvendo
pesquisadores, estudantes, professores, alunos, além de materiais de suporte como
dispositivos, espaços museológicos, aplicações, entre outros.
A recepção e o acompanhamento dos jogadores foram realizados por
monitores do grupo GPe-dU UNISINOS/CNPQ, professores convidados e dois
“cosplayers recreadores”. Este último é a comunhão de profissionais da animação
caracterizados de um determinado personagem, e tem por responsabilidade,
aumentar a interação e colaboração dos participantes no jogo. Os monitores
utilizavam uniforme padronizado como o de toda equipe do GPe-dU, já os
Cosplayers eram o fantasma de Albert Einstein e uma Caça-Fantasmas.
Durante o desenvolvimento do aplicativo e do processo de criação da
atividade, preocupou-se em apresentar um jogo que estivesse de acordo com o
briefing do cliente. O fantasma de Einstein foi o personagem que estava imaginado
desde o princípio, com a modelagem 3D acontecendo em paralelo ao
desenvolvimento do figurino e maquiagem.
A segunda personagem, tinha como cerne a interação em dupla com
Einstein, porém não existia nenhuma sugestão quanto a sua identidade, ape nas em
ser uma caça-fantasmas.
Esta narrativa iniciou-se ao término da abertura do evento, quando a caçafantasmas simulou a invasão do espaço e interagiu com um vídeo de Albert
Einstein, convidando para o início das atividades no stand do SBGames K&T.
Deste ponto em diante, a Caça-Fantasma permaneceu no espaço de inscrição
interagindo, realizando intervenções, auxiliando na organização, passando
informações do jogo e sobre os horários de início do jogo.
As equipes inscritas chegavam com dez minutos de antecedência ao horário
marcado no stand e eram acompanhadas até o Museu que fica no Campus da
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em uma sala, os
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jogadores recebiam as primeiras instruções sobre a busca de pistas, um mapa, o
tablet com aplicativo, caneta com leitor de tinta invisível e eram apresentados ao
monitor responsável pela respectiva equipe, iniciando assim o jogo.
A primeira pista era o momento onde os monitores instruíam os
participantes na utilização do aplicativo e dos outros equipamentos, sendo que,
deste momento em diante, os monitores acompanhavam os jogadores, mas
deixavam a agência da atividade com os mesmos.
Os cosplayers recreadores, durante a atividade dentro do Museu, atuavam
principalmente como figuras de diversão junto dos participantes, realizando
interações que incentivavam a participação de todos da equipe.
O término da atividade acontecia em aproximadamente 45-60 minutos na
sala onde a atividade foi iniciada. Nesta finalização, os participantes entregavam
o tablet e todos os outros equipamentos, além de responder uma pesquisa
qualitativa sobre a experiência.
No último dia do evento, os cosplayers recreadores premiaram as equipes
com as maiores pontuações realizadas no menor tempo no encerramento do evento.
778

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ARG – Alternate Reality Games “Um fantasma no Museu” é considerado uma
ação de gamificação por fazer uso de elementos e mecanismos capazes de desperta o
engajamento do público específico para a ação, como o lançamento de desafios,
cumprimento de regras, metas claras e bem definidas, efeito surpresa, linearidade dos
acontecimentos, conquista por pontos e troféus, estatísticas e gráficos com o
acompanhamento da performance, superação de níveis e criação de avatares
(personificação imaginária), para Navarro (2013). Apresentou também como uma
narrativa central fragmentada (ação ficcional e real), do tipo caça ao tesouro e com
interação ao vivo, envolvendo diferentes tipos de desafios em códigos e interação virtual
caracterizando-se como ARG.
Por fim, considera-se que a gamificação e o Alternate Reality Game foram
conceitos fundamentais na elaboração da experiência supracitada, elevando as
experiências recreativas ao processo de narrativa ficcional e real com intera ção
virtual e ao vivo. Afirma-se então que as experiências recreativas poderão se valer
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dos valores e conceitos existentes em gamificação e Alternate Reality Game
criando novas condições de sistematização práticas e experiências em recreação e
lazer.
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O LAZER, OS JOVENS E A ESCOLA: TERRITÓRIOS, ACONTECIMENTOS
E CONHECIMENTOS NO COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA, DE
ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Mariana Soares Ferraz Malta, Mestrado em Estudos do Lazer/EEFFTO-UFMG,
marimalta2013@yahoo.com.br
Professor Doutor José Alfredo Debortoli, UFMG, dbortoli@eeftto.com.br
RESUMO: Pensar a relação lazer, juventude e escola foi o desafio deste trabalho, na
busca de perceber e compreender as relações que acontecem entre alunos e alunas, todos
os dias, para além das paredes das salas de aula. Uma escola viva, latente, que se inventa
e se transforma a cada dia. Experiências, vivências, práticas culturais, brincadeiras que
fazem com que o tempo e o espaço entre a entrada na escola e a saída sejam vividos de
diversas formas. Para isso, eu precisava entender a complexidade e a multiplicidade das
relações existentes dentro da escola. Busquei o conhecimento de métodos de pesquisa que
pudessem me dar o suporte necessário para a investigação a que me propus. Encontrei na
etnografia e na cartografia alguns caminhos possíveis para este percurso. A interlocução
das ações metodológicas desses dois procedimentos me ajudou a compreender melhor o
objeto do estudo. Optei por “olhar de perto e de dentro” (Magnani, 2012), utilizando a
observação participante, pois precisava estar presente na escola, observar a
movimentação dos alunos, fazer registros de imagens, registros no meu diário de campo,
conversar com eles para tentar captar ao máximo do universo dos jovens dentro do
contexto escolar, ferramentas estas utilizadas no processo etnográfico. Mas, afinal, o que
os alunos fazem no cotidiano escolar? Como eles se constituem no contexto da escola?
De que forma eles se apropriam dos tempos e dos espaços? Quais são os significados
dados por eles às experiências vividas na escola? Quais conhecimentos eles produzem
para além daqueles que a escola espera como resposta? Quais são as experimentações, as
trocas de experiências, ensino e aprendizagem que podem ser percebidas nesses
momentos? Procurei identificar, no cotidiano escolar, essas riquezas de expressões dos
alunos, as relações estabelecidas entre eles, o espaço e o tempo e suas ressignificações.
Observei diversas manifestações, práticas sociais que me mostraram o quão rico de
vivências são os momentos em que os alunos não estão dentro de sala. Jogos, brincadeiras,
conversas com os amigos, momentos de oração são algumas das diversas experiências
vividas por eles no recreio. Percebi a escola como um espaço multicultural, onde o lazer
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é vivenciado de diversas formas, nessa interrelação que acontece o tempo todo no
contexto escolar, entre os jovens e o lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Juventude. Escola.

INTRODUÇÃO
Pensar a relação entre o lazer, os jovens e escola é o desafio deste trabalho, na
busca de perceber e compreender as relações que acontecem entre alunos e alunas, todos
os dias, para além das paredes das salas de aula. Uma escola viva, latente, que se inventa
e se transforma a cada dia. Experiências, vivências, práticas culturais, brincadeiras que
fazem com que o tempo e o espaço entre a entrada na escola e a saída sejam vividos de
diversas formas.
Olhar para esse universo e alcançar as entrelinhas, aquilo que não é visível aos
olhos dos professores; aquilo que só é possível entender entre eles. Os códigos, as
imagens, os pensamentos, as práticas que são desenvolvidas, os conhecimentos
produzidos pelos alunos ultrapassam o nível do que é previsível quando pensamos no
contexto de uma escola, ou seja, os saberes difundidos e ensinados não são trazidos e
transmitidos somente pelos professores.
Perceber que os alunos e as alunas são jovens produtores de cultura, sujeitos sócioculturais com ideias e pensamentos próprios, reconhecer suas identidades como
indivíduos que possuem sua própria história de vida, suas particularidades,
compreendendo-os na sua diversidade, buscando um outro sentido para a palavra aluno
que não seja o significado literal: “a lumini- o que não tem luz” (VAGO, 2009).
Marília Sposito (1996) observa o uso da categoria aluno ou estudante no espaço
escolar para designar um determinado tipo de relação derivado da classe social em
detrimento de outras dimensões que a autora considera importante para as análises, como
o gênero – homens e mulheres - a geração - crianças, jovens e adultos -, e as etnias,
considerando “a diversidade, as diferentes orientações e representações, os ritmos,
tempos e espaços” (1996, p. 97). Para a autora, entender o que se passa no interior da
escola, enquanto espaço de sociabilidade e de práticas culturais, o tema da juventude é
fundamental. Entretanto, definir o que é ser jovem não se constitui numa tarefa fácil.
Os colaboradores desta pesquisa estão no 3o ciclo de formação, o que corresponde
à faixa que se estende do 6o ao 9o ano, com idades que variam entre 12 a 15 anos,
considerados jovens a partir da perspectiva de Juarez Dayrell (2003), que entende a
juventude como
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parte de um processo mais amplo de constituição de sujeitos, mas
que tem especificidades que marcam a vida de cada um. A
juventude constitui um momento determinado, mas não se reduz
a uma passagem; ela assume uma importância em si mesma. Todo
esse processo é influenciado pelo meio social concreto no qual se
desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona.
Assim, os jovens constroem determinados modos de ser jovem
que apresentam especificidades, o que não significa, porém, que
haja um único modo de ser jovem. É nesse sentido que
enfatizamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a
diversidade de modos de ser jovem existentes (DAYRELL, 2003,
p. 42).
O autor cita Charlot (2000) para dizer que o jovem é um sujeito social, um ser
humano com sua história familiar, ocupando um determinado lugar social e inserido em
relações sociais, sendo um ser singular que interpreta e age no e sobre o mundo, dandolhe sentido, e sofre os efeitos dessas ações no meio social no qual se insere (DAYRELL,
2003).
Mas o que é ser jovem? Será que os jovens de hoje se parecem ou possuem as
mesmas características de jovens de outros séculos? Essas perguntas foram feitas por
Ubiratan Pouzas (2012, p. 29) em sua dissertação de mestrado sobre as tensões que
envolviam o cotidiano dos jovens no Colégio Técnico da UFMG, o Coltec, com sua
extensa carga horária na dupla jornada escolar que afetava a busca de vivências e
momentos de lazer dos alunos. O autor, embasado em outros autores, nos diz que o
conceito de juventude irá corresponder a uma construção social, histórica, cultural e
relacional que passou por diferentes transformações em cada parte da história, pois
convivemos com rotulações e pensamentos que influenciam na visão dos modos de ser
jovem.
Para o entendimento desta pesquisa, os jovens estudados serão considerados,
então, como sujeitos socioculturais, entendendo cultura1 como o modo de ver, sentir,
perceber, compreender, interpretar e significar o mundo, definindo a maneira de ser e de
agir, um modo de vida, instaurando a diversidade que está presente entre as pessoas a
partir das suas crenças e costumes (MALHEIROS, 2012).

1

Assim como as abordagens das noções de juventude são amplas, o conceito de cultura também o é, sendo
que, para o entendimento e propósito deste trabalho, não será necessário um aprofundamento neste
conceito.
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O autor, em sua dissertação de mestrado, discute a relação dos jovens com outros
espaços de socialização e educação, para além da escola, procurando compreender o que
os jovens faziam nos tempos livres, quais experiências eles viviam do lado de fora da
escola e como essas vivências “de fora” da escola, tinham uma relação com as vivências
“de dentro” (MALHEIROS, 2012).
O exercício do referido autor foi olhar de dentro da instituição para fora. No
presente estudo, entretanto, a intenção foi fazer o percurso contrário. Procurei pelas
experiências de dentro e busquei compreender como as vivências de fora da escola
puderam influenciar e contribuir para os conhecimentos no cotidiano escolar.
Neste contexto, o jovem, como um sujeito social e cultural, é um sujeito produtor
de conhecimento, o que, segundo Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia,
quer dizer que um dos saberes indispensáveis no processo de formação humana seria que
o formando, desde o início de sua experiência formadora, deveria assumir-se como sujeito
da produção do saber, para compreender que ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. A experiência de
formação permanente deveria, dessa forma, ser entendida num processo de troca, de
simbiose, em que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”
(FREIRE, 1996, p. 12).
Pensar a escola como um espaço de educação, então, é pensar num espaço de
múltiplos sentidos e conhecimentos. E foi nesse contexto escolar, no início da minha
carreira profissional como professora de educação física, nos anos finais do ensino
fundamental (6o ao 9o ano), na cidade de Rio Acima/MG e em seguida em Belo
Horizonte/MG, que comecei a observar meus alunos durante as aulas, o que me levou a
algumas reflexões e indagações.
A partir dessas observações, senti a necessidade de ampliá-las para outros tempos
no contexto escolar. Primeiramente, optei por observar o recreio, pois o percebia como
um dos momentos mais aguardados pelos alunos e alunas e acreditava tratar-se de um
espaço em que esses jovens estivessem mais livres para escolher o que fazer, e não
estavam sob o olhar incisivo dos professores, mesmo sabendo que, durante o recreio,
haveria um professor na função de coordenador disciplinar para observar as
movimentações dos alunos.
Num tempo aparentemente curto (mais ou menos 20 minutos), observei diferentes
formas de se relacionar com e no espaço da escola. Vi alunos na fila da cantina para
lanchar, alguns correndo uns atrás dos outros em algum jogo, sentados, apenas
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conversando, escutando música, dançando, casais de mãos dadas, paqueras, namoros,
brigas, discussões, cochilos, jogos de futebol, ping-pong, truco, entre outras brincadeiras.
Atividades que eu ensinava nas aulas de educação física estavam presentes entre as
brincadeiras dos alunos durante o recreio, mas também outras práticas que eu não ensinei,
e que, entretanto, eram desenvolvidas por eles, como o ping-pong, jogado com uma
pequena tábua de madeira confeccionada pelos alunos e com uma bolinha de desodorante
roll-on, e os jogos de baralho, principalmente o truco, muito apreciado pelos adolescentes.
Então, me perguntava: quem os ensina? Como é ensinado? De onde vêm os
conhecimentos que os alunos trazem consigo e que aparecem no recreio? Experiências,
movimentos, vivências. Observar os encontros dos alunos no recreio provocou em mim
uma vontade de saber mais, de buscar novos conhecimentos sobre o que eu via no meu
dia a dia com os adolescentes. Para isso, eu precisava entender a complexidade e a
multiplicidade das relações existentes dentro da escola.
Logo percebi que não seria uma tarefa fácil, pois a própria pesquisa em si já é
“algo intrigante, sujeita à sorte, aos tempos, aos lugares, à hora, ao perigo. Pesquisar é
experimentar, arriscar-se, deixar-se perder” (OLIVEIRA, 2013, p. 279). Tratar de uma
pesquisa dentro de uma escola é ainda mais desafiador, pois há uma multiplicidade de
formas de conexão, de linguagens e de abordagens que abre oportunidades de utilizar
metodologias que fogem de um padrão preestabelecido,

de uma imagem comum de pensamento que torna o método de
pesquisa como uma figura em linha reta, um caminho que sabe
previamente aonde vai e traça, entre ele e o seu objeto, a linha
mais curta, mesmo que tenha que passar por cima de montanhas
e rios. Um método não é um caminho para saber sobre as coisas
do mundo, mas um modo de pensamento que se desdobra acerca
delas e que as torna como testemunhos de uma questão: a potência
do pensamento (OLIVEIRA, 2013, p. 282).
Buscar novos caminhos, novos temas, novos conceitos, pensar diferente, olhar sob
outros ângulos, contestar, “pôr em xeque”, duvidar das coisas, do que está posto como
verdade, do senso comum, do que se vê e acha que é. Investigar para tentar entender
fenômenos, pessoas, lugares. Fazer o que Oliveira (2013, p. 283) explica das palavras de
Deleuze (2006a), que é substituir uma imagem do pensamento por um pensamento sem
imagem, ou seja, pensar sem que já se tenha uma imagem prévia, um modelo seguro do
que se pensar sobre algo.
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Para fazer essa pesquisa na escola, tentei abrir mão das imagens que já estavam
enraizados na minha mente, pelo que já vivia como professora e por ser pertencente ao
território, palavra cujo conceito advém dos conhecimentos geográficos e se caracteriza
pelas relações que são estabelecidas num determinado espaço, lugar. Em relação a isso,
Santos (2005) nos diz que
é o uso do território, e não o território em si mesmo que faz dele
objeto da análise social, sendo que o território são formas, mas o
território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano,
espaço habitado (SANTOS, 2005, p. 7)2.
Nesse sentido, a escola é o lugar, o território. Entretanto, são as ações entre as
pessoas que a utilizam que irão determinar como aquele espaço é construído. Essas
relações são, muitas vezes, marcadas pela relação de poder, exercida por determinados
grupos na busca pela demarcação do território espacial, do espaço, dentro da escola ou
um território simbólico, pois é possível encontrar novos recortes para além da categoria
região, resultado da nova construção do espaço e do novo funcionamento do território,
incluindo, então, o pertencimento a um grupo ou a uma comunidade, que pode ser virtual,
por exemplo (SANTOS, 2005, p.8).
De agosto a dezembro de 2014 me inseri no campo a ser estudado para tentar fazer
o que Clifford Geertz (1989) chama de “descrição densa” dos acontecimentos no interior
da escola, olhando de perto e de dentro, como Magnani (2012). A princípio, optei por ir
à escola três vezes na semana. À medida que as observações foram avançando, esta rotina
se alternava também de acordo com a necessidade de colher maiores informações ou de
acordo com a rotina da escola.
Buscar novos territórios, novas experiências, novos conhecimentos e
principalmente, aprender. Toda trajetória da pesquisa me fez pensar e repensar a minha
prática como professora de educação física de uma escola pública e como eu vejo o espaço
escolar. Os jovens me mostraram que é possível fazer da escola um lugar de
acontecimentos que se cruzam com o cotidiano, aquilo que todo dia acontece da mesma
forma.
Desde o começo da pesquisa, queria entender como os jovens se relacionavam
com a escola e como o lazer perpassava nessa relação. Busquei compreender o que os
alunos faziam quando não estavam em sala de aula. Para isso, precisava observar
2

Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal16/D16Santos.pdf.
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atentamente as práticas que se desenvolviam em outros tempos escolares, como no
recreio, na entrada, na saída, nos momentos sem professor. Olhar para a escola como um
espaço social, onde acontecem muito mais vivências do que se imagina, onde os encontros
entre os alunos podem fazer emergir ricas e interessantes atividades, aprendizados,
ensinamentos, que fogem do tradicional ensino/aprendizagem – professor/aluno.
Em todo o momento, nas minhas observações dentro da escola, percebi como são
ricas e interessantes as experiências vividas pelos alunos no recreio. Jogar futebol, jogar
queimada, jogar corta três, jogar truco, dançar, namorar, andar pela escola, correr, orar,
conversar com os amigos, refletir, descansar, dormir, tirar fotos de si mesmo (as
“selfies”), escutar música, jogar YUGI-OH!, ir para a biblioteca são algumas das
atividades que eu observei entre os alunos.
Notei, a partir daí, que a visão deles sobre a escola vai muito mais além do que
um espaço onde eles frequentam para aprender as disciplinas específicas. É uma relação
em que a escola é o centro da vida deles e é ali que os alunos se expressam, se relacionam
uns com os outros, ensinam, aprendem, vivem. Os conhecimentos adquiridos ali
ultrapassam a sala de aula.
Impressionou-me muito a estrutura e a organização dos alunos que jogam Yugioh!. Ali, naquele espaço que eles utilizam para jogar, há uma riqueza de relações, na quais
o mais experiente ensina para o mais novo, há uma relação de hierarquia e um respeito
entre os jogadores. Ali são desenvolvidos conhecimentos que a escola não reconhece que
existam.
A Célula, na mesma medida, é organizada pelos alunos que querem conversar
sobre Deus e sobre os ensinamentos da Bíblia. Eles se reúnem durante o recreio para isso,
mesmo que, dentro do currículo da escola, não haja nenhuma disciplina que discuta
assuntos religiosos. Há, então, dentro do ambiente escolar, um grupo de alunos que
difundem esses ensinamentos e se inter-relacionam com o grupo, e alunos de jogam Yugioh!, pois alguns jovens participam dos dois grupos.
Assim, acontecimentos no interior da escola que estão ali, no pátio da escola, à
vista de todos, passam despercebidos aos olhos dos professores e da coordenação.
Nesse sentido, a proposta deste trabalho foi mostrar este lado, aquele que em
muitos momentos não se vê, não aparece, tem que ser procurado. O lado dos alunos, as
suas práticas, que fogem muitas vezes das regras e estruturas da escola. Talvez este seja
um dos receios dos professores: descobrir que a dinâmica de ensinar não está
exclusivamente em suas mãos. Afinal, a escola é muito mais do que se vê dentro de uma
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sala de aula. Aliás, percebi que a escola viva, rica em experiências culturais acontece no
tempo do “entre”, ou seja, entre uma aula e outra num pequeno intervalo ode os alunos
trocam de sala, entre a hora da entrada até o sinal para ir para a sala, entre as aulas, num
tempo maior, o recreio, entre o tempo de descer e esperar o sinal da saída e já fora da
escola, entre o portão até chegar em suas casas.
Diante disso, as relações escola e jovens, escola e lazer, lazer e jovens e escola,
lazer e jovens foram percebidas por meio das diversas práticas e das conversas com os
alunos. Cada um tem uma forma diferente de se relacionar com o espaço e utiliza o tempo
do recreio de diversas maneiras, também.
Pretendi com este trabalho novos pensamentos no campo do lazer, pensar a escola
sob o olhar do lazer e o lazer sob a ótica da escola: momentos da vida que se relacionam
e não se separam. Isso porque a escola não é um espaço separado da vida social. Pelo
contrário, as experiências de vida de cada aluno que frequenta a escola emergem nas
práticas e nos ensinamentos que são difundidos entre eles, principalmente durante o
recreio.
Observá-los, conversar com eles, me fez compreender a riqueza dos encontros. Os
alunos ensinam e aprendem o tempo todo. Eles são professores e ensinam como jogar um
jogo, ou explicam partes da Bíblia para seus colegas. Eles aprendem a escutar e a emitir
suas opiniões. Eles pensam sobre o jogo que estão jogando para saber qual é a melhor
jogada, que carta deve mandar. Ou seja, vivências que mostram que a escola é um espaço
de acontecimentos múltiplos.
Nesse sentido, o lazer está presente na escola, por meio das vivências,
experiências, práticas sociais que deslocam o lócus do aprendizado para outros
tempos/espaços no contexto escolar. Os conhecimentos produzidos pelos alunos, nos
momentos dos encontros, confirmam que a relação lazer, escola e jovens é uma relação
rica em possibilidades de práticas sociais diversas e abre uma discussão sobre o espaço
que o lazer ocupa no contexto escolar de diferentes escolas.
Pesquisar escolas que possuem esse espaço para além do recreio, onde os alunos
possam se encontrar e desenvolver práticas, atividades, desenvolver o seu potencial
criativo foi a proposta. Escolas que pensem diferente, que olhem a educação através do
lazer, que permitam que o conhecimento seja compartilhado entre os alunos de outras
formas.
Assim, o desafio agora é fazer um movimento já proposto por Malheiros (2012),
de observação e de entendimento dos processos de socialização e educação dos jovens
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fora da escola, mas dentro desse processo de educação permanente, proposto por Paulo
Freire.
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RESUMO: Trata o presente estudo de abordar sobre as relações instituídas através da
mídia televisiva no processo de consumo na sociedade e suas influencias no
comportamento das crianças. Para isso partimos da pergunta problema: Como a mídia
televisiva na sociedade de consumo influencia o comportamento da criança? Nosso
objetivo geral se consolida em analisar como a mídia televisiva a partir de sua
programação influência no comportamento social da criança. Para subsidiar nosso
referencial utilizaremos Adorno (1947; 1985; 1995) Bauman (2007; 2008) e Andrade
(2008) na busca de conceitos que permitam seus entrelaçamentos para percebermos as
influencias entre consumo e comportamento das crianças. A metodologia traz um
enfoque fenomenológico, do tipo qualitativo através da pesquisa bibliográfica. Nossos
resultados apontam, que mesmo o governo brasileiro tentando limitar com leis de
proteção a criança a ação da mídia televisiva esta consegue utilizando diversas
estratégias de publicidade transmitir a criança e adolescente toda uma carga de
influência voltada ao consumismo e a modificação de comportamento, invertendo
muitas vezes valores, hábitos e costumes, pois as crianças vivem e convivem em uma
sociedade de consumo exacerbado e desenfreado.
PALAVRAS CHAVES: Mídia. Consumo. Lazer. Criança.
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INTRODUÇÃO
Os registros históricos marcam que a sociedade de consumo teve seu inicio
com a revolução industrial, primeiramente verificado na Inglaterra, no final do século
XVIII que provocou diversas transformações no mundo. Podemos apontar como a mais
marcante o desenvolvimento tecnológico acelerado, que se caracterizou por uma
sucessão de etapas evolutivas. A segunda revolução industrial ocorrida no século XIX
caracterizou-se pela criação dos motores de combustão interna movidos a combustíveis
derivados do petróleo, e, a terceira revolução industrial que ocorreu no século XX teve
como aspecto principal a expansão dos ramos da microeletrônica, engenharia genética,
nanotecnologia, entre outros.
Assim, a formação da sociedade de massas constituiu também uma das
consequências da revolução industrial, haja vista que o crescimento das cidades e a
grande quantidade de trabalhadores (que formaram a classe operária) que passaram a
habitar os centros urbanos geraram as massas, isto é, o grande fluxo de pessoas em uma
só região, todas estas transformações movem a sociedade para um frenético processo de
consumo na indústria cultural. Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural aliena o
trabalhador através do entretenimento e da sugestão de consumo intenso. Neste sentido,
(ADORNO; HORKHEIMER,1985, p.112) ―[...] a indústria cultural permanece a
indústria da diversão. Seu controle sobre os consumidores é mediado pela diversão [...]‖.
Adaptando os bens culturais aos modos de produção e organização do capitalismo, a
indústria cultural transforma a arte em mercadoria.
Na sociedade brasileira um dos fatores no século XXI para que esta influência
midiática ocorra nos comportamentos da criança é o grande confinamento destas em
espaços privados (casa e condomínios, etc.), isto é, por diversas razões sociais as
pessoas não se sentem mais livres, não há mais a liberdade ou condições para a criança
ou a família brincar e ter o seu lazer em espaços abertos e públicos, fato observado
especialmente nas grandes cidades pela dinâmica social da família e pela crescente
violência urbana. Logo, assistir TV é uma atividade que esta fortemente ligada à
indústria cultural por meio da mídia.
Adorno (1995, p.65) afirma que “Por isso, a integração do tempo livre é alcançada
sem maiores dificuldades; as pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde
mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi abstraída delas.”
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Outro fator é a larga difusão da informação, a criança tem inúmeros modos de
acessa-la (televisão, cyber, tablete, smartphone), o que contribui imensamente para o
estreitamento das relações entre infância e mídia, dentre estes meios de difusão a
televisão exerce papel fundamental no dia a dia das famílias modernas, as crianças
praticamente assistem televisão e consomem todo o tipo de informação desde que
nascem e muitos pais transferem para a televisão os cuidados com a criança, fazendo
que ela funcione como uma espécie de babá eletrônica.
O hábito de ver televisão se encontra incorporado ao cotidiano de crianças,
adolescentes e adultos e, para muitos, pelo encantamento e forma de lazer é uma coisa
que vicia gerando uma uniformização dos gostos, hábitos, valores, sensações e
pensamentos. O homem de identidade particular se perde na universal. O ser humano
acostuma-se desde criança a deixar sua principal essência de vida a razão, o pensar, a
criatividade, a autonomia e cria uma nova identidade de acordo com os interesses do
sistema capitalista, que utiliza a pouca criticidade exposta na mídia, massificadora entre
estas temos a televisão como uma das principais para alienação de pensamento, a
ausência critica e a gradual perda de autonomia intelectual, o homem é robotizado
através das informações massificadas pela mídia, Adorno (1947, p.13) A indústria
cultural realizou maldosamente o homem como ser genérico. Cada um é tão - somente
aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero
exemplar. Ele próprio, enquanto indivíduo é o absolutamente substituível, o puro nada,
e é isso mesmo que ele vem a perceber quando perde com o tempo a semelhança. Criase uma sociedade de massa alienada e controlável.
Bauman (2008) nos ajuda a pensar sobre a sociedade em que vivemos, referindo
que quando nos tornamos uma nação de consumidores mercadorias, nos tornamos
homens de cultura frágil. Nossa principal marca de identidade tornou-se a de
consumidores, não interessa se adulto ou criança. O autor afirma ainda:

Consumimos, a todo o instante o que nos transforma também em mercadorias
com valores e importância, esta mercadoria humana possui um
comportamento que é induzido e influenciado pela mídia este passa a ter
comportamento com valor, ideia e convicção frágeis, temporárias e
descartáveis, estas características dão a sociedade uma nova identidade, a de
consumidores mercadorias. (BAUMAN, 2008, p. 20).
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Neste modelo de sociedade industrial ou tecnológica onde somos considerados
mercadorias os aspectos culturais, éticos, morais ficam relegados ao segundo plano, a
publicidade e a propaganda normatizam padrões de comportamentos, as atitudes o ser
humano, seja criança ou adulto, busca sempre uma moeda de troca onde possa ter mais
vantagem.
Adorno (1947, p. 21) contribui também sobre o assunto, quando afirma que:

A cultura e uma mercadoria paradoxal. É de tal modo sujeita à lei da troca
que não é nem mesmo trocável; resolve‐se tão cegamente no uso que não é
mais possível utilizá‐la. Funde‐se por isso com a propaganda, que se faz tanto
mais onipotente quanto mais parece absurda, onde a concorrência é apenas
aparente.

Desta maneira este artigo procura analisar como a mídia em particular a televisiva,
por ser um dos mais poderosos meios de comunicação, pode influenciar no
comportamento social da criança e do pré-adolescente, utilizando para tanto uma
pesquisa bibliográfica. Espera-se com este estudo possa contribuir com os profissionais
da comunicação e da educação para lidar com este tipo de mídia para o público infantil.
793

A INFÂNCIA, A TERCEIRA INFÂNCIA E O PRÉ-ADOLESCENTE.
Na modernidade com os estudos mais aprofundados sobre sociedade,
comunicação, psicologia e educação a criança é percebida com outro olhar de acordo
com Steinberg e Kincheloe (2001, p. 11). “A infância é um artefato social e histórico, e
não uma simples entidade biológica” Essa afirmação nos possibilita refletir sobre a
infância como uma fase da vida construída socialmente, assim como o é a adolescência.
No campo da das teorias psicogenéticas, no século XX, as ideias sobre o
desenvolvimento da personalidade das crianças ganham força. A partir dos estudos de
Piaget e Vygotsky com estes novos estudos o olhar para a criança não foi mais o
mesmo, a criança não é mais um mini adulto possui características cognitivas,
emocionais, afetivas e morais próprias.
De acordo com Silva (2004) existem dois níveis de desenvolvimento infantil
abordados por Vygotsky: um real, já contraído e formado, que determina o que a criança
é capaz de fazer por si própria, e um potencial, ou seja, a capacidade de aprender com
outra pessoa. A criança é um ser ativo que interage com a realidade, operando
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ativamente com objetos e pessoas. O método de acordo do Vygotsky de formação de
conceitos remete-se as relações entre pensamento e linguagem, as percepções infantis
combinam informações do meio e sua capacidade de buscar compreender o mundo que
o cerca.
A cultura midiática fornece aos sujeitos sistemas simbólicos de representação da
realidade, ou seja, o universo de significações que permite construir a interpretação do
mundo real. O comportamento da criança sofre certamente influencias deste modo de
interpretar o mundo, pois, está construindo conceitos. Isso acontece por causa da
interação social.
Vygotsky apud Andrade (2006, p.22) afirma que “as características humanas não
estão presentes desde o nascimento do indivíduo nem são meros resultados das pressões
do meio externo. Elas resultam da interação dialética do homem e seu meio sóciocultural”. Ou seja, não significa que a televisão, por exemplo, é totalmente prejudicial
ao desenvolvimento infantil, mas como estão em processo de desenvolvimento
intelectual e social, e passam muito tempo na companhia de meios de comunicação de
massa, as crianças acabam interagindo mais com elas, e, como ainda são inexperientes
na decodificação midiática, acabam sendo influenciados.
Em uma sociedade de massa que está sob o poder dos mass media, principalmente
a TV, na ordem ativa e receptiva, emissor versus receptor, a mídia tem como objetivo
levar ao público as mais variadas informações de ordem unilateral e sendo um
instrumento de manipulação dita comportamentos em razão de um moderno de
propósitos e ideias que aglutinam pessoas, independentemente, da estratificação social e
sua classe propriamente dita. Os meios de comunicação de massa difundem informações
para os mais variados segmentos da sociedade tendo como grande parte de seu obletivo
a alienação e manipulação.

A mídia é chamada e considerada o Quarto Poder, ou seja, o
quarto maior segmento econômico do mundo, sendo a maior
fonte de informação e entretenimento que a população possui. O
poder de manipulação da mídia pode atuar como uma espécie de
controle social, que contribui para o processo de massificação da
sociedade, resultando num contingente de pessoas que
caminham sem opinião própria. (SANTOS, 2009)
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No

sistema

comunicacional

emissor>mensagem>receptor,

os

meios

de

comunicação são: o emissor, o conteúdo é a mensagem e o público é o receptor. A
mensagem passa por processos e, ao chegar ao receptor, pode causar um efeito
planejado ou não pelo emissor. Os efeitos podem ser a persuasão, a formação de
opinião, o choque cultural, alienação, rejeição ou simplesmente informação. Alguns
desses efeitos podem ser prejudiciais à criança e ao pré-adolescente em
desenvolvimento.

Nesse

contexto,

crianças

e

adolescentes

são

quase

que

constantemente, instigados a olhar e a perceber o mundo a partir da visão proposta pelos
meios de comunicação.
A mídia por estar sempre presentes no dia a dia das crianças e jovens e estes
serem regidos por questões de interesse, principalmente das organizações, os meios de
comunicação, por vezes, são vistos como vilões sutis que influenciam as crianças a
praticar e querer para si aquilo que vem na televisão. A mídia encanta e iludi.

O LAZER E A MÍDIA TELEVISIVA NO BRASIL E A PROTEÇÃO À
INFÂNCIA
Há de se refletir sobre como o lazer e a mídia convergem no impacto gerado sobre
os valores na infância. Possuímos amplas informações oriundas de desenhos infantis ou
programas que intervem diretamente nos valores estabelecidos pela repetição dos
discursos dos personagens, assim como, da tomada de papéis que confundem fantasia e
realidade.
Para o lazer, o uso da mídia televisiva compõe relações de tempo livre do estudo
para a infância (neste caso, não especificamente do trabalho), e promove não vezes um
espaço prolongado de permanência deste modo de atividade. Isto ocorre não raras vezes
em virtude da ocupação dos pais que realizam trabalhos externos ou mesmo domésticos.
Assim, a mídia televisiva compõe o processo educativo da criança pela ausência de
tempo livre dos pais, e ou responsáveis.
Estas relações agregam valores diversos, dependendo do tipo de audiência a qual a
criança é exposta. Segundo Hack e Pires (2004, p.163) ao produzir e introduzir matérias
sobre determinado assunto (normalmente acompanhado de um juízo de valor
preliminar) em seu discurso (PIRES, 2002), a mídia pauta a sociedade e a cada um de
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nós, estabelecendo os temas sobre os quais devemos ter opinião e, no limite,
influenciando a formação da nossa opinião sobre ela.
Muitos aspectos promovem estas aproximações entre infância e mídia. Mas, é
preocupante que o tempo livre na infância, que deveria ser tomado pela diversidade de
atividades, se ocupe tão somente deste meio como fator de ocupação.
Apesar da existência de programas educativos, a grande maioria destes se
encontram no canal fechado. O que gera uma distorção cultural no processo de
aprendizagem das crianças que também possuem o impacto da inacessibilidade gerado
pelo capitalismo de consumo.
A apropriação de bens culturais são reforçados pela ausência de acesso da maioria
da infância brasileira à programações educativas, e acabam constituindo reproduções de
programas que não atendem as necessidades de sua faixa etária.
O professor de psicologia da Universidade de São Paulo, Yves de La Taille,
autoridade no Brasil no tema da psicologia do desenvolvimento infantil, em parecer
proferido ao Conselho Federal de Psicologia, ressalta:
As crianças, os adolescentes não têm a mesma capacidade de resistência
mental e de compreensão da realidade que um adulto e, portanto, não estão
com condições de enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela
publicidade no que se refere à questão do consumo. A luta é totalmente
desigual. (...) Não tendo as crianças de até 12 anos construído ainda todas as
ferramentas intelectuais que lhes permitirá compreender o real, notadamente
quando esse é apresentado através de representações simbólicas (fala,
imagens), a publicidade tem maior possibilidade de induzir ao erro e à ilusão.

A criança por estar na fase de construção da percepção do mundo através dos
pensamentos e da imaginação são extremamente vulneráveis a opiniões e discursos da
mídia e acabam formado conceitos, adquirindo hábitos, costumes e comportamentos a
partir da influencia da programação televisiva. A TV como aparelho ideológico do
estado invade diuturnamente a casa e a mente das pessoas, arquitetando e construindo
uma cultura midiática nociva e destruidora de sonhos e realidades. A cultura da mídia
vigente na sociedade se aspira dominante, estabelece formas e normas sociais, fazendo
que um grande número crianças, jovens e adultos passem a enxergar o mundo por suas
lentes, seus vieses. A mídia a serviço de interesses particulares reordena percepções, faz
brotar novos modos de subjetividade, o que trás vantagens e/ou desvantagens, tanto no
aspecto individual como no aspecto social. A mídia, com todas as suas ferramentas,
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hoje detêm o poder de fazer crer e ver, gerando mudanças de atitudes e
comportamentos, substituindo valores, modificando e influenciando contextos sociais,
grupos, constituindo os arquétipos do imaginário, criando novos sentidos simbólicos
como árbitros de valores e verdades.

CONCLUSÃO
Verificamos que após a revolução industrial e do advento das sociedades
capitalistas o mundo passa por diversas transformações, como consequência destas o
homem muda seus hábitos, comportamentos, costumes e valores, pois passa a ser fruto
de uma vida e de convivência em uma sociedade movida pelo capital e pelo consumo.
Esta sociedade caracteriza-se por valorizar quem tem mais ou quem possui mais poder,
onde o homem para atingir tais condições é colocado pela mídia como superconsumidor
e tratado como e mercadoria.
Todo este fascínio pelo consumo é fruto de uma sociedade envolvida pela mídia
que desenvolve estratégias de propaganda e publicidade para atrair o ser humano. Pela
dinâmica do mundo moderno o homem desde criança tem contato muito próximo com
os diversos meios de mass mídia, sendo o que é poderoso é a mídia televisiva, pois
passa mais tempo em contato com esta em virtude da dinâmica do dia a dia.
A tv com sua programação voltada ao público infantil e adulto encanta, ilude e
aliena. O público alvo das mídias são as crianças, pois estão em fase de formação de
pensamento em virtude de serem facilmente influenciadas por toda representação da
realidade (visão da mídia) que fornece uma simbologia que sendo interpretada permite a
criança a construir um mundo real, muitas vezes totalmente fora dos contextos sociais
relevantes e significativos. Certamente em virtude dos interesses da mídia esta
programação fará com que a criança tenha uma frágil autonomia de pensamento, ética,
respeito e tolerância e serão acentuadas as representações que a levarão a: inversão de
valores sociais, ao egoísmo, ao incentivo do consumo material exagerado e a uma
grande passividade aos problemas sociais.
A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente já
buscavam proteger a criança de diversas ações que venham a violentar seus direitos,
porem existia a lacuna na lei de algo voltado a limitação da propaganda e de
programação voltada a criança e a partir de provocação de um grupo da sociedade e de
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instituições não governamentais o governo brasileiro busca minimizar tais problemas de
influencia da mídia nas crianças e cria legislações para diminuir tais ações dos meios de
comunicação então o governo implanta no Brasil o Sistema de Classificação Indicativa
Brasileiro que classifica por idade e horários a programação da TV forçando-os a
realizar uma programação especifica e voltada ao público adequado para que não
venham a sofrer tanta influencia nociva de programas que os tornem consumidores em
potencial, bem como vejam a sociedade como uma mercadoria onde quem tem mais
dinheiro, mais posses tenha o controle social.
Sabemos que ainda falta muito para que vivamos em uma sociedade livre, justa,
solidária e harmônica como está pautado nos artigos da constituição brasileira de 1988,
para isto acontecer o governo ainda tem muito a fazer e lutar na busca de ações e leis
que limitem poderes dos que confinam nossa sociedade a uma mera mercadoria. Nós
educadores e comunicadores como atores sociais ativos, temos importância ímpar nesta
colaboração junto a sociedade, nas escolas buscando discutir e analisar junto aos
discente filmes, propagandas e nossa condição social para tentar diminuir o processo
imposto

pela

mídia,

nas

organizações

não

governamentais

e

nas

faculdades/universidades realizar pesquisas e estudos que conscientizem a população e
com isto certamente abrir caminho para um modelo midiático e social menos nocivo ao
homem.
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RESUMO: O lazer nos seus diferentes parâmetros proporciona acesso a diferentes
conteúdos culturais que podem promover a educação. Há a possibilidade de que
projetos sociais e ONG´s o utilizem como meio de atividades culturais para que se
desenvolva a questão do acesso ao lazer e da educação para o lazer. Assim o objetivo é
descrever a educação para o lazer por meio da animação sociocultural na Associação
Cultural Espaço Nelson Verri, Maringá-PR. O trabalho se caracteriza por um estudo de
caso em que foram realizados observações nas intervenções oferecidas pela associação.
O espaço dispõe de sete profissionais de educação física, um mestre de capoeira e três
professores de luta que atendem cerca de 1500 alunos. Verificamos que as modalidades
oferecidas na associação contemplam os conteúdos do lazer que valorizam o
desenvolvimento de ações educativas para e pelo lazer possibilitando que a educação
voltada para o lazer seja centrada num processo pedagógico continuo enquanto a
educação pelo lazer discute valores e normas que promovem reflexões sobre a
realidade, tornando-os mais críticos e construtivos.
PALAVRAS-CHAVE: Animação Cultural; Lazer; Esporte; Cultura; Espaço Nelson
Verri.

INTRODUÇÃO
A atuação no âmbito do lazer pode ser destacada através do tempo com caráter
social e prazer caracterizado pelos interesses individuas, sendo considerado enquanto
manifestação humana, isentando-se do lazer reducionista ou generalista a partir das
características centradas no tempo/atitude, de modo não isolado em apenas uma ou
outra atividade, mas, relacionando-se com todas as esferas de atuação humana,
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abrangendo os gêneros: praticar/assistir/conhecer nos mais variados conteúdos ofertados
pelo lazer (MARCELLINO, 2000).
É dentro desta lógica que a Associação Cultural Espaço Nelson Verri corrobora
com vivencias físico-esportivos, artística, social, e cultural, atreladas aos interesses
culturais do lazer conforme pontuado por Marcellino (2000). Embora a Associação não
tenha por finalidade a inclusão social por meio de atividades que não pertencem ao
cotidiano dos freqüentadores, ainda assim, promove a vivência ao esporte, cultura e
lazer, o que pode ser visto como uma parcela ao cumprimento do que estabelece a
constituição ao que se refere o direito ao lazer, oportunizando a comunidade local o
exercício a sua cidadania.
Tal direito não deve ser relacionado à heterodeterminação, assim como pontuado
por Pimentel; Pimentel (2005), contrapondo-se a este lazer como mercadoria privada ou
parte integrante da indústria do lazer, que ainda requer dos sujeitos o consumo voltado
ao modismo. Assim sendo, o lazer deve ser redirecionado à autodeterminação, de modo
que o indivíduo mantenha autonomia para suas ações, optando pelo próprio lazer.
Neste sentido, indaga-se, como que um projeto social vinculado a um vereador
que tem intencionalidades pela oferta do lazer promove na população o acesso ao lazer e
a educação para e pelo lazer? No intuito de responder tal lacuna, voltamo-nos às
indicações cada vez mais freqüentes que o discurso sobre os direitos humanos vem
sendo apropriado por diferentes atores políticos, às vezes com propósitos que aparecem
como contraditórios com relação ao campo semântico associado à luta pacífica pelo
bem estar, das pessoas.
Assim, o objetivo geral deste estudo consiste em descrever a educação para e
pelo lazer por meio da animação sociocultural na Associação Cultural Espaço Nelson
Verri. Para alcançar este objetivo, se fez necessário descrever as práticas sociais
privilegiadas nesta Associação, com ênfase na compreensão dessas práticas, e nos
processos pedagógicos envolvidos no tocante à educação para e pelo lazer nesse
ambiente.
Trata-se de um estudo de caso, por buscar a qualificação das características
encontradas como forma de conhecimento na tentativa de entender um fenômeno
específico, pouco conhecido em um contexto articulado com a vida real (YIN, 2009).
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A realização do estudo foi pautada em observações das intervenções advindas do
plano cultural, a qual estabelece relações entre os diferentes sujeitos, dando
sentido/significado às ações dos mesmos.
Para realização das ações, a Associação Cultural Espaço Nelson Verri se dispõe
de sete professores de educação física, um mestre de capoeira, dois professores de
capoeira, um professor de taekwondo, e quatro estagiários atendendo os grupos de
alunos por modalidade. Há em média 1500 alunos matriculados, subdivididos em seis
turmas de ballet baby, duas turmas de ballet inicial, três turmas ballet intermediário,
uma turma de ballet avançado, quatro turmas jazz iniciante, quatro turmas jazz
intermediário, uma turma de jazz avançado, duas turmas de street dance inicial, duas
turmas de street dance juvenil, uma turma de street dance sênior, uma turma de street
dance avançado, duas turmas de break inicial, duas turmas de break intermediário, duas
turmas de break avançado, uma turma de dança contemporânea intermediária, nove
turmas de ginástica, uma turma de ritmos, uma turma de taekwondo infantil, uma turma
de taekwondo intermediário, uma turma de taekwondo avançado, uma turma de karatê
infantil, uma turma de karatê juvenil, uma turma de percussão, três turmas de capoeira.
802

LAZER E PROJETO SOCIAL: POSSIBILIDADES E ENFRENTAMENTOS
POLÍTICO/PARTIDÁRIO NA CONSTRUÇÃO/AÇÃO DOS DIREITOS AO
LAZER
É percebido na atualidade o crescimento quantitativo de projetos sociais com
ênfase às práticas esportivas e/ou artísticas como principais ferramentas de intervenção.
Certamente, essas ações são envoltas por interesses pessoais e/ou políticos, quase
sempre atrelado ao discurso de alternativas para a promoção da “inclusão social”. Com
isso, fortalece a ideia de construção da cidadania, mesmo que o conceito seja articulado
de forma genérica e imprecisa (MELO, 2008).
Tais projetos, em sua maioria são organizados para a ocupação do “tempo livre”
dos freqüentadores, sejam estes estudantes ou trabalhadores, ainda assim, haverá oferta
de atividades em horário contraditório a suas ocupações obrigatórias. Todavia, a
manutenção de uma parcela dos projetos sociais está associada às Organizações Não
Governamentais (ONG’s), aos recursos públicos distribuídos por lançamento de editais,
ou ainda, através de convocações do poder público.
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Para além desta demanda e estrutura convencional de projetos sociais, ainda é
possível encontrar opções de projetos com as mesmas características das mencionadas
anteriormente, distinguindo-se na estrutura administrativa e financeira, encontrada nas
propostas idealizadas/realizadas por interesses políticos partidários. Essas por sua vez,
oferecem a comunidade uma demanda de atividades sem custos, no entanto, articula-se
com os freqüentadores meios que subconscientemente os levem a realização de
campanhas políticas/partidárias através de seus discursos com familiares e amigos.
Nesta mesma perspectiva, ainda é possível encontrar situações em que o
chamado “projeto social” vincula-se a desvio de verbas, lavagem de dinheiro, e até
mesmo, organização interna de comitês com ofertas assistencialistas camufladas numa
proposta de atividades físico-esportivas à comunidade. Todavia, “isso pode trazer
ganhos para o conjunto geral da população, mas também pode servir de nuvem para
esconder as verdadeiras intencionalidades e/ou deficiências de certas propostas”
(MELO, 2008, p. 4).
Por outro lado, não se deve negar que em meio aos projetos sociais com
interesses exclusivo de auto promoção, mas velado socialmente, existem aqueles que
atuam com seriedade. Do mesmo modo, a ocorrência de algumas empresas privadas que
“patrocinam” tais ações não governamentais, em alguns casos, com o único interesse de
descontos fiscais, como na manutenção da imagem de responsabilidade social.
Embora essa discussão apresente conjuntura reflexiva que culmina a realidade
da criação de muitos projetos sociais, não significa que o lócus deste estudo trace pontos
favoráveis as ações mal intencionadas procedentes de algumas políticas partidárias com
a intencionalidade de aquisição de votos, ao mesmo tempo em que camuflem as
verdadeiras prestações de contas, justificando-se nos custeios dos ditos “projetos
sociais”.
Assim, a intencionalidade deste estudo, consiste em compreender como uma
associação cultural ligada a um vereador, que embora tenha intencionalidades
partidárias, consegue vincular em seu projeto meios em que se desenvolva a questão do
acesso ao lazer e da educação para o lazer.
O atendimento ao público na Associação Cultural Espaço Nelson Verri se
estabelece a partir da relação entre o lazer e seus valores, uma vez que a oferta de
atividades da instituição assemelha-se aos aspectos voltados à distração, ao
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divertimento, ao entretenimento e ao recrear-se, além dos vínculos sociais, afetivos que
se formam a partir do convívio entre os sujeitos.
Ações como essas são compreendidas por Marcellino (1996) enquanto lazer, se a
escolha das atividades apresentarem caráter desinteressado de sua prática. Porém, o
mesmo autor discute ainda, que “não é possível entender o lazer isoladamente, sem
relação com as esferas da vida social” (p. 14). Neste sentido, a oferta e a demanda da
instituição Associação Cultural Espaço Nelson Verri se adéqua às questões pertinentes
ao lazer, conforme discutidas por Marcellino (1996).
As atividades ofertadas constituem-se como educação para e pelo lazer por meio
das vivencias corporais em suas variações técnicas, três mostras de danças,
apresentações culturais em datas comemorativas e um festival de dança anual. Buscando
desconstruir estereótipos estabelecidos socialmente como padrão favorável a cada
modalidade de dança. Desta forma, o corpo esguio da bailarina, deixa de ser enunciado
como um padrão estético favorecendo as possibilidades corporais na cultura do
movimento.
Assim, define-se o lazer aqui em um sentido amplo, advindo do latim licere - o
ser lícito, consentindo experienciar o novo, se apropriando do legado comum. Em sua
maioria, os freqüentadores da Associação Cultural Espaço Nelson Verri vivem não
somente afastada da renda e das oportunidades sociais (boas escolas, aquisição de
conhecimento, oportunidades empregatícias, entre outros), mas, também de opções
diferenciadas de lazer. Neste sentido, as oportunidades de diversão e o contato com
vivencias físico-esportivas e artísticos são escassos para esse grupo social.
Neste aspecto, a sistematização metodológica utilizada pela Associação Cultural
Nelson Verri, se assemelha a animação sociocultural, estabelecida por Waichman
(2009) ao fazer uso da participação social e na educação popular que proporcione
conhecimentos e atitudes por meio de atividades diversas, de modo que o indivíduo, nas
ações coletivas, compreenda o meio, além de tentar transformá-lo. “Haciéndolos
participar, consciente y comprometidamente, em la generación de acciones y procesos
de dinamización popular, destinados al desarrollo comunitario y mejoramiento de la
calidad de vida” (WAICHMAN, 2009, p. 103).
Para melhor apropriação das atividades propostas os profissionais da associação
em conjunto com a equipe diretiva, definem estratégias para oportunizar seus
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frequentadores a fazerem uso dos direitos constitucionais, promotores da construção da
cidadania, rompendo com paradigmas de que lazer se resume aos programas televisivos
dos fins de semana, ou reunir-se com os vizinhos para um bate papo.

INTERVENÇÕES EDUCATIVAS PARA E PELO LAZER RECORRENTE NA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPAÇO NELSON VERRI
O projeto conta atualmente com 1500 freqüentadores entre crianças,
adolescentes e adultos, oferecendo as seguintes modalidades: ballet baby, ballet inicial,
intermediário e avançado, jazz inicial, intermediário e avançado, street dance infantil e
juvenil, dança contemporânea, break, taekwondô, ginástica, yoga, e karatê.
Essa proposta permite que a criança e ou adolescente esteja aplicando tais
vivências em período do contra-turno escolar. Desta forma, o direito ao lazer se
materializa, pois são criadas condições para a fruição dos conhecimentos histórica e
coletivamente construídos no que diz respeito à cultura corporal e a apreensão das
variadas linguagens.
Assim, o trabalho desenvolvido na Associação Cultural espaço Nelson Verri esta
relacionada ao duplo aspecto educativo do lazer que envolve a educação pelo e para o
lazer. Pelo lazer por aproveitar os momentos de lazer para contribuir com o processo de
formação/educação já em andamento. No que condiz a educação para o lazer, esta
centrada no ato de educar as pessoas para que compreendam as múltiplas possibilidades
de lazer das quais podem usufruir, oportunizando e estimulando a busca das mais
variadas alternativas de diversão e de prazer nos momentos contraditórios ao trabalho.
Uma ferramenta metodológica adequada para a operacionalização do lazer no
contexto da Associação Cultural Espaço Nelson Verri é a animação cultural. Pois,
entende-se a animação cultural enquanto,
Tecnologia educacional (uma proposta de intervenção pedagógica), pautada
na idéia radical de mediação (que nunca deve significar imposição), que
busca contribuir para permitir compreensões mais aprofundadas acerca dos
sentidos e significados culturais (considerando as tensões que nesse âmbito se
estabelecem) que concedem concretude a nossa existência cotidiana,
construída a partir concretude a nossa existência cotidiana, construída a partir
do princípio de estímulo às organizações comunitárias [...], sempre tendo em
vista provocar questionamentos acerca da ordem social (MELO, 2006).
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A partir desta relação pedagógica três funções da comunicação, são
preenchidas, 1. O desenvolvimento cultural; 2. A integração social; 3. A socialização
dos conhecimentos - O que de certa forma pressupõe desenvolver o dialogo, a ação
comunicativa e a solidariedade, podendo também, estimular a construção de novos
olhares sobre a realidade circundante.
Todavia, a intervenção dos conteúdos físico-esportivos pautados na educação
para e pelo lazer potencializa a socialização entre os sujeitos, permitindo as trocas de
conhecimentos e enriquecendo as experiências individuais e coletivas, contribuindo com
o desenvolvimento de atitudes críticas e criativas em relação às esferas, pessoal e social.
Neste aspecto, Pinto (2001) e Marcellino (1995), ao relacionarem educação e
lazer, identificam duas predisposições: uma conservadora, atribuindo ao lazer a
responsabilidade de preservação do equilíbrio social, e a outra, inferindo o lazer como
fenômeno social, possibilitando diálogos com a sociedade, construindo valores capazes
de provocar mudanças.
Por outro lado, a promessa de mudança é algo possível de ser cooptada pela
lógica funcionalista como pontua Marcassa (2004), as relações estabelecidas entre as
distintas concepções de lazer e educação visam ao maior controle social e à adequação
dos sujeitos à ordem social. Assim, esse diálogo tende a se ampliar, já que todo ser
humano possui direitos, dentre eles, o lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se postulamos que as modalidades ofertadas na Associação Cultural Espaço
Nelson Verri contemplam conteúdos do lazer e devem ser valorizadas no
desenvolvimento de ações educativas para e pelo lazer, a discussão consequente é
quanto ao procedimento dessa intervenção.
Melo et al (2009) acreditam ser necessário potencializar as oportunidades de
vivências no âmbito do lazer nas mais diversas possibilidades de prazer e diversão,
tendo em vista que a ampliação dos saberes às diferentes linguagens e manifestações
proporcionam novas perspectivas de vida, outros valores e compreensões sobre o
mundo.
Esses autores pontuam que a animação sociocultural é uma intervenção
pedagógica que atende à perspectiva do duplo aspecto educativo do lazer (para e pelo
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lazer). Dessa forma, concordamos que uma educação voltada para o lazer é centrada
num processo pedagógico contínuo, que visa à discussão, ao diálogo e à mediação,
enquanto a educação pelo lazer discute valores e normas, promovendo um panorama de
reflexões de forma crítica da realidade.
Embora o projeto apresente alguns vínculos com empresas e pessoas físicas
através de doações, encontram dificuldades financeiras para manutenção do espaço
físico, se observa um movimento de empoderamento vindo das pessoas atendidas, no
sentido de se apropriarem da instituição e ajudarem na sua sobrevivência, incluindo sua
adesão como novos voluntários.
Por meio da arte, esporte e os possíveis meios de lazer, consegue-se ainda que de
forma modesta, re-significar a “vida” destas pessoas, pois tal vivência permite que estes
“alunos” façam uma reflexão sobre a realidade que os cerca, tornando-os mais críticos e
construtivos. Essas ações isoladamente possuem pouco efeito sobre a compreensão do
lazer. Não obstante, a experiência em consolidação da Associação Cultural Espaço
Nelson Verri sugere a importância dos conteúdos culturais do lazer (arte, esporte,
sociabilidade) como iniciativas coadjuvantes e que ilustram a importância do
protagonismo da sociedade civil organizada para a construção da cidadania.
Há de se reconhecer os avanços desses programas para se pensar no acesso da
periferia aos bens culturais, ampliando o enfrentamento do problema da desigualdade
social.
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar os saberes sobre lazer
privilegiados no currículo de um curso Técnico em Lazer na modalidade a distância. De
caráter qualitativo, a metodologia foi baseada na associação da pesquisa bibliográfica
com a documental e consistiu em um estudo de caso. Foram analisados documentos e os
Cadernos de dez disciplinas que integram a Matriz Curricular do curso avaliado. Foi
constatado que os saberes sobre o lazer privilegiados no currículo pesquisado estão
relacionados a diversos aspectos, entre os quais podem ser destacados: o entendimento
de lazer como uma ocupação a ser realizada no tempo livre; como contraponto do
trabalho e das outras obrigações como as familiares; como uma atividade lúdica e
prazerosa usufruída para aliviar tensões cotidianas e tratado, muitas vezes, como
sinônimo de recreação, sendo assim, traduzido como divertimento e entretenimento. Foi
identificado, ainda, que o técnico formado no curso estudado precisa atuar como um
animador sociocultural, sendo também denominado de recreador e/ou recreacionista em
diferentes cadernos didáticos. Notou-se, por meio da pesquisa, que ambiguidades e
contradições permeiam as discussões sobre o lazer na sociedade atual e entre os
profissionais divulgadores desses saberes.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; currículo; perfil profissional; curso técnico.

Este trabalho apresenta alguns resultados de uma pesquisa de mestrado que
focalizou a temática do lazer no currículo de um curso profissionalizante, oferecido no
modelo de educação a distância, pelo Programa e-Tec Brasil (Sistema Escola Técnica
Aberta do Brasil). O seu objetivo é identificar e discutir as concepções de lazer que mais
se destacaram nos materiais didáticos utilizados por professores e alunos vinculados ao
curso investigado. A metodologia, por sua vez, consiste em uma pesquisa de abordagem
qualitativa, desenvolvida por meio de um estudo bibliográfico-documental.
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O Curso Técnico em Lazer aqui pesquisado tem carga horária mínima de
oitocentas horas. De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, cabe ao
profissional organizar e executar atividades de lazer, recreação e animação sociocultural
para as diversas faixas etárias, segmentos e programas sociais; aplicar técnicas de
mobilização e articulação social na perspectiva da promoção da qualidade de vida e
organizar e animar a formação de grupos de lazer, de acordo com os interesses da
comunidade na perspectiva da inclusão social.
Nos cursos do Sistema e-Tec, cada disciplina deve ter um material didático a ser
impresso e entregue a todos os alunos matriculados nos cursos. Dessa forma, buscou-se
reconhecer e estudar de que forma os saberes sobre lazer foram definidos e estavam
sendo disseminados por meio dessas apostilas do curso.
A questão norteadora da pesquisa focalizou, assim, os saberes sobre lazer
privilegiados no curso analisado. Os saberes curriculares correspondem aos discursos,
objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição de ensino categoriza e
apresenta os saberes disciplinares por ela definidos e selecionados como modelos.
Encontram-se no Plano do Curso e nos programas educacionais que os docentes devem
conhecer, seguir e pôr em prática. De acordo com Neto (2006, p.66), “os saberes
curriculares correspondem, à seleção que os sistemas de ensino, a escola, o professor e
outros sujeitos da indústria cultural (editoras, por exemplo) realizam na cultura e que
compõem os programas de ensino e textos didáticos”.
A discussão sobre saberes curriculares e tudo que envolvem é substancial para
uma pesquisa que pretende analisar a abordagem da temática do lazer em um currículo
específico de um curso técnico. Nesse caso, ressalta-se, a partir de agora, algumas
concepções sobre a temática principal aqui discutida: o lazer. Alguns conceitos,
influências, funções e o papel que o lazer tem na sociedade será esboçado para que se
compreenda sobre que “lazer é esse” que este trabalho se propôs a pesquisar e estudar
no contexto dos cursos profissionalizantes.
Entendendo o lazer como uma necessidade humana, cada pessoa pode vivenciálo das mais diversas maneiras: para sua diversão, descanso, distração, entretenimento,
conhecimento, desenvolvimento, reflexão, ativa ou passivamente. “O lazer é
compreendido como uma dimensão da cultura. Neste sentido, o lazer é caracterizado
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pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social” (GOMES,
2011, p. 149).
No entanto, imbuído no modelo econômico vigente e permeado por uma
sociedade de consumo, o lazer tem sido visto, muitas vezes, somente como uma prática
de recreação e entretenimento passíveis de compra, como ir ao cinema, a um parque de
diversão, viajar, entre outras atividades programadas, que em sua maioria, depende de
um dispêndio monetário para sua realização. Entretanto, sendo o lazer uma dimensão da
cultura, sua realização pode se dar de forma coletiva ou individual das mais diferentes
formas, com ou sem dispêndio monetário.
Isayama, et al (2011, p. 166) aponta que essa perspectiva sobre a vivência do
lazer associado ao consumo exarcebado e alienado de bens materiais e de serviços
“recreativos”
(...) vem sendo questionada pelos estudos realizados no meio acadêmico, que
apontam a necessidade de discutir o lazer como espaço possível de luta
contra as injustiças sociais, em busca de mudanças na ordem instituída, na
intenção de concretizar uma sociedade mais justa e igualitária, que respeite as
diferenças, e que crie possibilidades de participação cultural e
democratização social.

O lazer pode ser caracterizado como facilitador do processo ensinoaprendizagem, de manifestação e participação cultural e do exercício de cidadania.
Logo, as práticas recreativas e de lazer devem ser realizadas de forma contextualizada,
utilizando-se de instrumentos e conhecimentos que proporcione o desenvolvimento do
cidadão.
Os profissionais, sejam de nível superior ou técnico, precisam trabalhar o lazer
com a consciência de seu papel na sociedade e no desenvolvimento do cidadão.
É necessário dedicar especial atenção à formação de profissionais do lazer
comprometidos com o processo de construção do saber, que questionem a
realidade, perguntem pelo sentido de sua atuação, assumam uma atitude
reflexiva face aos problemas sociais e às contradições de nosso meio, fazendo
do lazer não um mero (e alienante) produto a ser consumido, mas uma
possibilidade lúdica, crítica, criativa e significativa a ser vivenciada com
autonomia e responsabilidade (GOMES e PINTO, 2009, p. 94)

Para tanto, somente a partir do momento em que as pessoas que detém alguma
informação e conhecimento compreenderem que podem contribuir repassando e
discutindo sobre o que sabem e todos buscarem aprender mais, será possível atingir um
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estado de consciência crítica, ou seja, uma consciência que nos liberta da ignorância e
da falta de ação. “A consciência crítica começa com a capacidade crítica de questionar
os próprios pressupostos. A raiz da consciência é o confronto, e o fundamento da crítica
é a humildade” (CUNHA, 1980, p. 251).
São profissionais com consciência crítica que os cursos técnicos e de graduação
em lazer devem formar, preparados para atuar na sociedade em sua dimensão
sociocultural. Pinto (2008, p.48) reforça:
(...) assumo a relação lazer e educação como processo/produto de
formação humana, que requer não só domínio de conhecimentos
específicos sobre lazer como também de competências e habilidades
adequadas a formação/atuação política, ética e estética concretizada
nas vivências realizadas.

Em se tratando da formação profissional em lazer, é essencial abordar e ressaltar
o caráter multidisciplinar e interdisciplinar do tema. Além dos cursos de graduação e
técnicos em Lazer, ele está presente como disciplina em cursos como Educação Física,
os da área de Turismo e Hospitalidade, entre vários outros. Sobre esta característica
multidisciplinar do lazer, Isayama (2010, p. 15) aponta:
813
Nesse sentido, apesar de certa dificuldade presente na formação, tendo em
vista as diferentes áreas que se relacionam com esse objeto de estudo e
intervenção, é fundamental pensar em possibilidades coletivas e
interdisciplinares de trabalho por meio da formação dos profissionais,
superando, dessa forma, a ideia de que esse campo é propriedade particular
dessa ou daquela área.

Sendo assim, o lazer precisa ser trabalhado de forma teórico-prática e
interdisciplinar, tentando superar algumas dificuldades como as que foram destacadas
por, Loureiro (2002, p. 43): “uma atividade de múltiplas áreas não representa uma
efetiva construção conjunta em função de um problema concreto, apenas troca de
informações dentro de uma postura de integração com vistas a se atingir determinados
objetivos”. Tendo em

vista esses

desafios, o autor complementa

que a

interdisciplinaridade precisa significar mutualidade e construção conjunta a partir da
interação a níveis conceituais, metodológicos, de ensino e pesquisa, sendo capaz, essa
interação, de produzir uma linguagem comum sem perda do que é específico de cada
disciplina.
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A construção do saber, neste sentido, só é possível se levarmos em consideração
vários conhecimentos, não reduzindo a formação em lazer, por exemplo, à uma mera
reprodução de práticas recreativas, como muitas vezes acontece. Além disso, o processo
de formação profissional sofre influências subjetivas, assim como ligadas ao social, à
política, à economia e principalmente à cultura.
Nessa direção, não basta conceber os profissionais como simples
reprodutores de práticas recreativas padronizadas e destinadas ao consumo
massivo. É necessário que cada profissional em formação seja concebido
como um agente de mudança e, neste processo, torna-se imprescindível
escolher quais saberes serão priorizados (GOMES, 2011, p.37).

É fundamental que este profissional tenha noção de sua responsabilidade
enquanto formador e divulgador de posturas e opiniões e que sua formação tenha sido
envolvida por uma trama interdisciplinar que o possibilite exercer uma práxis social e
política. É importante frisar, assim como Gomes (2011, p. 43), que os saberes aqui
delineados compartilham o pressuposto de que a aquisição dos conhecimentos
disciplinares ou técnicos não é suficiente.
Ao priorizar a articulação entre conhecimentos, valores e atitudes, a formação
profissional aqui almejada evidencia uma preocupação em superar ações e
comportamentos limitados à padronização e à repetição que se esgotam em si
mesmas, características inerentes a muitos programas que reduzem o lazer a
conteúdos, técnicas e metodologias.

Nas análises dos cadernos didáticos, vários elementos foram discutidos, mas
algumas considerações sobre as perspectivas gerais são necessárias. Identificou-se que,
de forma geral, tanto o Currículo Referência elaborado para os cursos técnicos a
distância e os Planos de Curso elaborados para o funcionamento do curso estudado
convergem com o que determina o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, com
pequenas diferenças na abordagem. Dessa forma, ambos os documentos prezam por
uma formação ampla desse profissional, se apoiam na responsabilidade de atuação
como “animador sociocultural”, capaz tanto de planejar e gerir programas e projetos de
lazer como trabalhar operacionalmente com atividades de lazer e recreação. Além disso,
vasta é a quantidade de espaços de atuação, seja em espaços públicos ou privados.
Acrescenta-se, em relação ao exposto nos documentos, que esse profissional também
pode atuar no terceiro setor.
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Nessa esteira, constatou-se nos documentos analisados, que o perfil profissional
do técnico em lazer está diretamente ligado à sua atuação como animador
cultural/sociocultural. Partindo dessa premissa, percebeu-se que não houve uma
preocupação entre os chamados professores conteudistas dos cadernos didáticos de
adequarem seus conteúdos ao perfil indicado no Plano de Curso e Currículo Referência,
traduzindo a uma formação que não contempla exatamente o previsto em planejamento
Institucional e pelo governo federal. Nesse sentido, somente as apostilas “Educação
Física e Lazer” e “Linguagem Artística” abordam sobre o papel do animador cultural,
sendo que esse último não entra a fundo sobre as responsabilidades desse profissional e
ainda se contradiz em alguns pontos. Em quatro cadernos didáticos, os autores citam
que o profissional que está formando na área, dependendo de onde vai atuar, podem ser
chamados também de animador, assim como de recreador entre outros nomes que
apareceram de acordo com a especificidade da disciplina (monitor, condutor,
brinquedista, coordenador de atividades, etc.).
Quanto aos cadernos didáticos, a partir de leituras, análises, interpretações e
diálogos com a bibliografia, alguns apontamentos são pertinentes de serem expostos e
revelam os conhecimentos sobre lazer ali divulgados. Em se tratando de um curso
técnico em lazer, identifica-se nesses materiais o que os autores esperam da formação e
atuação do profissional da área desse nível e o que pensam sobre o profissional do lazer
de forma geral. Notou-se uma certa incongruência entre o conteúdo abordado em alguns
cadernos didáticos com o perfil traçado e almejado nos Planos de Curso e,
consequentemente, ao do Currículo Referência. Isso se deu pelo fato de muitos
conteúdos denominarem o futuro profissional como “recreadores” ou “recreacionista”,
por exemplo, reduzindo a atuação e abrangência do técnico abordada e requerida pelos
outros documentos.
Evidencia-se que todo e qualquer currículo almeja formar pessoas que
contribuam para a sociedade a qual estão imbuídas, pois ele é uma construção social e
cultural. Paraíso (2010), quando discorre sobre Currículo e Lazer como artefatos
produtores de sujeitos, traz a seguinte reflexão:
Contudo, esse tipo de sujeito que um currículo deseja produzir parece, muitas
vezes, jargão sem sentido, já que não conseguimos sequer imaginar como os
conteúdos, conhecimentos, temas e disciplinas que são selecionados para
formar “tal sujeito” demandado pelo currículo poderão produzir os efeitos
desejados. É que existe, em muitos casos, uma grande distância entre o
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sujeito que se deseja formar e os saberes usados para esse propósito. De todo
modo, quando se ensina a alguém algo é porque se quer mudar posturas,
comportamentos, modos de ver e compreender o mundo. É por isso que um
currículo e qualquer prática de lazer são artefatos produtores de sujeitos
(2010, p. 47-48).

O currículo se constrói a partir de várias ideias e ideais e se define pelos
diferentes autores e teorias. De acordo com Silva “o currículo é sempre o resultado de
uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se
aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo” (2005, p. 15).
A pesquisa em questão se propôs a reconhecer, especificar e estudar os
conhecimentos, conceitos e concepções sobre lazer que estão presentes no Currículo do
Curso Técnico em Lazer na modalidade a distância explorando os documentos oficiais
do curso, assim como as ferramentas e tecnologias empregadas em benefício de seu
desenvolvimento e aplicação.
Sendo a temática do lazer tema central de análise para identificação de sua
abordagem presente nos materiais didáticos pesquisados, foram abordadas algumas
considerações sobre concepções, conceitos, influências, funções e o papel que o lazer
hodiernamente exerce na sociedade baseando-se em estudos relevantes, principalmente,
a partir da década de 1970 no Brasil.
Para efeito deste trabalho, como foi mencionado anteriormente, serão
apresentados alguns dos saberes que mais se destacaram e se fizeram presentes como
referências nos registros investigados, acompanhado de inferências sobre os autores em
destaques. Considera-se pertinente ressaltar alguns pontos principais em relação ao lazer
aqui credenciado: é uma necessidade, uma prática social cotidiana, constituída pela
ludicidade (aqui compreendida como essência da vida humana), que acontece em um
tempo/espaço social, pois é um fenômeno que se remete a qualquer sociedade em
qualquer tempo inserido dentro de um contexto; que também comtempla o ócio, o
descanso e relaxamento, assim como tantas atividades expandidas diariamente a partir
das condições que a modernidade introduziu e ainda produz.
Apesar do caráter multi e interdisciplinar tão enfatizado pelos estudiosos da
temática lazer, talvez a falta de congruência e forma de tratamento dada ao estudante do
curso nos materiais didáticos venha da tamanha variedade da formação dos conteudistas
dos cadernos. No meio acadêmico, os pesquisadores que se destacam na área
geralmente têm como formação a Sociologia, a Educação Física, o Turismo entre outros
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afins. Dentre os dez cadernos avaliados, três foram elaborados por profissionais de
Educação Física (Jogos, brinquedos e brincadeiras; História da Recreação; e Educação
Física e Lazer), um foi elaborado por uma Bacharel em Turismo (Ecoturismo como
Lazer), e as outras com profissionais de diversas áreas como Processamento de Dados,
Pedagogia, Gestão em Recursos Humanos, Comunicação Social e Desenho Industrial.
Ressalta-se que alguns cadernos didáticos foram escritos por mais de um autor e que a
disciplina Sociologia do Lazer não identifica a formação da autora. Independentemente
da formação inicial, é preciso que cada autor responsável pela elaboração de um
material didático e de apoio a um curso técnico em Lazer detenha conhecimento amplo,
atualizado e crítico sobre o lazer.
Sobre isso, ressalta-se que em quatro cadernos didáticos avaliados, os autores se
embasam em Joffre Dumazedier, usando sua definição de lazer como “um conjunto de
ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, após livrar-se ou
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais (1973)” para apoiar
seus fundamentos e conhecimentos sobre a temática. Outros três cadernos, apesar de
não citar a definição de Dumazedier, defendem sempre o lazer como ocupação realizada
no tempo livre, fora do tempo destinado a obrigações com o trabalho, com a religião,
com a família, etc.. Entre os últimos materiais, dois não trazem nada sobre essas
concepções: um trata apenas a recreação como uma atividade que pode ser desenvolvida
pelo profissional de lazer com o simples objetivo de entreter os participantes das
atividades e o outro apenas comenta que o turismo é uma forma de lazer. E, por fim,
apenas um caderno aponta o conceito de Dumazedier trazendo críticas à referência
restrita do seu conceito à categoria tempo. O autor acredita que esse tempo
livre/disponível não pode ser visto apenas como aquele em oposição ao trabalho e nem
está livre de normas e condutas que permeiam a sociedade, considera o ócio também
como uma possibilidade de lazer e ainda ressalta a questão da atitude, pois cada um
percebe cada atividade de maneira diferente do outrem.
Como foi recorrente a menção de conceitos clássicos de lazer, como o que foi
elaborado na década de 1960 por Dumazedier, sem contextualizações e maiores
aprofundamentos, ficam dúvidas quando a pertinência da discussão teórico-conceitual
sobre essa temática, contida em vários cadernos didáticos. Afinal, mais de 50 anos após
a formulação do conceito por parte do autor francês, ele é apenas apresentado sem
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reflexões e interações com o contexto atual, marcado por exemplo por novas
configurações sociais no campo do trabalho e também do lazer, com destaque para o
avanço tecnológico em curso desde o final do século XX.
As compreensões presentes nos cadernos didáticos sobre lazer variam em alguns
aspectos, porém o elemento lúdico se apresenta como característica unânime em
praticamente todos os materiais estudados. Bramante, autor que reforça que o eixo
principal do lazer é a ludicidade, em 1998, já apontava essa unanimidade entre os
teóricos da área.
A ludicidade enquanto eixo principal da experiência de lazer, vem sendo uma
das poucas unanimidades entre os diversos autores que teorizam sobre o
significado do lazer, que, por meio dos mais distintos estudos, redescobre-se
a vocação inerente do ser humano que brinca e que joga, na sua mais pura
essência antropológica (BRAMANTE, 1998, p.12).

Das dez apostilas analisadas, as únicas que em nenhum momento tratam do
lúdico e ou ludicidade são: Planejamento e Gerenciamento de Eventos e Sociologia do
Lazer. Nas demais, com maior ou menor ênfase, abordam a essencialidade do lúdico no
lazer e na recreação. Cabe ainda destacar que tal elemento, nas concepções
apresentadas, tem o prazer, o divertimento e a alegria como aspectos fundamentais.
Desse modo, percebe-se que os cursos técnicos em lazer, em especial os na
modalidade a distância requerem aprimoramentos em relação ao proposto em boa parte
de seus cadernos didáticos. Entendendo que o curso avaliado está iniciando os trabalhos
e é o único identificado no Programa e-Tec até o momento, reconhece-se a dificuldade
de implantação de uma proposta piloto que não apresente falhas e distorções,
considerando prazos, apoio e disponibilidade dos educadores para o planejamento e
desenvolvimento de materiais didáticos. No entanto, essa pesquisa apontou algumas
considerações sobre o lazer e o ensino técnico com o intuito de colaborar para as
reflexões e debates sobre os conhecimentos difundidos sobre a temática e o perfil
profissional do técnico em lazer. Na certeza de que esse trabalho apresenta lacunas e
longe de ditar verdades, espera-se que possa ter colaborado para futuras discussões
acerca do campo de estudos e com os educadores que almejam enveredar no
planejamento e desenvolvimento de cursos técnicos em lazer.
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RESUMO: Este estudo identificou a existência e natureza de disciplinas de recreação e
lazer nos cursos de formação profissional em Educação Física, no Estado de Goiás,
Brasil. O estudo, de tipo descritivo-exploratório com análise de conteúdo, teve como
fonte primária os PPCs e grades curriculares dos cursos disponíveis on line num total de
14 cursos de 10 instituições. Os resultados indicam que todos os cursos apresentam ao
menos uma disciplina neste campo. Foi encontrada apenas uma disciplina com menção
isolada ao termo recreação e uma outra chamada Recreação Especial; encontraram-se
cinco que mencionam apenas o lazer, sendo as demais com associação dos dois termos e
iniciadas por ‘fundamentos pedagógicos’, ‘fundamentos metodológicos’, ‘estudos’ ou
‘introdução’. A carga horária variou entre 40 e 72 horas e estão situadas entre o
primeiro e o sétimo semestres da grade curricular, com o primeiro semestre sendo o
mais frequente (4 cursos). Os resultados indicam um consenso sobre a pertinência deste
campo para a formação profissional em Educação Física. Os dados sugerem que não há
diferenças significativas no seu enquadramento entre os currículos de licenciatura e de
bacharelado, indicando necessidade de uma análise mais aprofundada e maiores estudos
para identificar as peculiaridades no perfil desejável do egresso e das intervenções
profissionais decorrentes.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Recreação; Formação Profissional; Currículo.

INTRODUÇÃO
A formação profissional em Educação Física no Brasil vem passando por um
processo de transformação profunda. Durante aproximadamente cinquenta anos, até o
final dos anos de 1980, verificava-se apenas a licenciatura como titulação possível nos
cursos de nível superior no país. A partir de 1987, com nova resolução o Conselho
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Federal de Educação, a graduação em Educação Física poderia ser organizada
diferentemente, passando a conceder também o título de bacharel (SOUZA NETO et al,
2004).
Em que pese os debates e controvérsias (VENTURA, 2010) sobre a necessidade
de fragmentação em diferentes tipos de graduação e titulações, cabe investigar as
peculiaridades dos diferentes cursos em suas articulações com o perfil esperado do
egresso e suas possibilidades de intervenção profissional. É com esse objetivo que este
estudo visa identificar a pertinência de disciplinas do campo da Recreação e do Lazer na
formação profissional, em quais e quantas denominações e qual carga horária vem
sendo reservada para abordagem destes conteúdos nos cursos de licenciatura e
bacharelado do Estado de Goiás.
Com esses objetivos buscou-se, também, identificar as relações e tensões entre
os termos Recreação e Lazer, dado que este campo específico de pesquisa tem passado
por expressivas alterações ao longo dessas últimas décadas deixando de limitar-se a uma
perspectiva utilitarista. Segundo Gomes; Isayama (2013, p.2):
São lançados caminhos para enxergá-lo como artefato cultural e prática social
contextualizada que possui um currículo próprio com incertezas,
possibilidades e formas dos sujeitos encontrarem-se no mundo.

METODOLOGIA
O estudo caracterizou-se de tipo descritivo-exploratório com análise de conteúdo
documental. A pesquisa de campo ocorreu através do levantamento dos projetos e
grades curriculares de cursos de formação profissional em Educação Física no Estado de
Goiás que disponibilizam on line tais documentos. Optamos pela pesquisa documental
pois esta permite “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2002, p.41), a partir de fontes
estáveis. Localizou-se um total de 20 disciplinas em 14 cursos pertencentes a 10
instituições, dos quais 08 são de licenciatura e 06 de bacharelado.
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS
Os resultados indicam que todos os cursos, tanto de licenciatura como de
bacharelado, apresentam ao menos uma disciplina no campo da recreação e do lazer,
sendo que cinco cursos apresentam duas disciplinas neste campo, indicando um
consenso pela importância deste campo para a formação profissional em Educação
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Física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Cabe destacar, porém, que uma
dessas duas disciplinas dos três cursos em questão, estão mais voltadas ao campo da
gestão, associado aos jogos e esporte, além do lazer. O enfoque às políticas públicas
aparece tanto nestas disciplinas citadas, como em algumas das demais dentro de um
contexto mais geral do lazer em sociedade e as intervenções profissionais em Educação
Física.
Em termos de denominação, se encontrou somente uma disciplina com menção
apenas ao termo recreação e outra, do mesmo curso, chamada Recreação Especial;
encontraram-se, porém, cinco que mencionam apenas o lazer. As demais disciplinas,
oito no total, tem a denominação com a associação dos dois termos, em geral iniciadas
por termos como ‘fundamentos pedagógicos’, ‘fundamentos metodológicos’, ‘estudos’
ou ‘introdução’. Não se identificou nenhuma disciplina com a denominação de
animação sociocultural1 ou semelhante, termo que tem se ampliado no campo e, em
alguns países, é uma formação de nível superior como é o caso de Portugal (LOPES,
2006). Ainda sobre o termo animação sociocultural, importa dizer que o mesmo é
apresentado como um avanço, superando um conceito de recreação meramente
reprodutivista/utilitarista e descolado do contexto histórico no qual se materializa
(MARCASSA, 2010).
A carga horária variou entre 40 e 72 horas por disciplina e estão situadas entre o
primeiro e o sétimo semestre da grade curricular, com o primeiro semestre sendo o mais
frequente com quatro cursos optando por este período sua organização no fluxo
curricular. A variação de enquadramento em semestres ao longo do curso, no entanto,
chama a atenção e não deixa levantar interrogações.
Os autores mais citados em termos de bibliografia obrigatória e auxiliar são
Nelson Marcellino, com 14 indicações; Dumazedier, com 5 indicações, Heloisa Bruhns
com 3 e Eduardo Manhães com 2 indicações. Tais autores são praticamente os mesmos
identificados na pesquisa de Gomes e Isayama (2013), confirmando certa hegemonia
conceitual, ainda que a produção acadêmica deste campo venha crescendo
significativamente.
Quanto ao enfoque, no que tange as informações disponíveis nas ementas dos
cursos, identificam-se temáticas como
1

Apesar de não aparecer no título das disciplinas, o termo animação sociocultural se faz presente em três
planos de ensino entre os que estavam disponíveis para consulta on line.
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Estudo sobre a origem, o significado e as implicações sociais do lazer.
Conteúdos culturais. Processos de educação para e pelo lazer. Atividades
recreativas como promotoras do lazer no contexto sociocultural. Organização
de eventos de lazer. (INSTITUIÇÃO ‘G’, 2015, s/p).

Estas mesmas temáticas – apresentadas exatamente ou semelhantes, são
encontradas em outras ementas dos cursos investigados.
Apesar de aspectos dúbios ou, em certa medida contraditórios, apresentam uma
diferença em relação aos resultados encontrados por Valente (1997) em seu estudo junto
aos cursos de formação profissional em Educação Física de Universidades públicas do
Nordeste brasileiro. Tanto em termos de enfoque quanto de denominação das
disciplinas, uma ou várias disciplinas todas denominadas Recreação, os dados
encontrados naquela pesquisa levaram a um posicionamento crítico da autora e
indicações que parecem ter se consolidado, em alguma medida, como mostram os dados
desta pesquisa em Goiás. “A reestruturação do currículo com base numa reflexão mais
ampla, epistemológica, antropológica, pode estar contribuindo para a construção de um
novo estilo de vida, imprescindível à humanidade, no próximo milênio” (VALENTE,
824

1997, p. 130).
Apesar disso, os dados indicam que não há diferença significativa entre os dados
encontrados nos cursos de licenciatura e os de bacharelado, exceto a menção aos
campos de trabalho ou do exercício profissional. Esse parece ser o achado também da
pesquisa de Filippis e Marcellino (2013), e que merece ser melhor investigado,
sobretudo com a análise dos planos de ensino e com os próprios professores e
estudantes das disciplinas em questão. Esses mesmos autores ressaltam outro aspecto
que merece atenção:
Isto nos leva a outra preocupação no que diz respeito às disciplinas sobre
lazer e educação física: a dicotomia entre prática e teoria. Durante a pesquisa
entendemos que tanto a teoria quanto a prática são igualmente necessárias e
uma não deve se sobressair à outra. O profissional, além do conhecimento
prático, deve ter um sólido conhecimento teórico para que sua futura prática
seja intencional, crítica e criativa, possibilitando a manifestação do lazer em
seu todo (FILIPPIS; MARCELLINO, 2013, p. 51).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A presença de disciplinas em todos os projetos e grades curriculares de cursos de
formação profissional em Educação Física no Estado de Goiás, confirmam o consenso
na literatura acadêmica e nos aparatos político-pedagógicos da pertinência do campo da
recreação e lazer para as formações. O fato de serem identificadas disciplinas tanto na
licenciatura quanto no bacharelado, como foi o caso desta pesquisa, também reforça esta
perspectiva.
As ementas indicam avanços em termos das inter-relações entre os conteúdos a
serem abordados, o contexto social e a atuação crítica dos futuros profissionais,
superando a visão mais instrumental ou utilitarista que havia sido identificada em
períodos anteriores.
Observou-se, também, uma grande variação em termos de denominação,
créditos e posição no fluxo curricular. Nas denominações, apenas o lazer é mencionado
isoladamente, o que não ocorre com o termo recreação que é sempre acompanhado do
termo anterior. Ainda na denominação, os dois termos chaves deste campo são, em
geral, precedidos por termos como fundamentos pedagógicos ou metodológicos, estudos
ou introdução. Do ponto de vista dos créditos, a maior parte das disciplinas identificadas
situa-se na faixa entre 60 e 64 horas, porém, não há proximidade entre as posições no
fluxo curricular sendo identificadas em todos os semestres, exceto no oitavo e último
semestre previsto pelas grades curriculares. Esta grande variação, sobretudo em termos
de denominação e posição no fluxo curricular desperta dúvidas sobre o caráter e a
contribuição deste campo para a formação profissional.
Ainda nesta direção, os dados sugerem que não há diferenças significativas no
seu enquadramento entre os currículos de licenciatura e de bacharelado, indicando
necessidade de uma análise mais aprofundada e maiores estudos para identificar as
peculiaridades no perfil desejável do egresso e das intervenções profissionais
decorrentes
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RESUMO: Na área dos estudos do lazer a reflexão sobre o eixo da formação profissional
pode ocorrer para analisar diferentes temáticas, dentre elas as formações inicial e
continuada. Compreendemos que nessas duas esferas o profissional apreende novos
saberes e ou ressignifica àqueles constituídos ao longo de seu processo formativo. O
objetivo deste estudo foi identificar e analisar como se constituiu a construção de saberes
sobre lazer na formação inicial dos formadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade
(PELC). A natureza da pesquisa é qualitativa combinando as pesquisas bibliográfica,
documental e de campo, sendo que a primeira ocorreu por meio do levantamento
bibliográfico, a segunda via análise dos documentos do programa e mapeamento do
currículo Lattes dos dezessete formadores investigados. Na pesquisa de campo utilizamos
a combinação da entrevista semiestruturada e grupo focal, ambos realizados online, via
Hangout On Hair. A discussão dos dados ocorreu na perspectiva da triangulação das
informações por meio da análise de conteúdo. Identificamos que todos formadores
possuem formação na área da Educação Física e que o acesso ao tema e o tipo de conteúdo
sobre lazer e recreação na graduação foi semelhante entre eles, independentemente da
instituição e região do país onde se formaram.
PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial; Construção de saberes sobre lazer;
Formadores; Programa de esporte e lazer.

INTRODUÇÃO
Na área dos estudos do lazer a reflexão a respeito do eixo da formação profissional
pode ocorrer para analisar diferentes temáticas, dentre elas as formações inicial e
continuada. A primeira caracterizada como aquela que acontece no curso de graduação

1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Eventos de Caráter
Científico e Tecnológico Fapemig / Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação
Profissional no Lazer. UFMG – BELO HORIZONTE - BRASIL
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e/ou cursos técnicos e a segunda em momentos que se concretizam após a conclusão da
formação inicial, como os cursos de qualificação e especialização profissional e
acadêmica (pós-graduação em nível lato ou stricto sensu). Compreendemos que nessas
duas esferas o profissional apreende novos saberes e ou ressignifica àqueles constituídos
ao longo de seu processo formativo.
No contexto da formação inicial, o objetivo deste estudo foi em identificar e
analisar como se constituiu a construção de saberes sobre lazer na formação inicial dos
formadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC).
O PELC é um programa social de abrangência nacional que propõe a implantação
de políticas públicas e sociais para atender à demanda por lazer e esporte recreativo da
população, sobretudo de comunidades em situação de vulnerabilidade social. O objetivo
principal do programa é democratizar e universalizar o acesso a práticas e conhecimentos
do lazer e do esporte recreativo, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o
desenvolvimento humano. Este programa é coordenado pela Secretaria Nacional de
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) do Ministério do Esporte (ME) que
possui como uma de suas ações a implantação de núcleos de esporte e lazer. Esses núcleos
são caracterizados como espaços de referência e convivência social para todos da
comunidade cuja proposta consiste em desenvolver atividades sistemáticas (oficinas) e
assistemáticas (eventos) em convênios firmados com governos estaduais e municipais,
universidades públicas e instituições federais. A mediação dessas atividades é
desenvolvida por agentes sociais que passam por um processo de formação sob a
responsabilidade UFMG (parceira do Ministério do Esporte). Esta instituição também
coordena vinte e um formadores e cinco articuladores regionais das diferentes regiões
brasileiras responsáveis pela formação dos agentes sociais.
A justificativa para estudar as implicações entre os temas formação e construção
dos saberes no lazer está relacionada a três fatores: primeiro pela possibilidade dessa
investigação propiciar a ampliação dos estudos sobre a formação na área do lazer, visto
que, “ainda se pensa que para atuar na área, não é necessário ter formação específica e
aprofundada sobre o tema” (ISAYAMA et al, 2011, p. 167). Segundo porque esses
desdobramentos podem contribuir com a estruturação das políticas de programas que
possuem a formação como eixo central das suas ações, no sentido de considerar os saberes
do profissional no processo de construção das intervenções. Terceiro porque a
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aproximação com o debate produzido sobre a construção do saber possibilita entender a
relação com a trajetória e a formação dos formadores que atuam neste programa de lazer.
Para estudar esse grupo de profissionais fundamentamos a pesquisa a partir de um
referencial teórico da área da educação, educação física e lazer que discutem a trajetória,
a formação profissional e a construção de saber. Nessa pesquisa concebemos a trajetória
como um percurso que influencia e é influenciado pelas experiências vivenciadas nas
várias dimensões da vida dos formadores, conforme proposto por Borges (1998). Como
o recorte deste estudo visa compreender a construção dos saberes sobre lazer na formação
inicial, o texto se limita a dialogar com as experiências vivenciadas pelo formador na
graduação.
Nesse contexto entendemos a trajetória como um caminho, impregnado por
situações vivenciadas nas experiências pessoal e profissional, que marcam a identidade
desse sujeito. Assim conhecer a trajetória dos formadores do PELC, significa identificar
o caminho percorrido, incluindo o lugar profissional que ocupam hoje. Ao propor o
desafio de investigar a trajetória dos formadores do programa, concebemos que esse
processo deve constituir-se em conexão com os seus saberes profissional.
Para estabelecer a concepção de saber que orienta essa investigação buscamos
diálogo com os estudos da teoria moderna que se fundamentam e dialogam com a
concepção da teoria pós-moderna. Para Veiga-Neto (2011) a distinção entre essas teorias
está na forma como elas concebem o sujeito. Nas teorias modernas o sujeito é
compreendido com um ser natural que preexiste ao mundo social, político, cultural,
econômico e educacional, ou seja, o sujeito é constituído como “uma entidade já dada,
uma propriedade da condição humana e, por isso, desde sempre aí, presente no mundo”
(ibid. p.108). Para essa teoria os sujeitos são dotados de uma natureza comum com
capacidade intrínseca de aprender a ser soberano e não manipulável sob a influência das
questões sociais, políticas, culturais, educacionais e econômicas, cabendo
justamente à Educação o papel de colocar em movimento as contradições –
sejam sociais, sejam epistemológicas – para superá-las, de modo que o sujeito
progrida ao longo de estruturas que ou já estavam aí ou que vão se engendrando
progressivamente. Em qualquer caso, o sujeito já estava desde sempre dado.
Fosse ele completo porque ainda vazio – no caso de Kant -, incompleto porque
alienado/ inconsciente da realidade política e social – no caso de Marx -, ou
incompleto porque ainda psicogenticamente não de todo desenvolvido/
realizado – no caso de Piaget -, o importante é que o sujeito é tomado como
um ente desde sempre aí, como um ator e agente a ocupar o centro da cena

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

829

social e capaz de uma racionalidade soberana e transcendente a essa cena
(VEIGA-NETO, 2011, p. 110).

Nesse contexto buscamos caminhos que possam dirigir nossa atenção,
sensibilidade e percepção para compreender de outro lugar e com outro olhar, os objetos,
discursos, conceitos que permeiam a formação e a construção do saber dos formadores
do PELC. Destarte procuramos compreender se os saberes dos formadores influenciam,
interferem e ou transformam a sua trajetória e os seus saberes sobre lazer.
Investigar a formação e a construção dos saberes sobre lazer nesse viés pode
permitir o rompimento com o caráter técnico que ainda permeia a qualificação do
profissional do lazer no Brasil. A formação nessa outra perspectiva centra-se no
conhecimento, na cultura e na crítica, que se dá por meio “da construção de saberes e
competências que devem estar alicerçados no comprometimento com os valores
disseminados numa sociedade democrática, bem como na compreensão do papel social
do profissional na educação para e pelo lazer” (ISAYAMA, 2010, p. 13). Nessa
perspectiva a formação busca promover uma prática consciente, uma vez que está pautada
na competência técnica, científica, política, filosófica e pedagógica e no conhecimento
830

crítico da realidade.

CAMINHOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO
O estudo é uma investigação qualitativa combinando as pesquisas bibliográfica,
documental e de campo. Para a pesquisa documental efetuamos a análise de documentos
oficiais e ou técnico do PELC, do currículo Lattes dos formadores.
Participaram da pesquisa dezessete formadores residentes em diferentes regiões
do país. Para a coleta de dados na pesquisa de campo utilizamos a combinação do dos
procedimentos da entrevista semiestruturada e grupo focal, ambos realizados online, via
Hangout On Hair. Essas duas estratégias se assemelham à metodologia presencial, no
entanto, receberam adaptações para serem realizadas no formato à distância.
A utilização desses instrumentos na coleta dos dados permitiu olhar para as falas
dos sujeitos no contexto individual e em grupo. Ao utilizarmos essa estratégia analisamos
o conteúdo das informações da análise documental, entrevista semiestruturada e grupo
focal na perspectiva da triangulação dos dados.
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IMPRESSÕES DA ANÁLISE
A partir desses dados traçamos um panorama da trajetória dos formadores do
PELC, registrando, identificando e analisando como a formação inicial se relaciona e
influencia na construção e ressignificação dos saberes sobre o lazer ao longo da sua
formação e atuação profissional.
Tabela - Formação inicial: mapeamento do currículo Lattes dos formadores
F

Período

Curso

Instituição

Região

7

1973-1977

Graduação em Educação Física

ESEFP

Pública

Norte

5

1978-1981

Graduação em Educação Física

UFSM

Pública

Sul

4

1982-1984

Graduação em Educação Física

ESEFC

Privada

Sudeste

9

1987-1990

Licenciatura Plena Educação Física

FEEP

Pública

Norte

13

1988-1991

Graduação em Educação Física

UFRJ

Pública

Sudeste

1

1989-1993

Graduação em Educação Física

UERJ

Pública

Sudeste

17

1993-1997

Graduação em Educação Física

UERJ

Pública

Sudeste

6

1993-1996

Licenciatura Plena Educação Física

UCS

Privada

Sul

16
11

1993-2000
1996-1999

Licenciatura Plena Educação Física
Graduação em Educação Física

UPE
UEG

Pública
Pública

Nordeste
Centro-Oeste

10

1996-1999

Graduação em Educação Física

UEG

Pública

Centro-Oeste

15

1997-2002

Licenciatura em Educação Física

UNB

Pública

Centro-Oeste

8

1997-2001

Licenciatura em Educação Física

UFMG

Pública

Sudeste

2

1998-2002

Graduação em Educação Física

UFPE

Pública

Nordeste

3

1998-2001

Licenciatura Plena Educação Física

UFG

Pública

Centro-Oeste

12

2003-2008

Graduação em Educação Física

UFES

Pública

Sudeste

14

2004-2008

Licenciatura/Bach. Educação Física

UFV

Pública

Sudeste

Ao analisar a trajetória da formação inicial desses profissionais observamos que
todos possuem licenciatura plena, bacharelado e ou licenciatura em Educação Física. Dois
deles também possuem uma segunda graduação, um em pedagogia e o outro em ciências
sociais. Em relação ao período de ingresso na graduação em Educação Física constatamos
que dois iniciaram o curso na década de 1970, um iniciou e finalizou entre 1980 e 1984.
Outros três passaram por esse processo de formação entre os anos de 1987 a 1991, nove
entre 1993 e 2002 e dois entre os anos de 2003 e 2008. A maioria dos formadores,
quatorze, realizou a graduação em Instituição de Ensino Superior (IES) pública e somente
três em instituição privada. Destas, sete localizam-se na região sudeste do país (seis
públicas e uma privada), quatro no centro-oeste (três públicas e uma privada), duas
públicas no norte, duas no nordeste (uma pública e uma privada) e duas no sul (uma
pública e uma privada).
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Apontar o período que os formadores passaram pela graduação, a IES e a região
do país onde a cursaram pode revelar o saber sobre lazer e a formação profissional que
permearam esse processo. A relevância de se atentar para esses aspectos justifica-se pelo
fato dos currículos dos cursos de Educação Física e a abordagem da recreação e lazer
nesse currículo, historicamente passarem por mudanças.
Então eu entrei apaixonada pela prática esportiva, acho que a maioria da gente
da educação física entra nessa perspectiva ou de ser atleta ou de ter sido exatleta na perspectiva de que no curso de educação física você vai realizar várias
modalidades esportivas até muito próximo do esporte. Então entrei também
com essa perspectiva de dar continuidade ao voleibol dentro da universidade,
mas por incrível que pareça não pratiquei nenhuma modalidade nem fui atleta
universitária (F2 - Entrevista).
Bom, quando eu entrei na educação física minha lógica como muitos da minha
época, vou ser técnico de alguma coisa minha perspectiva dentro da educação
física sempre olhar a mais, procurar trabalhar e me aprofundar em
conhecimentos técnicos, em objetos esportivos, de formação mais da área
biológica do que apropriadamente da área humana [...] (F5 - Entrevista).

Em relação a escolha da educação física como área de formação profissional,
observamos pelas falas desses dois sujeitos, que ambos foram influenciados pelo
envolvimento com o esporte na trajetória anterior a essa fase. Isso corrobora com os
estudos de Rangel Betti (1996), Borges (1998), Ramos (2002), Santos et al (2009) e
Amorim Filho; Ramos (2010) que confirmam esse cenário. A paixão anunciada pela
formadora 2 retrata o que ficou evidenciado no estudo de Santos et al (2009, p. 145), cujos
investigados, declararam que a escolha da docência em educação física foi motivada em
virtude da “paixão pelos esportes e o envolvimento com ele antes mesmo da entrada na
universidade”. Para Valle (2006) essa escolha pela docência como profissão também é
influenciada por outros dois fatores: decisão tomada pelo sujeito durante a escolarização
no ensino médio, em razão da atração que a carreira exerce sobre o jovem estudante e a
insegurança para concretizar outro projeto profissional, por razões de ordem pessoal ou
pela limitação na oferta de outras habilitações.
Após o ingresso no curso, a aquisição de parte considerada dos conhecimentos
específicos da área é decorrente dos saberes da formação profissional. Como há um
vínculo histórico entre a formação na educação física com a formação do profissional do
lazer entendemos que quem ingressa na primeira área necessita de formação específica
para atuar profissionalmente no campo do lazer. Isayama (2009, p. 408) destaca que o
interesse do profissional de Educação Física em atuar no âmbito do lazer é motivado pelo
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“aparecimento de uma diversidade de funções, que se podem assumir desde a
administração até a organização e execução das vivências”, nesse que vem se constituindo
como um promissor mercado de trabalho. Para o autor, essas ofertas surgem para o
profissional atuar em diferentes setores: privado (acampamentos, clubes, colônias de
férias, hotéis, empresas de eventos e academias de ginástica), corporativo (clubes sociais
recreativos e no sistema “S” - SESC, SESI, SEST/SENAT e SENAC), instituições
públicas (prefeituras, centros comunitários, parques, universidades, secretarias e museus)
e no terceiro setor (ONG’s, associações de moradores, movimentos sociais). Isayama
(2009) ainda destaca que essa diversidade de opções de atuação no campo do lazer indica
a existência de especificidades nos diferentes setores o que aumenta a exigência na
formação dos recursos humanos.
Nesse sentido entendemos que compreender a construção dos saberes sobre lazer
do formador do PELC, na graduação em Educação Física, demonstra se esse espaço de
formação permitiu acesso a conhecimentos específicos sobre o lazer e relacionados a ele,
bem como sobre a política pública na área.
na universidade a gente tinha apenas uma disciplina na formação da graduação
que chamava de recreação (F2 - Entrevista).
No campo lazer quase nem era discutido na minha época na faculdade, eu tinha
só a disciplina de recreação e uma coisa que me chamava muito a atenção eu
adorava participar era das ruas de lazer, porque a faculdade na minha disciplina
de recreação tínhamos que organizar as ruas de lazer na comunidade (F6 Entrevista).
Os saberes específicos do lazer eu não tomei contato com eles de maneira
sistematicamente organizada na minha graduação, na minha graduação não
tinha uma disciplina de lazer, havia uma disciplina de recreação [...] (F9 Entrevista).
E isso fica muito marcado por conta de que durante a graduação, por exemplo,
eu tive, eu acho que a disciplina primeira foi recreação e lazer, mais o foco
mesmo era a recreação (F10 - Entrevista).

As falas dos formadores evidenciam que a disciplina com a nomenclatura
recreação (F2, F6 e F9) e recreação e lazer (F10) predominaram na formação inicial do
curso que poderia estabelecer relações com o lazer. Segundo Melo (2003) nos cursos de
Educação Física as nomenclaturas “recreação”, “lazer e recreação” “recreação e lazer”
identificam as disciplinas ligadas ao lazer como as responsáveis por contribuir com a
formação do profissional de educação física para atuar na área do lazer.
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Corroboramos com Melo (2003, p. 16) que anuncia como aceitável o emprego de
lazer e recreação para nomear as disciplinas nos cursos de Educação Física, mas sem
deixar de destacar “que o uso puro do termo recreação seja datado, inadequado, e incapaz
de cobrir todas as potencialidades de compreensão” para expressar e atender o significado
do lazer como fenômeno social e espaço específico de intervenção que possui
especificidades próprias. Para Werneck (2003, p. 52), na formação profissional em
Educação Física, o desafio “não se trata simplesmente substituir conteúdos ou efetuar
mudanças na nomenclatura de disciplinas, mas lançar um novo olhar sobre os saberes que
têm grande importância na formação profissional” nessa área.
Na verdade, no começo, entre os saberes específicos que na verdade é muito
ligado ao campo da recreação, assim, das atividades, e na verdade do fazer as
atividades, numa lógica no princípio de pensar para que grupo está destinado
e quantidade de pessoas, e a atividade mesmo, pensando mais na verdade, no
processo de ludicidade, eu acho, de prazer, esse prazer para as pessoas, mais
de uma forma bem prática é um planejamento de forma bem prática (F10 Entrevista).
Depois eu já tive observando isso já há algum tempo atrás os conteúdos que eu
estudava na disciplina de recreação não foram desenvolvidos na perspectiva
do que são os saberes do lazer, eles tinham um caráter na recreação muito mais
de aplicação imediata, do universo de jogos e brincadeiras. Então eu não tive
contato com os saberes do lazer, daquilo que a gente conhece hoje exatamente
de forma sistematizada, durante a minha graduação (F9 - Entrevista).
Discussões sobre o lazer nós não tivemos, então o que me marcou bastante
foram aulas de ginástica, aulas de basquete que era o forte da faculdade aqui,
o que eu trabalho e estudo hoje que é o lazer não foram temas de discussão da
graduação, nem na pedagogia e nem na educação física (F4 - Entrevista).
Na graduação eu tive uma disciplina relacionada ao lazer, uma apenas,
nenhuma outra mais no tocante ao lazer. Então na minha graduação o lazer não
foi, dentro de uma escala de um a dez: dois, tanto na experiência oferecida pela
universidade quanto pelas disciplinas oferecidas pela universidade, entendeu?
(F11 - Entrevista).

Notamos no relato dos formadores que o acesso ao tema e o tipo de conteúdo que
tiveram na disciplina lazer e recreação na graduação foi semelhante entre eles,
independentemente da instituição e região do país onde se formaram, porque a sua
abordagem limitou-se a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos relacionados ao
saber fazer.
Para Isayama (2010, p. 10) esse tipo de formação centrada no ‘fazer por fazer’
“vinculavam a recreação às atividades “práticas” desenvolvidas e atuam no intuito de que
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os alunos se tornassem meros executores e tivessem como objetivo aprender atividades,
para que seja possível facilitar a vivência do público-alvo de sua ação”. Essa
supervalorização da formação técnica desses formadores na graduação exigiu que os
saberes sobre lazer fossem apreendidos em outros contextos, como participando dos
estágios (academia, clubes, escola), atividades extracurriculares (colônia de férias em
clubes, ruas de lazer, escolinha de esporte, cursos de curta duração), programas de
extensão, envolvimento com o movimento estudantil, mesmo nas experiências
profissionais nos diversos espaços de atuação profissional que passaram ao longo da
trajetória (escola, clubes, colônia de férias, academias, hotéis, projetos de lazer no setor
público) e na formação acadêmica na pós-graduação (lato e stricto sensu).
Esse cenário da formação profissional do professor de Educação Física na área do
Lazer é decorrente das relações históricas entre as duas áreas com a Recreação. Vários
estudos (GOMES, 2013; SILVA; CAMPOS, 2010; ISAYAMA, 2003; 2002; MELO,
2003) discutem a relação entre o processo histórico e currículo da Educação Física e a
formação dos profissionais dessa área para atuar no lazer.
Segundo Melo (2003) essa relação inicia-se em 1945, por meio da proposta de
criação da cadeira de “Recreação de Jogos” como uma disciplina específica para o estudo
da Recreação no curso da Escola Nacional de Educação Física e Desporto (ENEFD) na
Universidade do Brasil. Esse movimento ocorreu porque na época o professor de
Educação Física era visto “como o de perfil mais adequado para atuar nos programas de
lazer” para atuar nos “Centros de Recreio” e ministrar Educação Física para crianças do
primeiro segmento escolar (MELO, 2003, p. 59). Deste momento até os dias de hoje a
Educação Física passou por várias mudanças tanto no âmbito epistemológico como na
estruturação do currículo dos cursos, que refletem diretamente no processo de formação
profissional na Educação Física e suas relações com o lazer.
Isayama (2003) destaca momentos da estruturação curricular da Educação Física
que direita ou indiretamente interferem no trato da recreação e do lazer com a proposta
de formação dos cursos da área. A Resolução nº 69/1969 é um deles por se tratar do marco
legal que estabeleceu o currículo mínimo e a possibilidade da descentralização e
flexibilização deste currículo, como também, por ter sido o momento da inclusão da
disciplina recreação no currículo dos cursos de formação profissional. O outro foi a
Resolução nº 03/1987 que regulou a área de estudos e a formação profissional em eixos
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temáticos de conhecimento delimitando-a em bacharelado e licenciatura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados coletados na pesquisa não tiveram como pretensão esgotar o debate
sobre a construção dos saberes sobre lazer dos formadores do PELC na formação inicial,
mais sim, provocar outros questionamentos e problematizações que devem ser
investigados sob a luz dos objetos, discursos, e conceitos abordados nessa etapa da
formação profissional que possam contribuir com a qualificação do debate sobre o tema
lazer.
Em suma nesse processo de investigação identificamos que todos os formadores
do PELC têm a formação inicial em Educação Física e que o acesso ao tema e o tipo de
conteúdo sobre lazer e recreação na graduação foi semelhante entre eles,
independentemente da instituição e região do país onde se formaram. Notamos que os
formadores tiveram acesso a uma abordagem limitada à aquisição de conhecimentos
técnicos e práticos relacionados ao saber fazer sobre lazer e recreação. Deste modo
entendemos que na formação inicial dos cursos de Educação Física é necessário ampliar
o debate sobre lazer articulando-o a outras temáticas como políticas públicas de lazer,
metodologias e estratégias de ação para programas de lazer, monitoramento e avaliação
de políticas públicas de lazer.
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RESUMO: Este estudo, de natureza qualitativa, teve por objetivo investigar a atuação de
profissionais de recreação, na visão de coordenadores de recreação em hotéis do Circuito
das Águas Paulista. Para tanto, o estudo constituiu-se da união de pesquisa bibliográfica e
pesquisa exploratória. Foi utilizado como instrumento para a coleta de dados da pesquisa
exploratória a entrevista semi estruturada, aplicada a uma amostra intencional composta
por 05 coordenadores atuantes nos hotéis do Circuito das Águas Paulista, os quais
ofereciam recreação dirigida. Os dados foram analisados descritivamente, por meio da
técnica de Análise de Conteúdo Temático. Os questionamentos feitos foram acerca da
formação acadêmica, do que se espera de um profissional atuante neste segmento e de
como se dá o aprendizado das atividades. Os resultados apontam que a formação dos
atuantes na área de recreação nem sempre se dá em áreas afins desta atividade. Foi
apontada a necessidade de um perfil específico para atuar com a recreação hoteleira, o qual
pressupõe que o Profissional seja pró-ativo, responsável e tenha facilidade de
comunicação. No olhar dos participantes do estudo, a atuação profissional ainda é rasa,
uma vez que a intervenção é praticista e pouco ou nada se reflete sobre as atividades
propostas. Sugerem-se novos estudos complementares, evidenciando as nuances da
atuação profissional na recreação hoteleira.
PALAVRAS CHAVE: Atuação profissional; Lazer; Recreação.

INTRODUÇÃO
No cenário atual, com as elevadas exigências do mercado de trabalho, seja do tempo
ou da dedicação e empenho, as pessoas, cada vez mais, têm buscado a melhor forma de
aproveitar o tempo livre ou disponível, seja em busca de descanso, desenvolvimento
pessoal, ou de diversão. O tempo livre, para Cavallari e Zacharias (2005) é considerado
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como o tempo em que o indivíduo está livre das obrigações fundamentais e de trabalho, ou
seja, o tempo livre é aquele resta ao indivíduo após o cumprimento de todas as demais
tarefas. Devido à escassez do tempo livre, cada vez mais as pessoas têm valorizado os
poucos momentos que lhes sobram, sendo assim, a busca por diversificar as possibilidades
de vivências no lazer tem aumentando gradativamente.
Com novos meios de busca possibilitados pela internet, as opções de atividades
aumentaram consideravelmente, visto que as pessoas não precisam mais se limitar ao seu
bairro ou a sua cidade em buscar de opções de atividades do contexto do lazer. Outro
aspecto que mudou foi referente ao aumento da exigência, por parte das pessoas, uma vez
que, atualmente, pode-se ter acesso a informações prévias bastante precisas, do que
encontrarão nos locais para onde pretendem vivenciar alguma atividade, por exemplo,
viajar, o que faz com que as escolhas sejam feitas com base em expectativas criadas
durante o planejamento da viagem.
As viagens, como opção para usufruir os momentos destinados ao lazer, seja para
praias ou para regiões montanhosas, têm crescido exponencialmente nos últimos anos e, ao
buscar um local para se hospedar, alguns aspectos são levados em consideração, como, os
atrativos turísticos que a cidade tem a oferecer, o conforto das acomodações do hotel, a
gastronomia, os espaços de lazer e também as atividades recreativas propostas, sejam elas
para crianças ou adultos. Tahara (2004) evidencia que, cada vez mais, famílias buscam por
locais onde possam exercitar-se de maneira descontraída, ou ainda, integrar-se com outras
pessoas, vivenciando, assim, novas sensações, por meio do lúdico.
No que se refere ao setor hoteleiro, Ribeiro (2004) salienta que este segmento passou
por um intenso processo de expansão durante o século XX, o que culminou, entre outras
coisas, na ocupação de novos locais, como praias, montanhas e antigas fazendas, porém
esses locais não ofereciam muitos atrativos além da hospedagem, para as atividades
turísticas e, nesse contexto, como forma de diferenciais nos hotéis, as atividades
recreativas passam a ser oferecidas. No interior paulista, tem-se o exemplo do Circuito das
Águas, composto pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna,
Lindóia, Monte Alegre do Sul e Socorro, as quais, até os dias de hoje, possuem boa
representatividade no cenário nacional como cidades turísticas, apoiando-se no atrativo da
oferta de atividades recreativas, a fim de oferecer mais opções de entretenimento nos
hotéis, para o cliente.
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Neste panorama, a recreação, a qual para Castro (2007) pode ser entendida como um
conjunto de atividades que possuem caráter lúdico e visa o entretenimento e o
divertimento, tem grande representatividade e complementam os atrativos e estratégias de
marketing hoteleiro, uma vez que, nem sempre, as cidades têm muito a oferecer e as
pessoas buscam outros meios de entretenimento e divertimento. Sendo assim, as atividades
recreativas podem ser um meio complementar de satisfazer as necessidades dos hóspedes.
Portanto, tendo em vista que os anseios e desejos podem ser diversificados, é preciso que
se tenha uma grande variedade de atividades, a fim de atender plenamente o maior número
possível de pessoas. Para isso, o profissional atuante neste segmento deve estar atento à
diversidade de grupos com os quais está atuando e perceber, não apenas quais atividades
serão mais proveitosas naquele contexto, mas, inclusive, como ele pode ampliar sua
participação na perspectiva da educação para o lazer e na disseminação de valores
importantes, entre outros aspectos.
Tendo em vista que o ambiente do lazer é propício para intervenções eficazes, seja
para desenvolver atividades que levem em consideração o desenvolvimento infantil, ou
para que possa despertar em adultos o desejo de uma vida mais saudável, é preciso ter em
vista que a intervenção profissional deve ser consciente e os objetivos que se têm com cada
atividade devem estar claros para o profissional que irá atuar. Muitos estudos acerca da
formação profissional no campo do lazer têm prestado contribuições importantes, como os
de Werneck (1998), Silva e Schwartz (2001), Isayama e Moura (2008), entre outros. Tais
autores salientam que, para uma intervenção eficaz, que atinja seus propósitos de educar
por meio do lazer, os profissionais atuantes devem estar conscientes da importância e da
responsabilidade do seu trabalho.
No entanto, a atuação profissional, em muitas ocasiões, deixa a desejar, apresentando
falhas e, até mesmo, pouca ou nenhuma consciência dos objetivos a serem alcançados, o
que tem consequência direta no resultado da intervenção. Além disto, não raro, a escolha
ou seleção dos profissionais para atuarem nesse segmento, nem sempre segue um padrão
de qualidade, o que pode, também, interferir na eficiência do serviço e não fidelizar os
clientes. Sendo assim, tornou-se instigante o desenvolvimento deste estudo para conhecer a
visão dos coordenadores de hoteis, acerca da identificação da formação dos profissionais
atuantes nesse segmento, assim como, para que se possa perceber as lacunas existentes em
suas atuações.
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Este estudo tem por objetivo investigar a atuação de profissionais de recreação, na
visão de coordenadores de recreação em hotéis do Circuito das Águas Paulista.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo faz parte de um trabalho de conclusão de curso, é de natureza
qualitativa, para o desenvolvimento do estudo a proposta foi a união de pesquisa
bibliográfica e pesquisa exploratória. A pesquisa bibliográfica evidenciou estudos acerca
das temáticas referentes à recreação e à atuação profissional no campo do lazer. Para o
desenvolvimento da pesquisa exploratória, foi utilizado como instrumento para a coleta de
dados a entrevista semi-estruturada, buscando, assim, identificar o nível de formação dos
profissionais atuantes e investigar os aspectos da atuação destes profissionais, no olhar dos
coordenadores das equipes de recreação. Os dados provenientes das respostas dos sujeitos
foram analisados descritivamente, por intermédio da Técnica de Análise de Conteúdo
Temático. Participou dessa pesquisa uma amostra intencional, composta por 05
coordenadores atuantes em hoteis do Circuito das Águas Paulista, os quais apresentavam
recreação dirigida. A escolha deste Circuito se deu devido à relevância desta região no
cenário nacional, em relação ao grande número de hotéis e, portanto, de espaços para
atuação profissional neste setor.
A viabilização da pesquisa se deu por meio de um contato inicial com os hoteis, para
explicar o objetivo da pesquisa e esclarecer qualquer dúvida quanto à aplicação das
entrevistas. Posteriormente, os profissionais foram convidados a participar da pesquisa, e,
aqueles que se dispuseram a participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, deixando claro que sua participação não era obrigatória e poderia ser
interrompida a qualquer momento, atendendo a todos os pressupostos éticos para pesquisas
com seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob número
8115 e decisão CEP Nº 095/2013. Os profissionais foram submetidos à entrevista de forma
individualizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere à formação profissional, dos cinco coordenadores entrevistados, 3
eram Profissionais de Educação Física, 1 era Engenheiro Civil e 1 era Pedagogo. A
respeito dos integrantes de suas equipes, foi possível verificar que a maioria era de
graduandos, principalmente do curso de Educação Física, seguidos por alunos sem
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formação acadêmica, sendo, em geral, estudantes do ensino médio e, por último, por
Profissionais de Educação Física.
Quanto à necessidade de se ter um perfil para atuar com recreação hoteleira, algumas
características surgiram como primordiais, entre elas, pró-atividade, responsabilidade e boa
comunicação. Além das características, ficou evidente que, na visão dos coordenadores, é
preciso que o profissional da recreação hoteleira atue com a faixa etária com a qual tenha
mais afinidade, pelo fato de que seu desempenho será melhor. Na visão de Negrine et al.
(2001) o profissional da recreação deve ser capaz de: estabelecer relações interpessoais;
respeitar a opinião alheia, ser mediador e criativo e, ainda, ser capaz de tomar decisões.
Acerca da aprendizagem das atividades recreativas a serem utilizadas, os
coordenadores apontaram que o aprendizado se dá, geralmente, por meio de outros
monitores, isto é, de situações práticas, onde as atividades são explicadas previamente e o
monitor deve aplicar posteriormente, sob a supervisão de um profissional mais experiente,
com formação mais ampla. O que se percebe, ainda, é que, embora as atividades possam
ser explicadas anteriormente, a relação teoria/pratica não é satisfatória aos olhos dos
coordenadores, uma vez que os mecanismos utilizados na transmissão do conhecimento
são simplórios, abordando mais aspectos técnicos de execução, do que os objetivos das
atividades. Em um dos casos, foi citado que havia treinamento prévio, que era de curta
duração e, portanto, dificilmente daria conta de abordar todos os preceitos teóricos das
atividades.
De forma geral, os coordenadores apontaram que as atividades possuem cunho
pedagógico, porém, a execução geralmente é feita sem a devida reflexão sobre a prática, o
que não permite, ao profissional, a compreensão dos elementos pedagógicos e, portanto,
torna a atuação praticista. Esse tipo de atuação não permite ao profissional identificar uma
possível perda de objetivos que se tenha no decorrer da atividade e, ainda, faz com que lhe
faltem recursos para solucionar problemas. Pimenta (2005, p. 26.), traz sua contribuição
sobre a importância desta relação teoria-prática e afirma que “[...]os saberes teóricos
propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os
e sendo por eles ressignificados.”.
Nesse sentindo, para que o profissional possa atribuir significados a uma atividade, é
preciso que ele tenha o domínio desta, tanto teórico, quanto prático e que tenha consciência
sobre seu papel educativo. Somente assim ele será capaz de alcançar os objetivos propostos
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e fazer com que aquela atividade traga novas possibilidades, não só para ele, mas também,
para os participantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa evidenciaram que a atuação profissional no setor
hoteleiro é preocupante e apresenta inúmeros desafios a serem superados, uma vez que há
falta de aprofundamento teórico por parte dos próprios profissionais atuantes, além da
preparação ineficiente para lidar com as perspectivas da recreação hoteleira. Isto ocasiona
perda dos aspectos pedagógicos das atividades, além de aumentar a desvalorização, tanto
da área, quanto do profissional atuante. Desta forma, é possível perceber que existem
carências no que diz respeito à formação, bem como, à atuação profissional com a
recreação hoteleira no Circuito das Águas Paulista. As publicações acerca da recreação e
da atuação profissional no âmbito hoteleiro ainda não são tão frequentes em âmbito
nacional, haja vista que este é um campo de conhecimento ainda em processo de
construção, merecendo atenção em novos estudos.
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RESUMO: As relações entre lazer, currículo e formação profissional tem sido alvo de
diferentes estudos no contexto brasileiro. No entanto, pesquisas comparativas sobre os
currículos das diferentes modalidades de ensino ainda são insipientes. o objetivo desse
trabalho foi analisar e comparar o perfil profissional almejado para a formação de
cursos técnicos e de graduação em lazer, bem como os conteúdos, ações, autores e
práticas que orientam o currículo das duas modalidades de curso. Este estudo combinou
as pesquisas bibliográfica e documental. Foram analisados os projetos políticopedagógicos de 1 curso técnico e 1 curso de graduação que funcionam no município de
São Paulo. Os dados foram analisados parcialmente a partir da técnica de análise de
conteúdo. Até o momento, a pesquisa indica similaridades entre o perfil profissional
previsto para os cursos técnicos e de graduação. Os aspectos destacados e que
apresentam proximidade estão relacionados aos espaços de intervenção possíveis, bem
como as competências e habilidades necessárias para os dois profissionais pesquisados.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Currículo; Formação Profissional.

INTRODUÇÃO
No Brasil cresce o interesse pela discussão do lazer, que pode ser demonstrada
por ações do setor público, iniciativas de mercado e pelo próprio envolvimento da
sociedade civil. Essa relevância pode ser justificada pela recorrente preocupação com a
promoção da qualidade de vida em que o lazer apresenta-se como um dos fatores
fundamentais para alcança-la. Além disso, o lazer vem sendo amplamente destacado
pelos meios de comunicação de massa como uma das áreas mais promissoras do século
XXI. E ainda, por sua instituição como direto social que está garantido no artigo sexto
da Constituição Federativa do Brasil.

1

Pesquisa Financiada pelo Edital Universal do CNPq e coordenada pelo Prof. Dr. Hélder Ferreira
Isayama.
2
Bolsista de Iniciação Científica do Pibic do CNPq.
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Em virtude disso, ampliam-se as possibilidades de formação e de atuação nesse
âmbito, que podem ser visualizadas por meio de diferente iniciativas nos setores
público, privado e no denominado terceiro setor. Autores como Isayama (2005),
Werneck (1998), Gomes e Melo (2003) afirmam que essas oportunidades de formação
profissional estão vinculadas ao promissor mercado do lazer e do entretenimento.
Segundo Isayama (2005, p. 15), “na atualidade, existe uma tendência à comercialização
das propostas de formação profissional, pois o lazer é focalizado como um filão do
mercado que abre grandes possibilidades de ganhos”. Assim, com a expansão do
fenômeno lazer e suas respectivas possibilidades de atuação, surgem os mais diversos
cursos de formação para capacitar profissionais do lazer como forma de suprir a
demanda do mercado.
Em relação às possibilidades de formação profissional para atuação no campo
do lazer, diferentes modalidades se apresentam: cursos de capacitação; de extensão; de
qualificação; técnico; tecnológico; graduação e pós graduação lato e stricto sensu. Essas
opções variam em termos de carga horária, permitindo ou não, um aprofundamento
sobre a temática como, por exemplo, a possibilidade de realização de pesquisa e de
participação em projetos de extensão.
Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi analisar e comparar o perfil
profissional almejado para a formação de cursos técnicos e de graduação em lazer, bem
como os conteúdos, ações, autores e práticas que orientam o currículo das duas
modalidades de curso.

METODOLOGIA
Este estudo combinou as pesquisas bibliográfica e documental. Para o
desenvolvimento da pesquisa foram escolhidas dois cursos de instituições diferentes. A
escolha se deu pelos critérios de acessibilidade dos pesquisadores aos documentos das
Instituições e representatividade, porque acontecem em duas instituições conceituadas
no território Brasileiro. Portanto, os cursos selecionados e que compõe o universo dessa
pesquisa são: curso de Lazer e turismo da Universidade de São Paulo e o curso técnico
em Lazer do Serviço Social da Indústria (SESC) de São Paulo.
A pesquisa documental é caracterizada pela coleta de indicadores, de
informações em documentos, escritos ou não. Assim, a pesquisa documental foi
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realizada com base em fontes escritas, que são os Proposta Político Pedagógica dos dois
cursos selecionados e os programas das disciplinas ofertadas ao longo do curso. Esse
material foi solicitado aos coordenadores de curso que se dispuseram a contribuir com a
organização e a doação d o material necessário a pesquisa.
Para esse texto apresentamos o tratamento parcial dos dados que foi realizado a
partir da técnica de análise de conteúdo.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E LAZER
A formação do profissional em lazer (em diferentes níveis e espaços) é
questionada como uma formação instrumentalizada, que enfatiza a aprendizagem de
receitas de jogos e brincadeiras, além da reprodução de técnicas para atuar em diferentes
espaços (hotéis, campings, clubes), com diferentes públicos. É o que aponta Isayama
(2005), após estudo sobre o lazer nos currículos dos cursos de graduação em educação
física:
A preocupação central é com a instrumentalização técnica e com o
domínio de procedimentos e metodologias. Como resultado surge o
tecnicismo que restringe o profissional a um “simples” técnico e a
mediação técnica se torna substantiva, norteando os fins e valores do
processo de formação e não ao contrário. A prática torna-se o eixo da
formação e sua realização tende a minimizar o papel da teoria na ação
profissional (p. 12).

Da mesma forma, Marcellino (2003) considera que, na maior parte das vezes,
os cursos que abordam a temática “Lazer” são baseados numa visão abstrata desse tema,
buscando habilitar um “especialista tradicional”. O autor diz ainda que “quase sempre é
o mercado o regulador do tipo de profissional” (MARCELLINO, 2003, p. 10).
Entendemos que a formação profissional para atuar no campo do lazer deve ser
um processo contínuo que deve ser associado a qualificação das ações desenvolvidas
pelos animadores culturais. Outro aspecto fundamental que advém dos processos de
formação está relacionado a possibilidade de construção de conhecimentos que podem
gerar práticas inovadoras no mercado de trabalho.
Entendemos que a função de um profissional que atua no campo do lazer não
se resume a execução de uma tarefa ou à concretização de uma programação pré
estabelecida. Atribuições como: planejamento, organização e avaliação de vivências,
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bem como, coordenação e supervisão de projetos de lazer também fazem parte do
repertório de funções que podem ser assumidas por aqueles que atuam nesse campo.
Para tanto, demanda-se competência técnica, sensibilidade e compromisso político
como embasamento de uma intervenção crítica na busca da emancipação dos sujeitos
envolvidos.
É preciso nos atentar para os pressupostos que estão norteando a formação
profissional em lazer, bem como rever seus encaminhamentos. Torna-se também
necessário conhecer e analisar as diferentes possibilidades de formação existentes para
aqueles que desejam se estabelecer nesse campo de intervenção. Marcellino (2003, p. 9)
afirma que o processo de formação de profissionais para atuarem no campo do lazer é
decorrente da “demanda verificada no mercado, em franca expansão” (p. 8). Nesse
cenário, os mais variados cursos de lazer investem para formar, de maneira rápida e
técnica [na maioria das vezes], profissionais com habilidades específicas para atuarem
nesses espaços.
Acreditamos, também, que o lazer deva ser entendido no interior dos espaços
de formação como uma “prática cultural que possui uma política e uma pedagogia; uma
prática cultural que ensina e forma; uma prática cultural que governa condutas e produz
sujeitos de determinados tipos” (PARAÍSO, 2010, p. 30). De acordo com a autora, não
podemos desconsiderar que na contemporaneidade os currículos escolares3 estão
concorrendo com outras “máquinas de ensinar4” que precisam ser compreendidas e
analisadas dentro de uma formação profissional no âmbito do lazer.

CURRÍCULO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM LAZER
O currículo é um tema que merece atenção, dada a sua importância em nossas
vidas como uma esfera de constituição dos sujeitos. Mesmo sendo um espaço
disciplinar e classificador, por excelência, muita possibilidades de diálogos podem
acontecer nos percursos de um currículo.
Para Silva (2005, p. 21) “a existência das teorias sobre o currículo está
identificada com a emergência do campo currículo como campo profissional,

3

Paraíso (2010) classifica o currículo em escolar e não escolar. O primeiro representa aqueles presentes
nas políticas curriculares das escolas, faculdades e universidades. Já o segundo atravessa vários espaços e
práticas (museus, internet, jogos, brincadeiras).
4
Expressão criada por Giroux (1995) e adotada por Paraíso (2010).
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especializado, de estudos e pesquisas”. Portanto, a origem desse campo está
intimamente ligada a certos processos como a formação de um corpo de especialistas na
área, valorização no meio acadêmico, surgimentos de fóruns de discussão e revistas
especializadas, institucionalização de setores, entre outros. Esse interesse está
estimulando debates, publicações e promovendo encontros para a discussão da temática
e, de acordo com Carvalho et al (2008, p. 7), esse debate “do ponto de vista da
fundamentação teórica e das práticas curriculares, está no centro das preocupações de
estudiosos dessa área”.
Atualmente, o currículo é pensado como uma prática cultural que divulga e
produz significado sobre o mundo e as coisas do mundo. Ele se constitui com um
espaço privilegiado de contestação, conflitos e negociações culturais; como território
em que as diferenças culturais existentes são representadas de forma desigual em que
diversos grupos culturais constroem sua identidade. E é a partir da cultura que Paraíso
(2010) vê a possibilidade de conexão entre lazer e currículo:
É exatamente no campo da cultura que vejo a possibilidade de
conexões produtivas entre lazer e currículo. A cultura pode ser esse
meio que une os dois objetos, o espaço entre que, ao mesmo tempo
que os conecta, permite a diferenciação: cada campo com seus
dilemas, suas lutas, seus conflitos e seus problemas. No meio dos dois
a cultura como um traçado de união que permite composições e
problematizações (...) Um currículo tem sua existência não somente
nas políticas curriculares, nas escolas, faculdades de educação ou nas
universidades. Um currículo circula, percorre, move-se e atravessa
vários espaços. Um currículo desloca-se, desdobra-se, materializa-se e
acontece também nas salas de aula, nas bibliotecas, nos museus, nas
propostas político-pedagógicas, nas diferentes formações, na pesquisa
educacional, na internet, nos jogos, nas brincadeiras, na mídia, no
cinema, na música, na cultura, no cotidiano, nas práticas de lazer (p.
33-34).

Os estudos de Freitas (2010); Maknamara (2014); Ribeiro (2010) e Sales (2014)
são exemplos da possibilidade de compreender o currículo como um artefato amplo,
significativo e heterogêneo. Os estudos demonstram a influência de currículos culturais
na formação dos indivíduos e apontam as formas de conhecimento que são transmitidas
por diversas ferramentas, como música, filme, noticiário, histórias em quadrinhos e
redes sociais. Esclarecem, ainda, que esses formatos de manifestação humana envolvem
sentidos, produzindo ações e determinando vínculos sociais e culturais.
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CURRÍCULOS DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM LAZER:
RESULTADOS PARCIAIS
Na atualidade, existem iniciativas de algumas instituições de ensino,
universidades, grupos de pesquisa e órgãos públicos que procuram enfocar o lazer de
maneira abrangente e contextualizada. Dentro dessas modalidades de formação
profissional, encontramos diferentes níveis com suas respectivas nomenclaturas. São
exemplos aqui no Brasil5:


Curso de Extensão – “Lazer e Recreação em Hotéis e Acampamentos”,
“Atividades recreativas para Diferentes Faixas Etárias” e “Organização de
Eventos Culturais em Recreação e Lazer”, todos ofertados pela Universidade do
Grande ABC – SP.



Curso Técnico – Técnico em Lazer do Centro de Educação Profissional do
Amapá/Macapá; Técnico em Lazer do Instituto Federal do Maranhão – Campus
São Luiz; Técnico em Lazer do Serviço Social da Indústria de São Paulo.



Curso Tecnológico – Tecnologia em Gestão Desportiva e Lazer do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Ceará. Tecnologia em Lazer e Qualidade
de vida do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte.



Curso de Graduação Específicos – Lazer e Turismo da Universidade de São
Paulo e Universidade de Blumenau.



Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Lazer da Universidade
Federal de Minas Gerais. Especialização em Gestão do Lazer e Recreação do
Centro de Pós- graduação e Pesquisa Visconde Cairu – Salvador/BA.



Curso de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado e Doutorado em Estudos do
Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. Outra alternativa de
aprofundamento da temática lazer, tanto para mestrado quanto para doutorado,
diz respeito às linhas de pesquisa de alguns programas, e com destaque para os
cursos de Educação Física, Educação e Turismo.
No que se refere aos cursos técnicos, desde 2008 eles são organizados em doze

eixos tecnológicos: Ambiente, Saúde e Segurança; Apoio Educacional; Controle e
Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Produção
5

Utilizamos como exemplo os cursos existentes até o período de maio de 2015.
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Industrial; Militar; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design;
Recursos Naturais e Turismo, Hospitalidade e Lazer. Todos os doze eixos apresentam
subdivisões que representam os cursos a serem ofertados. O eixo Turismo,
Hospitalidade e Lazer, por exemplo, é composto pelos seguintes cursos: Agenciamento
de Viagens; Hospedagem; Eventos; Guia de Turismo; Serviços de Restaurante e Bar;
Cozinha e Lazer.
Entendemos todos os sete cursos do eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer como
possibilidades na formação do profissional em lazer, no entanto, ressaltamos a
existência de cursos específicos em lazer. Isso porque os demais têm foco em serviços
operacionais em recepção, etiqueta e ornamentos, no caso dos cursos em técnico de
eventos, e em serviços voltados às técnicas de hospedagem, alimentação e viagens,
quando se trata de cursos técnicos para guias de turismo. Já os cursos de lazer dessa
natureza são voltados, na maioria das vezes, para animação cultural nas questões de
planejamento, execução e avaliação das vivências de lazer.
Santos (2011) Constatou que existe uma preocupação, dos cursos técnicos, em
produzir e ministrar conhecimentos para além das competências técnicas no intuito de
uma formação cidadã. Consideramos importante essa proposta, uma vez que uma
formação ampla para além do simples domínio de técnicas pode contribuir com a
construção de sujeitos capazes de compreenderem que as esferas da vida se entrelaçam
e comportam análises de diferentes ângulos, e que se olhados de forma isolada, não dão
conta de sua totalidade. Nesse sentido, concordamos com Marcellino (1995) quando
defende que a especialização “não deve se fechar aos outros domínios do
conhecimento” (p. 20).
Da mesma forma, Santos (2011) percebeu, ainda, que há uma preocupação com
ações do profissional de lazer para além da mera execução, focando também os aspectos
de planejamento e avaliação. Por se tratar de grupos de professores com característica
multidisciplinar, a formação dos técnicos é contemplada por um currículo que busca
trabalhar com conhecimentos de diferentes áreas: ciências contábeis, administrativas,
jurídicas e pedagógicas. Assim, o perfil do profissional formado contempla saberes
teórico-práticos num viés multidisciplinar, na tentativa de qualificar os discentes para
intervirem em diferentes espaços onde as vivencias de lazer acontecem.
Um aspecto importante a ser ressaltado é que, no Brasil, desde 1998, já vêm
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sendo ofertados cursos de graduação específicos sobre o lazer, demonstrando uma
tendência que se abre no mercado. Alguns desafios permeiam a implantação e o
desenvolvimento desses cursos, como: a necessidade de buscar referências locais que
norteiem a construção curricular; a falta de recursos humanos especializados e
qualificados e, ainda, a inadequação das estratégias de implantação e difusão geralmente
adotadas pelas instituições.
Atualmente, um dos cursos de graduação específicos sore lazer é o da
Universidade de São Paulo, denominado de Lazer e Turismo e que teve os início de
suas atividades no ano de 2005. Segundo Aldrigui e Almeida (2009) a justificativa para
abertura desse curso foi a expansão do lazer e do turismo e as oportunidades de trabalho
que se abrem a cada dia. Assim, além da intervenção em agências de viagens,
operadoras turísticas, transportadoras, empreendimentos hoteleiros, dentre outros novas
oportunidades surgem para a ação do animador/promotor sociocultural nos mais nos
setores público (vinculados a órgãos municipais, estaduais ou federais), privado (hotéis
urbanos e de campo, resorts, cruzeiros marítimos, parques temáticos, acampamentos,
colônias de férias) e no terceiro setor (ONG'S, OSCIP'S, associações comunitárias).
Sobre os Cursos Técnicos em Lazer, a partir do catálogo nacional lançado pelo
Ministério da Educação em 2009, a carga horaria exigida passou a ser de 840 horas. Um
exemplo dos Cursos técnicos desenvolvidos em nosso país, é o do Serviço Social da
Indústria (SESI), que tem como característica a formação de profissionais para planejar,
organizar e executar ações de lazer, recreação e animação cultural com públicos
diferenciados e em diversos segmentos, inclusive no âmbito dos projetos sociais de
lazer.
Santos e Isayama (2014) ao analisar o currículo de um curso técnico em lazer,
identificaram que o projeto político pedagógico não reduz a atuação dos egressos do
curso a meros executores de atividades de lazer, há, também, uma preocupação em
habilitá-los para planejarem, elaborarem e avaliarem tais ações com base em
conhecimentos contábeis, jurídicos, administrativos e pedagógicos. Além disso,
valoriza-se o aprendizado de diagnósticos e estudos de viabilidade, dando ênfase às
questões culturais e identitárias dos sujeitos e aos espaços envolvidos.
Nesse contexto, observamos que as possibilidades de atuação para ambos
(superior e técnico) não são diferentes. A descrição do curso de Lazer e Turismo da
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USP6 quanto aos possíveis segmentos de intervenção, envolve a seguintes
possibilidades: viagens, ecoturismo, transportes rodoviários e aéreos, cruzeiros
marítimos, hotelaria geral e hospitalar, gastronomia, gestão e promoção de eventos,
marketing esportivo, cultural e social e parques temáticos. Se observarmos as sugestões
do MEC em relação às oportunidades de atuação profissional de um técnico em lazer,
temos: instituições públicas e privadas, incluindo o terceiro setor; parques temáticos,
centros culturais, clubes, hospitais, centros de reabilitação, brinquedotecas, hotéis,
acampamentos e cruzeiros marítimos.
Percebemos que, entre as duas modalidades de formação, não existe diferença
significativa em termos de definição tanto das ações profissionais quanto das
possibilidades de intervenção. Uma diferença pode estar relacionada ao fato de os
cursos de graduação realizarem projetos de pesquisa e extensão, permitindo um maior
aprofundamento da temática. Além disso, essa modalidade possibilita a formação dos
sujeitos que almejam uma carreira de docência em nível superior, uma vez que, após o
término do curso, podem ingressar em uma pós-graduação.
854

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados analisados até o momento indicam muitas similaridades entre o perfil
profissional previsto para os cursos técnicos e de graduação. Os aspectos destacados e
que apresentam proximidade estão relacionados aos espaços de intervenção possíveis,
bem como as competências e habilidades necessárias para os dois profissionais
pesquisados.
No contexto desses cursos, consideramos importante a busca de identidade dos
profissionais de lazer não só em relação aos diferentes modalidades de ensino que vêm
formando esses profissionais. Entendemos que a característica multidisciplinar do lazer,
seguida da busca por uma solidificação do campo, podem ser os principais fatores para
a construção desse cenário. Por isso, são necessários estudos para analisar o perfil e a
identidade do profissional de lazer nesses diferentes níveis de formação. Dessa forma,
apontamos como necessário a realização de estudos comparativos entre essas
modalidades de ensino.

6

Informações disponíveis em http://www.each.usp.br/site/graduação-cursos.php?pagina=lazer-turismo.
Acesso em 10/02/2016.
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PROGRAMAS DE CONTRATURNO ESCOLAR E ATUAÇÃO:
UM CASO OBSERVADO1
Marcília de Sousa Silva, Universidade Federal de Minas Gerais,
marciliasousasilva@yahoo.com.br
RESUMO: A parceria entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação
possibilitou a inserção do Programa Segundo Tempo (PST) nas escolas belorizontinas
como uma atividade no macrocampo Esporte e Lazer do Programa Mais Educação. Este
subsidia e orienta as proposições do Programa Escola Integrada (PEI) que é desenvolvido
em todas as escolas municipais de ensino fundamental de Belo Horizonte. As reflexões
aqui apresentadas são resultantes da observação estruturada do Programa Escola
Integrada (PEI) e dois núcleos do Programa Segundo Tempo (PST) na dinâmica da escola
que é organizada pelas execuções das ações nos espaços internos da instituição. À luz da
tecnologia educacional da Animação Cultural percebo que os sujeitos da ação dos
programas PEI e PST podem caminhar para projetos políticos de intervenção que estejam
comprometidos com mudanças na visão de mundo e sensibilidades dos sujeitos e
movimentos da sociedade. Os programas observados propõem uma formação ampliada
dos estudantes em situação de vulnerabilidade social, entretanto a qualificação da
intervenção depende da articulação dos sujeitos envolvidos na ação, das apropriações e
produções que fazem no âmbito da cultura, da compreensão e comprometimento com o
caminho a percorrer e do entendimento coletivo de onde se quer chegar.
PALAVRAS CHAVE: Programa Escola Integrada; Programa Segundo Tempo;
Intervenção; Animação Cultural.

OS PROGRAMAS SEGUNDO TEMPO E ESCOLA INTEGRADA NAS
ESCOLAS BELORIZONTINAS
A parceria entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação possibilitou
a inserção do Programa Segundo Tempo (PST) nas escolas belorizontinas como uma
atividade no macrocampo Esporte e Lazer do Programa Mais Educação. Este subsidia e

1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer - UFMG
– Belo Horizonte/MG
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orienta as proposições do Programa Escola Integrada (PEI) que é desenvolvido em todas
as escolas municipais de ensino fundamental de Belo Horizonte.
Dessa forma, existe na capital mineira uma interlocução entre Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) que coordena o PST e a Secretaria Municipal de
Educação (SMED) responsável pelo PEI. Tais programas são caracterizados pela
ampliação da jornada escolar diária com foco na vulnerabilidade social, desenvolvidos
nas instituições escolares municipais e acontecem simultaneamente. O PEI se organiza
por diversas oficinas com temáticas selecionadas por sua coordenação baseadas nos
macrocampos do Mais Educação. E o PST se constitui como um núcleo escolar quando
há escolha do macrocampo Esporte e Lazer.
As ações de esporte e lazer são desenvolvidas pelos professores Coordenadores
de Núcleo PST e bolsistas/graduandos de educação física, todos selecionados e
contratados pela SMEL. As demais oficinas são executadas por monitores contratados
pelas Caixas Escolares e coordenadas por professor(a) pertencente ao quadro efetivo da
escola. Há, então, uma imbricação entre os programas de contraturno desenvolvidos nas
escolas, os quais possuem coordenações e diretrizes operacionais diferenciadas.
Considerando as questões operacionais dos programas, a SMEL por meio de
indução do Ministério do Esporte disponibiliza recursos financeiros necessários ao
funcionamento do programa (recursos humanos e material esportivo). A SMED por
indução do Ministério da Educação, em contrapartida, é responsável por fornecer
materialidade suplementar, reforço alimentar, espaços físicos para execução das
atividades e disponibilizar um professor/coordenador para o monitoramento.
A integração entre SMED e SMEL tem possibilitado a crescente inserção do PST
nas unidades escolares municipais de Belo Horizonte. Para além das questões de fomento
e de interface com a dinâmica do tempo escolar, o PST e o PEI apresentam pistas de
interlocução com o lazer por meio da fundamentação nas diretrizes do Mais Educação.
Tal perspectiva permite uma aproximação do lazer com a política educacional numa
interface com a dinâmica escolar e a partir de suas práticas constituías no universo da
cultura.
Desse modo, o PST e PEI aproximam-se conceptualmente da política educacional
por conta de seus vínculos com os tempos escolares e estabelecem uma relação com o
lazer com vistas ao universo das práticas culturais desenvolvidas.
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O PEI E PST NO CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO
Esse estudo resulta do processo de observação, cuja intenção foi levantar
informações sobre determinados aspectos da dinâmica escolar e os programas Escola
Integrada e Segundo Tempo com o objetivo de contribuir para a pesquisa 2 que trata da
implementação das ações no contraturno. A observação foi selecionada como técnica
porque pode indicar a distância que há no que é preconizado por um segmento
institucional e o que ocorre na ponta, possibilitando ampliar a reflexão acerca dos
impactos e efeitos sobre a vida dos sujeitos (KLEIN e DAMICO, 2012).
A observação estruturada foi caracterizada pela imersão no contexto de uma
determinada escola do município de Belo Horizonte para explorar o campo de pesquisa e
possibilitar a complementação de outras técnicas. Dessa forma, após anuência dos
gestores da escola iniciei o processo de visitas em outubro de 2015, reestruturando-as em
período semanal a partir de fevereiro de 2016 e culminando em maio do mesmo ano com
imersão diária. Observei o Programa Escola Integrada (PEI) e dois núcleos do Programa
Segundo Tempo (PST)3 na dinâmica da escola que é organizada pelas execuções das
ações nos espaços internos da instituição. A imersão na dinâmica escolar contribuiu para
observar, ouvir, interagir e registrar atitudes e falas das pessoas. Essa ancoragem empírica
permitiu identificar processos e contextos que se concretizam nas intervenções dos
programas.
Partindo do contexto da observação, tentei compreender como as pessoas que
atuam nos programas orientam seus comportamentos, falas, gestos, relações considerando
suas estratégias de intervenção. Nesse sentido, busco refletir sobre o contexto observado
com vistas à Animação Cultural entendendo que os processos de intervenção na escola
ou fora dela, exercidos por diversos atores de diferentes formações, possibilitam aos
sujeitos envolvidos uma oportunidade de posicionar-se criticamente e ativamente no
espaço social. Isso porque compreendo que lidar com uma intervenção no âmbito da
2

A pesquisa intitulada A implementação dos Programas Segundo Tempo e Escola Integrada e as
representações de lazer e esporte é desenvolvida no Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos
do Lazer – UFMG e tem como objetivo analisar o processo de implementação dos programas de contraturno
no município de Belo Horizonte considerando as representações de esporte e lazer, as práticas e as
interações com a dinâmica escolar e social. A estratégia da pesquisa de campo é o estudo de caso e as
técnicas selecionadas foram a observação estruturada e entrevista semi-estruturada.
3
O PST participa da dinâmica escolar com dois núcleos, sendo um no turno matutino e outro no vespertino,
atendendo cada um o número de 100 estudantes entre 7 a 12 anos. No caso observado, o Programa Escola
Integrada atende 385 estudantes nos dois turnos. Sendo assim, muitos estudantes não participam das ações
específicas do PST.
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cultura deve se pautar na ideia de mediação. É com esse olhar que busco conhecer e
interpretar as práticas constituídas nos Programas Segundo Tempo e Escola Integrada.
Nesse cenário de atuação é relevante entender as articulações do PST e PEI, seus
mecanismos de inserção e consolidação no universo da escola, o tratamento dado às
práticas e os processos políticos que os constituem. No contexto da observação percebese que essa imbricação entre os programas provoca instabilidades nas relações e
atribuições entre coordenadores do PEI e PST. Há o entendimento da coordenação do PEI
e um dos coordenadores de núcleo PST de que este último configura como uma oficina.
Com isso, planeja-se as ações de acordo com as demandas do PEI, mesmo que um
planejamento diferenciado seja inserido nos sistemas de gestão do Ministério do Esporte.
Porém, um segundo coordenador de núcleo PST compreende que tem um planejamento
a cumprir que é independente das proposições do PEI.
Os registros do caderno de campo revelam essa lacuna nos processos tendo em
vista a fala da coordenação do PEI que manifesta desejo em compreender como é o
planejamento do PST, entender o que eles podem fazer e se existe alguma orientação que
não permite que participem das ações propostas pelo PEI. Essa perspectiva reforça a ideia
da necessidade de reuniões de alinhamentos, planejamentos e coordenações. Penso que
os coordenadores das diversas atividades pedagógicas que acontecem sob a
responsabilidade da instituição são responsáveis pela construção do diálogo entre as
diferentes propostas de intervenção. Essa é uma possibilidade de construir vínculos entre
as ações educativas e a proposta político-pedagógica da instituição.
Segundo Antunes e Padilha (2010), o planejamento dialógico enfatiza valores
culturais e políticos contextualizados e com base numa visão interdisciplinar de ação. A
ação de planejar coletivamente significa tomar decisões em conjunto, a partir do
conhecimento da realidade e priorizando as aprendizagens e a garantia de direito aos
processos educativos qualificados. Interpreto que a falta do planejamento da ação, por
mais que se considerem as experiências profissionais, pode contribuir, negativamente, na
resolução dos desafios dos programas e da escola. Corroboro com Antunes e Padilha
(2010, p.80) ao definirem que “realizar planos e planejamentos educacionais ou escolares
significa exercer uma atividade engajada, intencional, científica, de caráter político e
ideológico e isento de neutralidade”.
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As situações experenciadas no contexto da prática podem ser promotoras e
promulgadoras de novas reflexões e mudanças que serão fortalecidas na expressão e
manifestação do coletivo de atores envolvidos diretamente nas ações. Esses sujeitos são
fundamentais para anunciarem novas possibilidades e avaliações dos programas de
contraturno. Barreto e Lopes (2010) relatam que no contexto da prática são produzidos
efeitos e consequências que interferem na proposta original promovendo mudanças e
transformações significativas, pois é nele que a política está sujeita à interpretação e
recriação. Nesse sentido, as interações e interlocuções entre os sujeitos da prática podem
contribuir para uma reflexão, debate e transformação do uso da ampliação do tempo
escolar.

OS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO: REPRODUÇÃO OU MEDIAÇÃO?
Os programas de contraturno desenvolvidos nas escolas municipais de Belo
Horizonte sugerem que as intenções são o enfrentamento da crise do fracasso escolar,
revelado pelos índices de avaliação de rendimento e de fluxo (aprovação, repetência e
evasão) dos alunos. Dessa forma, apresentam propostas pedagógicas que anunciam uma
concepção de educação escolar que amplia para além do conhecimento sistematizado no
currículo tradicional e possibilitando um processo que envolve experiências
contempladas pelas diversas linguagens e manifestações culturais.
Boto (2006) narra as reformas de métodos tornando a escola mais atrativa foram
os primeiros constituintes do direito à educação escolarizada. Além disso, surge, no
século XXI, a possibilidade de ter os conteúdos curriculares alterados, dando ênfase à
diversidade, à pluralidade cultural, às minorias sociais, às questões ambientais e
possibilitando a desconstrução do modelo dos espaços, tempos e saberes curriculares.
Esse entendimento é necessário para a desconstrução de organizações curriculares
tradicionais, porém não é suficiente para as mudanças significativas da ação. Considero
que a forma também é conteúdo, isso significa que um conhecimento diferenciado ou
inovador pode vir a ser enquadrado na mesma moldura tradicional em função da forma
como é trabalhado. Se o conteúdo é educativo, a forma como são desenvolvidas as
atividades apresentam possibilidades pedagógicas.
Ao priorizar o atendimento de crianças e jovens de áreas de vulnerabilidade social,
os programas observados podem se legitimar como um espaço de aprendizagem,
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apropriação e produção cultural, um saber que possibilite o (re)conhecimento e
(re)construção das formas de organização da cultura e, consequentemente a reformulação
da visão de mundo e a minimização das desigualdades culturais. Assim, a escola poderia
por ação direta reduzir essas desigualdades, considerando seus processos educativos e os
modos de intervenção.
Considerando o processo de intervenção, Alves Júnior e Melo (2003) indicam que
entre as possibilidades que contribuem no processo de intervenção
educacional, estão: a busca de novas formas de encarar a realidade social,
direta ou indiretamente oferecidas pelo acesso a novas linguagens culturais; a
percepção da necessidade de equilíbrio entre consumo e participação direta nos
momentos de lazer; a recuperação de bens culturais destruídos ou em processo
de degradação em resultado da ação da indústria cultural; e a própria
humanização do indivíduo, que passa a se entender como agente, não somente
paciente do processo social (p.52).

No contexto da intervenção e seus efeitos, as vivências oportunizadas às crianças
e jovens podem viabilizar a construção de um pensamento crítico sobre a realidade social,
entretanto, é necessário refletir as concepções sustentadoras das ações para que conduzam
a experiências significativas. Dewey (2010) revela que a máxima de que a educação é
fruto da experiência não significa que toda experiência é educativa. As experiências
podem ser educativas ou deseducativas. Podem assim, produzir “dureza e
insensibilidade”, de forma que impossibilitam novas vivências enriquecedoras, e são
desconectadas uma das outras e, mesmo sendo prazerosas, não produzem articulações, se
dissipam e limitam outras possibilidades de experiências. O autor reforça que
Cada uma das experiências pode ser vigorosa, intensa e interessante, mas,
ainda assim, a falta de conexão entre elas pode gerar artificialmente hábitos
dispersivos, desintegrados e centrífugos. A consequência da formação de tais
hábitos é a incapacidade de controlar experiências futuras que passam a ser
consideradas, ou como fontes de prazer, ou de descontentamento e revolta
(DEWEY, 2010, p.27).

Nessa expectativa, considero que as experiências dos programas de contraturno
são “educativas”, na medida que requerem uma ferramenta pedagógica potencializadora
da educação para e pelo lazer e que subsidie a mediação no campo da cultura. Melo (2006)
resume o compromisso político-pedagógico da educação para e pelo lazer numa proposta
chamada de Animação Cultural. Esta é uma proposta que não se restringe a um campo de
intervenção, pode ser implementada no âmbito da escola, do lazer, da família, empresa,
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instituições públicas e não deve ser compreendida por somente uma área de
conhecimento.
A animação cultural que baliza as questões abordadas neste estudo é
compreendida como
Uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção pedagógica)
pautada na ideia radical de mediação (que nunca deve significar imposição),
que busca permitir compreensões mais aprofundadas acerca dos sentidos e
significados culturais (considerando as tensões que nesse âmbito se
estabelecem) que concedem concretude à nossa existência cotidiana,
construída com base no princípio de estímulo às organizações comunitárias
(que pressupõe a ideia de indivíduos fortes para que tenhamos realmente uma
construção democrática), sempre tendo em vista provocar questionamentos
acerca da ordem social estabelecida e contribuir para a superação do status quo
e para a construção de uma sociedade mais justa (MELO, 2006, p.28).

Levando em conta as ações educativas do Segundo Tempo e Escola Integrada,
busco analisá-las a luz da Animação Cultural que é definida como “um processo de
educação estética, de educação das sensibilidades, o que pode permitir aos indivíduos
desenvolverem o ato de julgar e criticar a partir do estabelecimento de novos olhares
acerca da vida e da realidade” (ALVES JÚNIOR e MELO, 2003, p.66).
Essa perspectiva de atuação considera o processo de produção cultural e de
constituição de autonomia para o exercício da cidadania. A observação dos programas na
dinâmica escolar possibilitou a compreensão de que eles exigem, também, uma estrutura
organizacional e operacional que potencialize as ações educativas e possibilite condições
favoráveis para o posicionamento e comprometimento dos profissionais frente aos
programas.
Compartilho com Gallo (2008, p.17) a ideia de que nas práticas do contexto
microssocial o estudante é “levado a assumir posturas de liberdade, respeito,
responsabilidade”, ao mesmo tempo em que observa nos sujeitos envolvidos na ação
essas mesmas práticas. Cunha (2007) afirma os programas de educação integral podem
desvelar um lado sombrio, no qual o marketing político do tempo e do atendimento
integral pode esconder questões teórico-práticas cotidianas que são desafios, muitas vezes
difíceis e intransponíveis, enfrentados pela comunidade escolar. E acrescenta que a
qualidade educacional requer mais que a ampliação do tempo, ou seja, pressupõe uma
ressignificação das práticas nele contidas.
Assim, compreendo que a construção de ações coletivas é fundamental para
materializar no espaço escolar um processo de formação amplo e qualitativamente
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significativo. Nesse sentido, os sujeitos que executam as ações dos programas PEI e PST
precisam dialogar sobre suas concepções de educação, suas expectativas e propostas
pedagógicas de intervenção para construírem processos educativos que tenham
significado e sejam apropriados pelos estudantes.

MINHAS REFLEXÕES
Este estudo estabelece como ponto de partida para a compreensão dos Programas
PST e PEI a observação de suas dinâmicas e as potencialidades das práticas educativas,
interpretando que a intervenção constitui-se como um processo complexo. Na imbricação
desses programas são manifestadas coerências, incongruências e incertezas dos sujeitos
que exercem as ações educativas. Porém, interpreto que esses atores são quem
efetivamente implementam as políticas educacionais e têm a capacidade de
recontextualizá-las por meio de proposições coletivas que enfatizem a construção de uma
sociedade mais justa.
Os sujeitos da intervenção não podem ser reduzidos a executores dos programas
e considerarem, somente, procedimentos burocráticos a serem cumpridos. É necessário
maior envolvimento nos processos de elaboração, implementação, avaliação mesmo que
as diretrizes proponham formatos diferentes para os programas. É preciso levar em conta
as demandas da escola, do seu projeto de sociedade e cidadão e a escuta dos estudantes.
É a partir dos desafios do planejamento coletivo que esses programas podem contribuir
para a ressignificação da escola, principalmente, por parte dos estudantes.
Os programas observados propõem uma formação ampliada dos estudantes em
situação de vulnerabilidade social, entretanto a qualificação da intervenção depende da
articulação dos sujeitos envolvidos na ação, das apropriações e produções que fazem no
âmbito da cultura, da compreensão e comprometimento com o caminho a percorrer e do
entendimento coletivo de onde se quer chegar.
No campo observado foi possível perceber que as formas de intervenção e as
tomadas de decisão frente aos desafios surgidos nas ações (conflitos, não participação,
contribuições ou desistências dos estudantes) diferenciavam-se em função dos sujeitos e
as relações que estabeleciam com aquele espaço social. Considerando a mediação, é
importante que os sujeitos da intervenção estejam em constante processos formativos,
buscando entender as novas dinâmicas da sociedade, e a partir daí apresentar as
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‘verdades’. Aqui, entendendo que cada sujeito traz consigo experiências e saberes que o
permitem apropriar de ideias e concepções. E compreendendo também que várias são as
esferas de aprendizagem que não são entendidas somente como a formação escolarizada.
A ideia da mediação não é falar pelos outros, mas permitir as manifestações dos sujeitos,
ampliar sua dimensão de visão e crítica do mundo e possibilitar a reconstrução e
ressignificação da realidade.
Nesse aspecto é preciso destacar que as oportunidades educativas dos programas
Escola Integrada e Segundo Tempo devem compor a proposição de todo trabalho
pedagógico desenvolvido na escola para todos os sujeitos. O processo de intervenção
deve possibilitar a ampliação do capital cultural, numa perspectiva de estabelecer uma
cultura política. Interpreto que os programas de contraturno aproximam-se das propostas
de ação no âmbito do lazer que concebem a cultura e permitem (re)construir,
(re)dimensionar significados recebidos ou produzidos por uma sociedade. Visto que
podem provocar reflexões e recontextualizações dos currículos escolares que,
tradicionalmente, selecionam conhecimentos científicos e desconsideram os demais
saberes na formação dos sujeitos da escola. Com isso, os programas PEI e PST têm a
relevância e o desafio do enfrentamento e o debate sobre a interface entre lazer e educação
e a construção da escola e processos educativos desejados.
Por fim, analisando a atuação dos sujeitos dos programas PEI e PST como
animadores culturais me permite pensar em projetos políticos de intervenção que estejam
comprometidos com mudanças na visão de mundo e sensibilidades dos sujeitos e
movimentos da sociedade. Simon (2011) acrescenta que os grupos de trabalhadores
culturais, nesse estudo incluindo os professores e monitores, podem como um conjunto
contestar formas dominantes de produção cultural numa variedade de locais nos quais as
pessoas moldam suas identidades e suas relações com o mundo. E para dar conta do
processo educativo, existe um aparato produtivo constituído de um conjunto de práticas
organizacionais, curriculares e pedagógicas que contribuem na forma como os
significados são produzidos, identidades reconhecidas e valores são questionados,
modificados ou mantidos.
Considerando o caráter educativo do lazer e esporte, Silva (2013) aponta que “os
artefatos culturais possibilitam aprendizagens a respeito das representações de mundo, de
sociedade, de sujeito e expõem em nosso cotidiano um conjunto de valores, de saberes,
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de formas de conviver ensinados por eles” (p. 107). As propostas de ação no âmbito do
lazer e esporte que caminham para a dimensão cultural possibilitam uma ressignificação
da realidade social, porém não devem ser isoladas. É necessária uma avaliação
contextualizada que evidencie as dimensões qualitativas e quantitativas da realidade
social e com isso, avançar no que refere-se à discussão sobre a qualidade formal e
qualidade política efetivada por meio de políticas públicas.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO COMPONENTE DA POLÍTICA
PÚBLICA DE LAZER
Dalva de Cássia Sampaio dos Santos, Universidade Federal de Minas Gerais,
dalssia@hotmail.com

RESUMO: A temática da formação é a motivação deste texto, que é parte dos estudos
desenvolvidos no doutorado em estudos do Lazer na UFMG. Ele tem como propósito
refletir sobre formação continuada de servidores públicos que atuam com lazer em que
apresento uma síntese de apontamentos, desenvolvidos através de pesquisa
bibliográfica. os dados tratados aqui é parte da pesquisa bibliografia, desenvolvida a
partir da busca de palavras chave como: formação, formação continuada, formação
profissional, formação permanente, formação de trabalhadores, com o objetivo de
identificar elementos históricos e conceituais sobre processos de formação continuada
de trabalhadores. Assim buscamos na literatura internacional e nacional em outras áreas
de conhecimento o apontam os autores sobre a temática que defendem a importância da
formação, principalmente na área das políticas públicas de lazer discutir a atualidade da
importância da formação continuada como componente de uma política pública de
lazer.
PALAVRAS CHAVE: Políticas públicas; formação continuada; formação profissional;
política de lazer.

O lazer se consolidou como direito social e foi um dos fenômenos que mais

cresceu no século XX, diversificando a indústria cultural, e os espaços de atuação do
poder público. Esses aspectos têm impulsionado a ampliação e diversificação do
mercado de trabalho na área do lazer, exigindo dos profissionais que atuam nessas
políticas um processo contínuo de formação ampla, com vistas a um desempenho
qualificado, para uma área que é multidisciplinar (ISAYAMA, 2002).
Na análise desses processos de formação de servidores públicos foi possível
detectar alguns estudos que chamaram atenção devido ao papel atribuído à formação
continuada como estratégia final para a qualificação para o trabalho e como garantia da
manutenção do emprego. No atual contexto, percebe-se o avanço de práticas
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governamentais que reforçam as visões de redução da capacidade estatal e a diminuição
da máquina pública, tudo com vistas a favorecer o sistema privado.
Nessa direção localizei a publicação “Formação Profissional Continuada nas
Empresas: Diretrizes para Pesquisa” é pesquisa encomendada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) datada de 2007 que desenhava uma coleta de dados sobre
os processos de formação profissional das empresas. Em que pese o documento ter
como objetivo central o setor privado, dentre outras questões, apresenta nos argumentos
iniciais um leque de estudos sobre a temática e destaquei alguns pontos que relevantes
como a tipificação de formação e qualificação profissional tratado pelo estudo vai em
três direções.
Uma é a Formação Educacional profissional Inicial em programas de longa
duração, na educação regular secundária. A segunda é a Formação Profissional de
inserção, compõe formação especifica de jovens e/ou trabalhadores desempregados. Já a
terceira forma é a Formação profissional e continuada aos trabalhadores empregados,
podendo ser interna ou externa ao órgão que trabalha podendo receber a certificação
tanto em instituição publica quanto privada. (LUCIO (Orgs, 2007, p. 07).
No quadro nota-se a indicação de três conceitos presentes quando se fala em
formação profissional pode-se estar falando de atuações distintas segundo os autores
uma formação articulada a um sistema público de ensino (primeiro conceito), a
formação para habilitação a uma determinada tarefa profissional (segundo conceito) ou
a formação em serviço ou a partir dele (terceiro caso) todas são formação profissional
continuada.
A pesquisa faz um breve panorama da formação profissional continuada nos
países desenvolvidos, onde “a regulamentação pública da formação profissional
continuada se faz, em geral, de maneira tão extensa quanto àquela exercida sobre a
propiciada pelo sistema educacional” (LÚCIO ORGs, 2007, p. 07). A França possui
uma política de formação profissional continuada claramente definida em lei federal,
que define regras e mantém o controle dessa política, tanto para o setor privado, como
para o setor público. A Lei federal francesa determina que as empresas direcionem 1,5%
de seu orçamento para a política de formação profissional continuada.
Para o setor publico a formação deve ser direcionada para funcionários
públicos nas diferentes esferas (federal e regionais) sendo que cada ente federado deve
garantir orçamento para formação. Já a formação profissional para desempregados
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também está assegurada e esta é financiada com recursos do seguro-desemprego. A
formação para o funcionalismo público é garantida, inclusive é assegurado o direito do
servidor público poder se afastar parcial ou totalmente do ambiente do trabalho para se
dedicar a esse processo de formação (LÚCIO, 2007).
Na Itália a formação é incentivada com recursos do Fundo Social Europeu que
garante o montante de 60% dos recursos dessa política no país e as regionais assumem
os 40% do orçamento restante, assim como assumem a certificação dessas formações.
Dessa forma cada regional define seus currículos e certifica seus participantes, o que
gera uma discrepância entre cursos de região diferentes, mas com o mesmo nome e
objetivo. Assim, a política de formação profissional continuada (PFPC) italiana acaba
assumindo um caráter de formação pontual e limitada, destinada a um determinado
emprego em setor específico da região (LUCIO, 2007).
Já na Espanha, as relações capital-trabalho se estabeleceram de tal forma que
os recursos destinados a PFPC é dividido entre empresas e trabalhadores, sendo 0,6% e
0,1% respectivamente, esses recursos são retirados do Fundo destinados a prevenção de
os acidentes de trabalho e patologias funcionais. Além disso, as empreses também tem a
obrigação de gastar entre 0,6 a 1,5% do orçamento salarial para a PFPC. A certificação
e a execução dessa política são de responsabilidade do Governo Real.
Vale ressaltar que a Europa através da União Europeia sinalizou a partir do
documento “Crescimento Competitividade e Emprego: desafios para entrar no século
XXI” (1993) que os Estados-membros deveriam adequar seus sistemas, a fim de superar
os problemas políticos econômicos e sociais iminentes nos países europeus, onde as
disputas entre as empresas, o crescimento do desemprego e da exclusão social eram
reveladores da crise do capital à época.
Assim, a política de formação contínua, incluindo os desempregados de longa
duração, os jovens sem experiência profissional e o trabalhador assalariado entra como
um desafio a ser assumido pelos Estados-membros para facilitar não só o freio no
desemprego, mas para arrumar a vida econômica, política e social da Europa pronta a
continuar competitiva no neoliberalismo em curso. (COMISSÃO EUROPEIA, 1993)
A concepção das ações estruturantes para o enfrentamento do século XXI que
propõe o documento da Comissão Europeia (1993), que tem como máxima a integração
dos mercados para atuação em rede. O documento propõe quatro eixos estruturantes: a
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teleformação, a telemedicina, o teletrabalho e a teleadministração1. O eixo teleformação
é um pacote para a formação europeia voltada para a atuação em rede, que tem como
estratégia os sistemas de informação via internet banda larga. A teleformação está
voltada para a ampliação da educação formal, com investimento em tecnologias
audiovisuais e outras formas de recursos digitais, a formação individual, inclusive à
distância, a formação continua do trabalhador, a produção e publicação de estudos e
pesquisas. Segundo o documento, todo esse investimento deveria estar disponível à
todos os Estados-membros, num currículo de base comum para atender ao mercado
Europeu global .
Na América Latina nos anos 90 sob o signo da reestruturação produtiva os países
responderam às pressões para adequação de seu sistema de educação profissional para
atender ao mercado global. Assim a CEPAL (1994) redimensionou seu plano na área
definindo duas linhas de mudanças: a primeira a oferta de formação por setor de
mercado.
[...] criação ou reestruturação das instituições de formação de recursos
humanos para atender aos diferentes segmentos ocupacionais; [da
proposição] de cursos isolados, administrados por instituições especializadas
ou confeccionados por encomenda de empresas para capacitar em uma
técnica específica e aperfeiçoar um grupo definido de trabalhadores (CEPAL,
1994, p. 10).

Concordo com FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS (2015, p.01) quando
afirmam que:
a educação básica unitária (especialmente nas etapas dos ensinos
fundamental e médio) e a educação profissional5 , tendo a primeira como
uma conquista efetiva e de qualidade, e ambas como um direito, são
requisitos fundamentais para todas as dimensões da vida, sob condições
plenas de justiça, de cidadania e de democracia. Sendo assim, o acesso à
educação básica e à formação profissional de qualidade possibilita uma
inserção ativa e autônoma nos processos de produção, mormente sob as
novas bases da ciência e da tecnologia.

Há um consenso entre muitos estudos sobre educação quanto à crítica a lógica
da educação profissional prevista no Brasil é que essa formação não está centrada num
tripé que tenha como base uma educação de qualidade, e sim, num paradigma que
1

O Eixo Teletrabalho, trata da rede europeia de recursos humanos, que visam estratégias comuns para
superar a crise do desemprego e da formação que não atende ao mercado. A Telemedicina propõe
interligar os centros de estudos oncológicos e outras pesquisas e tratamento de saúde, com vistas a atender
as demandas geracionais e teleadministração, com foco em dar celeridade ao mercado interno, no que diz
respeito aos impostos, e ao desenvolvimento de centros de estatística, capazes de melhorar o
funcionamento do mercado interno (como; impostos, alfândegas, centros de estatística). As informações
produzidas devem estar disponíveis para os empresários europeus, como forma de proporcionar
circulação dos dados entre as administrações governamentais e do setor privado. (União Europeia, 1993,
p. 29 e 30)1.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

870

atende a logica da competência tendo em vista as demandas do mercado global, ou seja,
assiste-se no Brasil o desmantelamento da educação básica e os investimento na
educação profissional que tem retirado recursos da primeira, acabam sendo
precarizados, limitados ao saber-fazer, a uma formação específica para o trabalho
separada de um repertório cultural, capaz de ampliar e qualificar efetivamente a
formação ampla dos trabalhadores como um processo de emancipação humana.
Os estudos de Bittencourt e Zaourt (2010) sob o paradigma da administração
gerencial, em que o centro da análise está voltado para uma política de resultados, essas
autoras investigam a formação ofertada por duas escolas de governo. Uma do governo
do Amazonas e a outra do Município de Manaus, revelando que a formação
desenvolvida por essas instituições têm como fundamento a educação/treinamento para
o servidor público, numa perspectiva de formação instrumental.
O estudo indica um verdadeiro manual a ser cumprido numa perspectiva de
educação comportamental e instrumental para o servidor com o objetivo de “formar”
profissionais cada vez mais “capacitados’ para o mercado de trabalho. O curioso neste
estudo é que o mesmo ao dar ênfase à formação instrumental, deixa de considerar nesse
processo a ampliação das expectativas desses profissionais sobre suas áreas de atuação.
A formação proposta nos estudos de Bittencourt e Zaourt, é uma formação restrita, que
favorece o individualismo e corporativismo com prejuízos à uma formação
humanizante.
Esse modelo de formação continuada preocupada com a aquisição de
conhecimentos específicos para o “saber fazer”, não estabelece relações com processos
mais amplos de formação cultural e política, em que se vislumbra a formação de
sujeitos ativos, críticos e criativos capazes de compreender sua história, seus direitos e
deveres assim como os mecanismos hegemônicos que mantém o status quo para somar
nos processos de transformação social (GRAMSCI, 2006). Essa linha de abordagem
sobre formação instrumental, voltada para o mercado, é criticada por Frigotto (2015,
p.16) que nos chama atenção para a reflexão sobre o papel que a educação formal na
perspectiva da educação profissional tem assumido no contexto atual.
No contexto da produção flexível, amplia-se a substituição de trabalhadores
por capital morto e extinção e a flexibilização de direitos, não cabe garantir o
direito ao emprego. Trata-se de educar para a empregabilidade e esta depende
de cada um. Também desaparece do vocabulário social e pedagógico o termo
qualificação. Esta estava ligada a emprego e ao um conjunto de direitos dos
trabalhadores os quais contavam com sindicatos fortes que defendiam seus
interesses. O empregável forma-se por competências e estas são aquelas
requeridas pelo mercado. O trabalhador, individualmente, que busque estar
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atento ao que o mercado espera dele. Por consequência quem deve, de forma
gradativa, orientar, inclusive as escolas estatais púbicas, os currículos, os
conteúdos e os métodos de ensino e de avaliação são institutos vinculados aos
setores produtivos privados. Mas se o desejo for ser patrão de si mesmo, o
recado cínico é: busque ser empreendedor.

Sabe-se, porém, que neste modo de formação para o trabalho neste contexto de
minimização do Estado em que baixa a oferta de postos de emprego, porém de
diversificam os postos de trabalho tanto na esfera pública, quanto no setor privado,
sendo esta uma das características do avanço tecnológico e das mudanças nas relações
estado-capital-trabalho no neoliberalismo (ANTUNES, 2006). Nessa lógica é facil
constatar que não há possibilidade de emprego à todos e as melhores fatias do bolo da
festa estarão direcionadas para “os que chegarem na frente” com suas peles brancas,
masculinas, jovens e diplomas competitivos, ou seja, com maior número de
“competências” específicas exigidas pelo mercado. Pois ainda nos dias atuais persistem
relações etnico-raciais, de orientação sexual desiguais, que excluem milhares de
mulheres, negros, homossexuais de processos formativos e de possibilidades de
trabalho.
Neste sentido, entendo formação continuada como apresentada pela Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) (2000) que:
trata da continuidade da formação profissional, proporcionando novas
reflexões sobre a ação profissional e novos meios para desenvolver e
aprimorar o trabalho pedagógico; um processo de construção permanente do
conhecimento e desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial e
vista como uma proposta mais ampla, de hominização, na qual o homem
integral, omnilateral, produzindo-se a si mesmo, também se produz em
interação com o coletivo (p. 22-23).

Considerar a formação continuada nesta direção é reconhecer o lugar do sujeito
na história. Nas investigações sobre a formação continuada no setor público localizamos
as experiências nos setores de saúde e educação. Destaco o sistema de estruturas
organizacionais, recursos financeiros e canais de participação/decisão da política como
os conselhos de educação e de saúde nas três esferas de poder. Tal sistema pode garantir
o fluxo para a organização de uma política pública.
A formação continuada na área da educação tem recebido maior atenção nos
diversos campos de atuação profissional voltada para uma formação que dê conta de
uma formação verdadeiramente humana. Newton Duarte, (1998), nos chama atenção
para o trabalho educativo capaz de provocar nos seres humanos as condições ideais para
conquistarmos nossa humanidade. O reconhecimento dessa humanidade implica em
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buscar cada vez mais, um processo de formação que nos situe neste universo do humano
que deve se traduzir numa educação ampla irrestrita, capaz de aguçar todos os sentidos
e abrir os canais necessários para conhecer, o que ainda parece estranho ou invisível.
Assim a formação ominilateral está pautada na perspectiva de uma formação ampla
irrestrita, capaz de promover uma educação que rompa o tradicional compromisso da
formação para o status quo, nascedouro da escola, e que promova processos formativos
que rompam a lógica da divisão social do trabalho e questionem a ordem social
estabelecida.
Os estudos sobre experiências de formação continuada nas políticas públicas têm
foro privilegiado a área da educação, em que a formação continuada é reconhecida
como um elemento constituinte da política de educação no Brasil ou pelo menos deveria
ser. Por isso é vasta a produção nesta área.
Assis (2011) investigou a política de formação continuada dos professores do
Estado de Pernambuco, centrou-se na comparação entre os dois mandatos com a
intensão de identificar os avanços e os retrocessos das mesmas em relação aos
documentos nacionais. No estudo a formação continuada é fundamental na formação
dos professores, e não pode ser concebida como continuidade da formação básica, mas
como possibilidade de qualificar, articular os saberes ampliando do repertório cultural
dos professores. O estudo considera a formação continuada em serviço e concluiu que a
segunda gestão teve mais avanços em sua proposta de formação quanto na estrutura
organizacional dos eventos formativos.
A área do lazer tem dedicado atenção aos estudos sobre lazer e formação, onde
localizamos alguns trabalhos que trazem contribuições ao tema. Gomes (2011, p. 36)
ao tratar o tema da formação profissional discute o aspecto político pedagógico do
conhecimento a ser tratado. Destaca os processos formativos ocorrem à todo momento,
nas relações que estabelecemos na família, amigos dentre outros espaços. Destaca a
formação profissional:
deve estar comprometida com a superação da compreensão parcial e
fragmentada dos distintos fenômenos que compõem a nossa vida social, o
que requer criatividade, curiosidade, capacidade de abstração [...] É
imprescindível concretizar projetos coletivos, explorando trocas de saber na
vivência da diversidade em suas inúmeras interfaces com a cultura, com o
meio ambiente e com a sociedade, respeitando diferenças dialogando com a
pluralidade, defendendo os direitos humanos e redescobrindo o significados
dos saberes aqui considerados aqui, que são vistos como necessários para
qualificar a formação profissional (ibdem. 43-44)
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Nos últimos anos tem crescido o volume de produções sobre formação e atuação
profissional no lazer. Marcellino (1995; 2003; 2007; 2008) chama atenção sobre a
necessidade da formação e desenvolvimento de quadro de pessoal para atuação nas
políticas de lazer. O autor considera a formação, um dos elementos básicos da
valorização do quadro de pessoal que atua no campo e fundamental para a consolidação
de uma política pública de lazer. Identifica ainda, seis categorias de formação praticadas
no Brasil, voltadas para a formação e atuação no campo do lazer: “cursos livres de curta
duração, formação de nível superior específica, de habilitações em cursos de nível
superior, pós-graduação strictu-senso, com linhas de pesquisa específicas, pósgraduação lato sensu e MBA (MARCELINO, 2007, p. 15).
Isayama et. al. (2011) fizeram um estudo, procurando identificar se os
municípios da região metropolitana estavam desenvolvendo política de formação
profissional para seus funcionários atuantes nas políticas de esporte e lazer. No estudo,
os autores fundamentados na teoria do profissional reflexivo (Shon, 2000) identificam,
descrevem e analisam a política de lazer de 13 municípios da Região Metropolitana de
BH, sob o ponto de vista da formação.
Vale ressaltar que a pesquisa desenvolvida tratou apenas dos órgãos que
possuem o lazer com o recorte do esporte, apesar de conceberem o lazer como campo
multidisciplinar em que atuam profissionais de diversificadas áreas. Os resultados dessa
investigação demonstraram que não existe uma política de formação profissional
estruturada nos municípios pesquisados. Quando existe, está relacionada à oferta de
conhecimentos instrumentais da máquina administrativa. Boa parte desses municípios
só tem a possibilidade de atuação específica com a área do lazer, a partir da experiência
da implantação do PELC em sua cidade.
O estudo de Ewerton, (2010) centrou na formação continuada dos Agentes
sociais do Programa esporte e lazer da cidade a implementação da política de formação
do PELC e concluiu que a formação do Programa é um dos pontos relevantes do
Programa para os agentes sociais, no entanto a pesquisa revelou que a implementação
da política de formação em serviço ainda é uma das dificuldades no monitoramento e
acompanhamento dessa etapa de formação do PELC, o perfil diferenciado dos agentes
sociais também é apontado na pesquisa como um dificultador para as gestões
apresentarem um plano de formação em serviço de forma que possa interessar os
diferentes interesses dos mesmos.
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O trabalho de Marcellino, Capi e Silva (2011) intitulado “Lazer no município:
formação e desenvolvimento de quadros: os casos de Campinas e Piracicaba-SP”, os
autores se propõem no estudo a “verificar a importância que a política de formação e
desenvolvimento de quadros como eixo de política de esporte e lazer de dois municípios
de São Paulo” (p.230), assim como localizar os componentes da política de formação e
desenvolvimento de quadros desses municípios e propor possíveis mudanças. Como
resultados apontaram que existe uma necessidade da formação e desenvolvimento de
pessoal na política de lazer, pois há uma ausência de conhecimentos específicos sobre o
tema devido a própria estrutura para desenvolvimento da política. Campinas consegue
qualificar mais o trabalho diferente de Piracicaba, que realiza a ação setorizada entre
lazer e cultura.
A pesquisa intitulada “A Atuação Profissional em Políticas Públicas de Esporte
e Lazer: saberes e competências, de Ungheri” (2014, p. 19) teve como objetivo analisar
os saberes selecionados na atuação profissional em Políticas Públicas de Esporte e Lazer
da Secretaria de esporte e lazer de Belo Horizonte, e seus resultados apontaram para as
lacunas históricas tanto na formação inicial, no que se refere ao conhecimento do lazer
como área de atuação de políticas e as ausências de saberes no campo das políticas
públicas de esporte e lazer, limitando-se a priorizar a formação numa perspectiva mais
técnico administrativa.
Figueiredo e Almeida (2010) no estudo intitulado “Educação e Formação dos
trabalhadores do Programa Esporte e lazer da Cidade”, tratam das relações entre
educação, formação profissional e o Lazer, com olhar sobre a realidade da formação do
PELC no Distrito federal. Tais autores concluem que, ao buscar os limites e os avanços
dessa política de lazer, os trabalhadores envolvidos com o programa tem atitudes próativas, com interesse permanente em novos conhecimentos no sentido de superar os
erros que a macropolítica econômica causam às condições de trabalho desses
trabalhadores do PELC. Apontam que a formação modular precisa de mudanças para
um processo mais continuado de formação e esses trabalhadores devem ter mais direitos
trabalhistas garantidos através do fim da política de ajuda de custo a partir da bolsa, para
o regime de contrato assalariado como trabalho docente.
Diante do contexto atual marcado a cada dia por surpresas de novos perdas de
direitos dos trabalhadores, pensar em formação continuada assegurada na política de
lazer aos servidores públicos que atuam na gestão, parece utopia. Porém entendo que a
formação continuada nas políticas de lazer é mais um desafio a ser enfrentado pelas
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gestões públicas, pois a depender dos parâmetros político-ideológicos que estão
ancorados o perfil do governos e dos próprios servidores a serem envolvidos, os
processos formativos podem vir a responder a uma linha de formação gerencial,
fragmentada e instrumental, ou ominilateral.
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RESUMO: As atividades/esportes de aventura nas últimas décadas ganharam destaque
na sociedade, assim como na formação profissional nesta área. Nesse sentido, a
pesquisa objetivou identificar nos currículos dos cursos de formação inicial em
Educação Física a disciplina atividades/esportes de aventura, nas Instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas do Brasil e analisar em seus planos de estudo a ementa. A
pesquisa se deu por meio do banco de dados do e-MEC (site) e nos sites diretos das
instituições de ensino superior (IES). No site da IES buscou-se a matriz curricular ou
outro documento similar que indicasse as disciplinas relacionadas as atividades de
aventura. Os resultados apresentam no Brasil 1274 cursos de Educação Física, sendo
que 351 cursos aparecem a disciplina relacionada as atividades de aventura. Destes
apenas 68 apresentaram a ementa que possui, na sua maioria, o estudo sobre o
ecoturismo, o estudo do planejamento, organização e prática das atividades de aventura
além da vivencia das atividades físicas de aventura na natureza, bem como a
aprendizagem das técnicas específicas de algumas modalidades. Existe, então, uma
relevância atual em debater não somente a disciplina, mas o contexto e a preocupação
ambiental presentes na sociedade.
PALAVRAS CHAVE: Currículo, Formação Inicial e Atividades de Aventura

INTRODUÇÃO
As vivências no meio natural ganharam destaque no decorrer das últimas
décadas, sendo estudadas por algumas áreas de conhecimento (Turismo, Educação
Física, Lazer) bem como por autores, como Betrán (1995); Marinho e Bruhns (2003,
2006); Shwartz (2006); Uvinha (2005); Serrano (2000); entre outros. Para este estudo
adotaremos o termo de atividades de aventura, conforme aponta Marinho e Schwartz
(2005) “como diferentes práticas esportivas manifestadas, privilegiadamente, nos
momentos de lazer, com características inovadoras e diferenciadas dos esportes
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tradicionais”. Entretanto, apesar de suas origens no lazer devemos ampliar as suas
possibilidades na atualidade, tendo em vista seu caráter esportivo de alto rendimento e o
contexto educacional (formal e não formal).
Com esse entendimento o termo atividades de aventura ganham uma
abrangência maior, não se restringindo ao lazer e talvez atendendo a outras demandas da
sociedade contemporânea. Por sua vez, o debate sobre as atividades de aventura, lazer e
turismo e suas relações destacaram-se nas últimas décadas como uma abordagem não
modista, mas atual e relevante, exigindo “analises multirreferenciadas e cada vez mais
rigorosas em busca de sua compreensão” (VILLAVERDE, 2003, p. 54). Seja qual for o
motivo de interesse o fato é que elas estão na ordem do dia, despertando assim um olhar
para o campo de atuação e consequentemente à formação de profissionais capacitados
para nela intervir.
Para Corrêa (2008) a formação numa instituição de ensino superior se faz
necessária, visando melhorar a estruturação do campo em termos de qualidade e
responsabilidade. Do mesmo modo há necessidade de flexibilidade curricular que
permita implementar o currículo nos cursos, atendendo os interesses e as peculiaridades
879

regionais do mercado de trabalho.
Nesse interim, as atividades de aventura seriam uma possibilidade nos
currículos de formação inicial em Educação Física, portanto, a pesquisa objetivou
identificar nos currículos dos cursos de formação inicial em Educação Física a
disciplina atividades/esportes de aventura, nas Instituições de Ensino Superior, públicas
e privadas do Brasil e analisar, em seus planos de estudo, a ementa.

METODOLOGIA
No que se refere a metodologia, trata-se de uma pesquisa quanti/qualitativa,
classificada como um estudo descritivo analítico o qual utilizou como técnica de coleta
de dados a análise documental “considerando como documento qualquer registro escrito
que

possa

ser

usado

como

fonte

de

informação”

(ALVEZ-MAZZOTTI;

GEWANDSZNADJDER, 1998).
A coleta de dados consistiu na realização de um levantamento dos cursos
superiores de Educação Física no Brasil em atividade, presenciais e a distância. Para
isto, foram utilizadas as informações disponibilizadas no banco de dados do e-MEC.
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Neste ambiente eletrônico, de acesso livre, estão disponíveis informações sobre as
instituições e cursos de ensino superior cadastrados no MEC. Sendo assim, até junho de
2016, os pesquisadores realizaram a consulta no sistema de busca do e-MEC referente
aos cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura) e suas respectivas
instituições.
A partir desse levantamento, utilizou-se do endereço eletrônico (constante no
e-MEC) das IES ou aquela que não havia esta informação recorreu-se ao site de busca
Google com o nome da respectiva instituição (este representou menos de 2%). Ao
acessar o site da IES buscou-se a matriz curricular ou outro documento similar que
indicasse as disciplinas constantes na grade do curso de Educação Física (bacharelado e
licenciatura). A partir deste filtro, foram obtidas as seguintes informações dos cursos: 1há disciplina, não há disciplina, não há informações no site da IES; 2 - nome da
disciplina; 3 - carga horária da disciplina; 4 - obrigatória ou optativa; 5 - Instituição
(Privado ou Pública – Federal, Estadual ou Municipal); e, 6 - Modalidade
(Bacharelado/Graduação ou Licenciatura), 7 - presencial ou a distância.
Após a coleta de dados foi realizado um processo de tratamento estatístico
descritivo. Tal tratamento consistiu em confeccionar tabelas que fornecessem
informações a respeito da distribuição da disciplina relacionada as atividades de
aventura nos cursos de Educação Física do Brasil, expressos em números absolutos e
relativos (%).
Com base nestes dados, realizou-se uma busca aleatória nas IES com curso de
Educação Física que constam em sua grade curricular a disciplina atividades/esportes de
aventura ou relacionada a temática com intuito de localizar os planos de estudo ou outro
documento da disciplina e identificar nestes documentos a ementa.
3. Resultados e discussão
Atualmente no Brasil há 1274 cursos de formação inicial em Educação Física
dos quais 545 são Bacharelado e 729 de Licenciatura. Os cursos estão distribuídos em
públicas com 205 cursos (4 Municipais, 92 Estaduais e 109 Federais) e em instituições
privadas, com 1069.
Foi possível identificar a matriz curricular ou documento similar de 351 cursos
de Educação Física conforme apresentado na grado 1.
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Quadro 1. Disciplina nas IES
oferta
IES
Privada
Pública

sim
309
42
351

não
477
106
583

não há informações
283
57
total de cursos
340
1274

Sobre a oferta identificamos 351 cursos de Educação Física que apresentam em
sua grade curricular disciplinas voltadas às atividades de aventura, distribuídos em 203
cursos de bacharelado/graduação e cursos de 148 licenciatura e em 583 cursos não tem
oferta de disciplina específica relacionada a atividades de aventura. Outro ponto de
destaque seria a falta de informações referente a 340 cursos nos quais não foi possível
visualizar ou não estão disponíveis nos sites das IES.
Entre os resultados também chamou a atenção as IES com ofertas de cursos na
modalidade a distância (EaD), são 17 IES com 727 polos de apoio ou presenciais. As
que oferecem a disciplina relacionada as atividades de aventura são 4 IES distribuídas
em 97 polos.
Com relação as ementas, 68 IES disponibilizam as ementas nos seus sites e
dessas, 12 são públicas e 56 particulares. Das ementas analisadas podemos destacar
alguns pontos em comum entre elas como o estudo do planejamento, organização e
prática das atividades de aventura; as possíveis estratégias metodológicas para a atuação
profissional, bem como as possíveis perspectivas de intervenção; estudo sobre
ecoturismo; a busca da consciência ecológica; a vivencia das atividades físicas de
aventura na natureza bem como a aprendizagem das técnicas específicas das
modalidades ( por exemplo: técnicas de rapel, atividades de orientação; técnicas de
condução de barcos infláveis – rafting; técnicas de segurança).
O estudo sobre ecoturismo e a vivencia (ou apenas a observação) de atividades
ao ar livre nas disciplinas podem levar aos alunos a reflexão sobre o respeito ao meio
ambiente, sobre a noção de ética ambiental.
Poucas ementas versam sobre a educação ambiental nas comunidades do entorno
e as potencialidades turísticas de uma região. Isso é relevante para que os profissionais
possam analisar e intervir criticamente na realidade, contribuindo para que as pessoas da
comunidade entendam a importância do turismo, e consequentemente das atividades de
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aventura, para a sua cidade, colaborando para a manutenção da natureza e diminuindo
os impactos ambientais.
Encontramos uma gama extensa de nomenclaturas dadas às disciplinas que
tratam da temática atividades/esportes de aventura. Alguns exemplos da diversidade de
nomenclaturas estão listados abaixo:
Quadro 2. Nome da disciplina
Incidência

1

2

3

Nomenclatura
atividade física e ecologia; atividade física e esportes de aventura; atividade
física e meio ambiente; atividade física e natureza; eco esporte e esporte de
aventura; atividades esportivas na natureza e de aventura; atividades físicas de
ação na natureza; atividades físicas de aventura na natureza; canoagem;
atividades na natureza; esportes radicais; competências mínimas do condutor de
aventura, características e planejamento das atividade de aventura; contexto,
classificação e normas de segurança das atividades de aventura; ecoturismo;
ecologia; práticas corporais de aventura na natureza; educação física e ecologia;
ecologia e esportes de aventura; educação física, lazer e meio ambiente;
educação física: práticas corporais e educação ambiental; metodologia dos
esportes radicais; atividades náuticas: remo e vela; educação física escolar e meio
ambiente; ensino dos esportes radicais e de aventura; esporte e meio ambiente;
esportes alternativos e de aventura; esporte de aventura e educação ambiental;
esporte radical e cultura; esportes de aventura e atividades na natureza;
orientação aplicada a esportes de aventura; fundamentos de orientação,
cartografia e navegação terrestre; esportes contemporâneos (eco esporte/ esportes
radicais; esportes de aventura e atividades físicas na natureza; esportes litorâneos
e de aventura; esportes em meio a natureza e educação ambiental; fundamentos
teórico metodológicos das atividades físicas e esportivas na natureza; meio
ambiente e esportes radicais; metodologia do ensino das atividades físicas
urbanas e na natureza; metodologia dos esportes na natureza; teoria e prática de
esportes radicais; teoria e pratica dos esportes alternativos; teoria e prática de
esportes radicais; práticas corporais de aventura e educação física escolar;
turismo ecológico esportes radicais e de aventura; práticas em esporte de
aventura e natureza
atividade física e esportes não convencionais; atividades de aventura; atividades
de aventura e na natureza; atividades de lazer e aventura; atividades físicas
alternativas e ambientais; atividades esportivas na natureza; atividades físicas em
ambientes naturais; atividades físicas radicais e de aventura; cultura e pedagogia
do esporte: esportes radicais, de risco e de aventura; atividades motoras no
contato com a natureza; cultura corporal e natureza; ecoturismo e educação;
educação física, ecologia e esportes de aventura; esporte - canoagem + esporte –
remo; esporte de aventura e na natureza; esporte e aventura; esportes
complementares e meio ambiente; esportes de aventura e meio ambiente;
esportes de aventura, lazer e meio ambiente; esportes radicais e da natureza;
jogos de rebater e esportes na natureza; lazer e ecologia; atividades de aventura;
ecoturismo e lazer; meio ambiente, desenvolvimento e educação física; lazer e
esporte de natureza; pedagogia das atividades físicas de aventura; treinamento
desportivo e esportes de aventura; práxis dos esportes de aventura; natureza e
atividades físicas esportivas; recreação, lazer e esportes de aventura
atividades circences e de aventura; esportes urbanos e aventura; fundamentos
metodológicos do ecoesporte; práticas corporais na natureza;
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4
5
6
9
14
17
29
43

atividade física de aventura na natureza; educação física e meio ambiente;
educação física na natureza; esportes de aventura e da natureza;
esportes radicais e de aventura
atividade física de aventura; esportes alternativos
metodologia do ensino dos esportes de aventura; esporte da natureza
atividades alternativas e meio ambiente
atividade física na natureza
esportes na natureza
esporte de aventura

Percebemos que as palavras esporte e atividade física são as que mais
aparecem nas nomenclaturas das disciplinas, dentre outros 58 presentes. Essa
diversidade também é encontrada na literatura para conceituação e definição da temática
desta pesquisa, como por exemplo, atividade física de aventura na natureza, prática
corporal na natureza, esportes de aventura, esporte na natureza, esportes ao ar livre, etc.
Nesta diversidade de conceituações devemos compreender as atividades de
aventura perpassando pelo esporte de rendimento, lazer e educação conforme o
entrelaçamento entre esses campos de atuação do profissional de Educação Física,
conforme apresentado da figura 1.
Figura 1. Campo de intervenção nas atividades de aventura

Fonte: adaptado de Corrêa, Souza Neto e Hunger (2014, p. 89).

Dessa maneira, as atividades de aventura têm suas especificidades em cada
uma dessas áreas, permitindo também a intersecção e o diálogo entre elas. Ou seja, “este
processo entra no rol de atividades específicas que apresentam uma configuração
territorial de limites ainda não muito claros em determinados pontos entre o lazer,
educação e esporte. Pois uma mesma atividade pode ser vivenciada nestes três
contextos” (CORRÊA; SOUZA NETO; HUNGER, 2014, p.89).
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Assim, a fim de compreender melhor o contexto da formação do profissional
de Educação Física, nessa área específica, buscamos informações referente a carga
horária dos cursos que oferecem disciplina conforme gráfico 1.
Gráfico 1. Carga horária

Neste tópico a carga horária disponibilizada pelas IES via internet, observamos
uma variação nas horas, com predominância de 30 a 40 horas com 130 indicações,
seguida de 61 -90 horas com 80 e 41-60 horas com 74 indicações. Entre as IES as
cargas horárias com maior incidência são de 60 horas com 61 indicações seguida por 40
horas com 58 indicações. Em 44 IES não havia indicação da carga horária.
Sobre a obrigatoriedade ou não das disciplinas nos currículos identificamos que
é obrigatória em 290 cursos e 55 é optativa. Nas IES investigadas 339 dos cursos de
formação inicial em Educação Física não apresentam informações relacionadas as
atividades de aventura. Entretanto, se houvesse informações como grade curricular ou
outro documento o número de cursos com a disciplina de atividade de aventura
poderiam ser maiores.
Percebe-se que a temática relacionada as atividades de aventura vem se
constituindo como um possível campo de formação e atuação profissional na Educação
Física. As quais têm se apresentado nos currículos de formação inicial em Educação
Física sob a lente de diferentes perspectivas e interesses, conhecendo e respeitando as
diversas atividades que podem ser oferecidas na educação formal e não formal, lazer e
esporte, na natureza ou em qualquer outro espaço, bem como as questões culturais e
geográficas onde as IES estão inseridas.
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Corrêa e Souza Neto (2011, p.211) pontuam que apesar desta visão, “a própria
formação acadêmica não explora, necessariamente, todas as potencialidades que um
campo de intervenção pode oferecer ou que emergem de práticas combinadas, como,
atividade física, lazer, natureza ou meio ambiente”. Nesse sentido, motivados pelo
crescimento do interesse de pesquisadores e profissionais acerca das questões que
envolvem as atividades de aventura na natureza foi criado em 2006 o Congresso
Brasileiro de Atividades de Aventura, sendo mais um local que propicia a troca de
informações congregando múltiplos olhares sobre o campo/área em questão.
Portanto, nos parece relevante a reflexão sobre as possibilidades das atividades
de aventura, no âmbito da Educação Física sob a ótica do lazer, bem como lançar um
olhar para o esporte de alto rendimento e sua profissionalização e na educação formal e
não formal. Há uma demanda crescente no que se refere à prestação de serviços no lazer
– e nas atividades de aventura –, levando a um aumento no número de ofertas para
profissionais que desejam atuar na área, além da inserção e a legitimação das atividades
de aventura no meio universitário, especificamente, na Educação Física.
As atividades de aventuras vêm sendo oferecidas como lazer, em parques e
hotéis, e em forma competitiva, como provas de Moutain Bike, Corrida de Aventura,
Duathlon, e outras formas, colaborando para a fomentação do Turismo em diversas
cidades, e em consequência, com a economia desta cidade.
Corrêa, Souza Neto e Hunger (2014) pontuam que para a construção da
profissão se faz necessário compreendê-la desde o processo de formação inicial e
continuada além do campo de intervenção, uma vez que o profissional de Educação
Física está envolvido com o pesquisar, conhecer, dominar, analisar de forma crítica e
criativa, produzir e avaliar a realidade social.
Por fim, antes de serem apresentadas as considerações desta investigação,
ressaltamos que os dados apresentados, a distribuição das disciplinas nos cursos em
2016, configuram uma estimativa bem próxima da realidade, mas não exata. E
concordamos com Correa et al. (2016, p.40) que “tal fato se dá pelas próprias limitações
do banco de dados do e-MEC, no que diz respeito à capacidade de atualização das
informações do sistema” ou ainda das IES. Entretanto, estas limitações não alteram o
quadro apresentado, em relação aos números de disciplinas relacionadas as atividades
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de aventura, uma vez que as informações foram coletadas no site das próprias IES,
apresentados no quadro 3.
Quadro 3. Diferença dados do e-MEC e das IES
IES no site e.MEC
IES - site próprio
diferença IES

754
714
40

Cursos no site e.MEC
Cursos no site IES
diferença

1436
1274
162

Os dados trabalhados nesta pesquisa foram os identificados nas IES (1274
cursos) conforme apresentado anteriormente e no e.MEC há indicação de 1436. Essas
diferenças podem estar atreladas a atualização dos sites tanto do e.MEC quanto das IES.
Contudo, cabe destacar que segundo o site do e-MEC há 754 IES, e ao verificar nos sites das
instituições foi possível confirmar 712 com oferta do curso de Educação Física
(Bacharel/Graduação e Licenciatura), assim como algumas instituições tem mais de uma
unidade e foram consideradas como cursos distintos.

Considerações finais
Existe a necessidade de se discutir academicamente a questão das Atividades de
Aventura a fim de aprimorar o debate teórico, trazendo a urgência no aprofundamento
de abordagens sobre o entendimento destas atividades e relações com a formação da
Educação Física e atuação nos diferentes contextos do esporte, lazer e educação.
Portanto, buscou-se no recorte estabelecido, limitado às condições de realização desse
estudo, apresentar algumas reflexões sobre a temática proposta.
Verificou-se que no Brasil há uma oferta considerável de cursos de formação
inicial em Educação Física (1274) e destes 351 cursos apresentaram em seus currículos
disciplinas relacionando as atividades de aventura, representando, aproximadamente,
27,5% dos cursos oferecendo essa disciplina.
No concernente aos determinantes identificados nas ementas percebe-se que
tanto o estudo teórico acerca das questões ambientais e das diversas modalidades
existentes, tanto quanto a sua vivencia são importantes na formação do aluno e na
formação do mesmo como ser humano, pois informa e propicia mudanças de atitudes
em relação ao meio ambiente e a sociedade no qual está inserido. O aprofundamento
nessa temática possibilita novas vertentes de se ministrar essas disciplinas, bem como
novas maneiras de vivenciar as modalidades.
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de discutir a formação cultural como
possibilidade de contribuição à formação profissional no lazer. Para tanto, em um
primeiro momento, é apresentado um levantamento de dissertações e teses que
abordaram o tema da formação profissional em lazer. Em seguida, é realizada uma
discussão teórica sobre formação cultural, a fim de buscar elementos conceituais que
possam dialogar com a formação do profissional do lazer. O estudo mostrou que a
formação cultural não tem sido alvo das pesquisas realizadas sobre formação
profissional no lazer, o que nos aponta a carência e a possibilidade de ampliação de
investigações sobre esta questão. Nesse sentido, ao entender que o profissional do lazer
tem na cultura, seu campo de atuação, compreende-se que a formação cultural pode ser
uma via para diversificar e ampliar hábitos e práticas culturais dos grupos com que o
profissional do lazer atua, seja nas escolas, clubes, brinquedotecas, centros culturais e
políticas de esporte e lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Formação Cultural; Formação Profissional no Lazer.

INTRODUÇÃO
O lazer se constitui como um fenômeno social contemporâneo, evidenciando-se
como objeto de pesquisa, de estudo e de formação / atuação profissional de diferentes
áreas do conhecimento. Este tema vem sendo pensado, como ponto de partida, para se
analisar a própria sociedade e seus valores, já que não pode ser desvinculado de outros
planos da vida social. Em decorrência disso, a formação de profissionais para atuar
neste campo de estudo e intervenções surge como preocupação central de estudantes,
profissionais e pesquisadores.

Este trabalho contou com o financiamento da FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais.
1
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Marcellino (2003) constatou que os processos de formação profissional vêm
ganhando cada vez mais espaço no Brasil, em decorrência da demanda verificada no
mercado. O autor destaca, que este crescimento de ações formativas podem ser
percebidas, por meio da inclusão de disciplinas específicas de lazer, em cursos de
educação física, turismo e hotelaria, bem como o crescimento de cursos técnicos e
superiores específicos na área.
Desta maneira, o objetivo deste texto é discutir a formação cultural como
possibilidade de contribuição à formação profissional em lazer. Para tanto, inicialmente
foi feito um levantamento de dissertações e teses que tiveram como foco de análise a
formação profissional em lazer. Em seguida, realizou-se um debate teórico, a fim de
encontrar elementos conceituais que possam subsidiar a discussão sobre formação
cultural, e sua possível contribuição a formação profissional em lazer.

LEVANTAMENTO DE PRODUÇÕES SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
EM LAZER
O levantamento das dissertações e teses foi realizado no site do Núcleo
Brasileiro de Dissertações e Teses (NUTESES), no banco de teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES) e no site de Programa de PósGraduação em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. A consulta
foi realizada a partir da combinação das seguintes palavras-chave: lazer, formação e
atuação profissional; lazer, formação profissional e currículo.
Um primeiro grupo de estudos analisou, de forma mais específica, discussões
sobre formação profissional em lazer e currículo, dentre os quais foram encontradas as
pesquisas de Valente (1993), Isayama (2002), Moreno (2005), Schwarz (2007), Pinheiro
(2009), Silva (2010), Santos (2011), Filippis (2012), Montenegro (2012) e Gomes
(2013).
A pesquisa de Valente (1993) tomou como objeto de análise a transferência de
conhecimentos teóricos sobre recreação e lazer, para a disciplina Recreação e Lazer,
componente curricular do curso de formação de profissionais em Educação Física da
região Nordeste do Brasil. A autora concluiu, que nas disciplinas analisadas,
predominam as abordagens de caráter didático-metodológicas, fundamentadas na
dimensão “prática” e no treinamento do profissional para aplicação de jogos. Apontou
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também, que as disciplinas fundamentam-se em livros que apresentam “receitas” de
atividades recreativas, sem a devida contextualização da aplicação dessas atividades.
A pesquisa realizada por Isayama (2002) analisou os conteúdos propostos em
programas de disciplinas ligadas ao lazer, em 25 cursos de Educação Física de todo o
Brasil. O autor identificou a predominância de propostas formativas que buscavam um
profissional mais técnico, ao ter a “prática” como orientação central das disciplinas.
Isayama (2002) também argumentou que muitas disciplinas apresentam a ideia da
recreação com ênfase na reprodução de atividades, por meio do ensino de jogos e
brincadeiras, reforçando a dicotomia teoria-prática enraizada historicamente na área, em
que o lazer é atribuído com algo não sério e/ou como “válvula de escape” (ISAYAMA,
2002).
A pesquisa de Moreno (2005) buscou verificar qual o grau de entendimento de
lazer dos alunos ingressantes nos cursos de graduação em Educação Física, e quais
seriam as modificações ocorridas no curso, com relação a essas concepções,
comparativamente ao ingresso, ao final do curso e na atuação no mercado de trabalho.
Moreno (2005) concluiu que o entendimento do aluno ingressante tem da área é o do
senso comum. A autora não identificou alterações significativas, comparativamente ao
entendimento dos concluintes e dos profissionais. Estes, por sua vez, demonstraram
uma compreensão mais ligada ao mercado profissional, ainda assim limitado e restrito,
quase sempre à função de monitoria e, sobretudo, ao setor privado.
No trabalho de Schwarz (2007) foram analisadas as disciplinas que abordam o
lazer em três Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas do Estado do Paraná. A
autora afirmou que o diferencial, das concepções de lazer, está na ação pedagógica das
disciplinas, trabalhadas pelos professores. A autora concluiu que em duas instituições
não predomina a ideia do “receituário de jogos”, pois priorizam discussões que
envolvem o lazer a partir de aspectos políticos, históricos, mercado de trabalho e campo
de atuação. Porém, no outro curso, ainda existe a ideia do lazer como “bem de
consumo”, com conhecimentos de cunho didático-metodológicos na formação dos
educadores.
Pinheiro (2009) discutiu a inserção da temática do lazer nos currículos dos
cursos de graduação em Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Escola
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de
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Minas Gerais. O autor apresenta como principal conclusão a existência de duas
vertentes na abordagem do lazer: a primeira o discute como possibilidades de
inclusão/integração social, socialização, atividades lúdicas, utilizadas como meios e fins
médicos/terapêuticos. A segunda procura debater temas relacionados a questões sociais,
históricas, políticas, educacionais, sobre a formação profissional e o mercado de
trabalho no lazer.
Santos (2011) teve como foco de análise o ensino técnico e o objetivo de sua
pesquisa foi diagnosticar e analisar o perfil de formação profissional realizada no Centro
de Educação Profissional do Amapá (CEPA), que oferece curso técnico em lazer. A
autora concluiu que o CEPA apresenta como objetivo a ideia de formar profissionais
para atender a demanda do mercado, no entanto, percebeu que a abordagem atribuída ao
lazer não se restringe ao conceito de “mercadoria a ser consumida”. Nesse sentido, foi
identificado uma preocupação em produzir e ministrar conhecimentos para além das
competências técnicas no intuito de uma formação mais cidadã.
A pesquisa realizada por Montenegro (2012) analisou quais conhecimentos
sobre lazer eram desenvolvidos nos currículos de cursos de Educação Física da cidade
de Belém. A pesquisa contou com a participação das duas instituições públicas da
cidade que ofertam o curso de Educação Física. O autor constatou que em uma das
instituições são salientados temas como lazer e políticas públicas; enfoque
sociohistórico do lazer e lazer e direito social. Na outra universidade evidenciou que a
disciplina segue orientação didático-metodológica, com destaque para temas como
construção e aplicação de intervenção pedagógica; aplicação didático-metodológica no
contexto da educação física escolar e não escolar.
Gomes (2013) analisou o trabalho desenvolvido nas disciplinas relacionadas ao
lazer, dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, em instituições de
ensino superior públicas e privadas de Belo Horizonte/MG. Assim, buscou compreender
as diferenças, as similaridades e as finalidades das disciplinas em ambas modalidades
analisadas. Gomes (2013) identificou que a diferença na concepção sobre o lazer, nas
modalidades de licenciatura e bacharelado na Educação Física, é anunciada apenas na
questão dos campos de atuação profissional. Desta maneira, a diferença recai nos
espaços de intervenção profissional (se escolar ou não escolar). Desta forma, o autor
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concluiu que o entendimento sobre lazer: seus conteúdos, interesses, histórico,
concepções e significados é algo comum para ambas as modalidades.
Outro grupo de pesquisas encontradas pode ser classificado pela temática
saberes e formação profissional. Para tanto, são situadas as pesquisas de Silva (2010) e
Capi (2016). A pesquisa de Silva (2010) buscou compreender como os professores
universitários do campo do lazer constroem seu saber docente ao longo de suas
trajetórias. Silva (2010) apontou que o discurso dos professores sobre os saberes
pedagógicos revela a carência na formação pedagógica do professor universitário. O
autor afirma que as experiências que marcaram a construção de saberes dos professores
se diversificam e são encontradas em diferentes ambientes e fases da vida, dizem
respeito a vivências positivas, bem como a angústias e barreiras encontradas no
percurso dos professores.
O estudo de Capi (2016) objetivou analisar a trajetória profissional do grupo de
formadores do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC). Sendo assim, a
pesquisa visou compreender como os saberes pessoais e da formação profissional foram
construídos e articulados com a sua trajetória na atuação como formador do PELC. Capi
(2016) percebeu que os formadores experimentaram na sua trajetória, desde a sua
infância até o que produzem e experimentam nas diversas esferas na atualidade,
refletem no seu modo de ser, estar, agir e conduzir. O autor revelou que os saberes dos
formadores estão relacionados ao brincar, jogar, esportes, lazer, política pública,
política, formação, formação cultural, estratégias, metodologias.
Ao consultar esses trabalhos, foi possível verificar que, de um lado, ainda é
possível se deparar com uma concepção mais técnica na formação profissional em lazer,
porém, foi evidente notar, que tem emergido outra forma de pensar a formação
profissional, a qual procura ampliar as discussões de lazer desenvolvidas no campo
curricular e na construção dos saberes de profissionais que atuam nessa área. Desta
maneira, essa incursão teórica nos demonstra que o tema da formação profissional em
lazer, sobretudo a discussão curricular, vem sendo explorado pelas pesquisas, o que
indica a possibilidade de apontar outros temas de análise.

FORMAÇÃO CULTURAL E A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO LAZER:
POSSÍVEIS DIÁLOGOS
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Para introduzir a discussão sobre formação cultural, inicialmente encontrou-se,
nas análises de Hall (s.d) e Giroux (2013), argumentos que levam a entender cultura.
Hall (s.d) percebe a centralidade da cultura e a expansão do que está associado a ela. Os
seres humanos, afirma o autor, são seres interpretáveis, e as suas ações são repletas de
sentido, de significado, de ideias, de crenças, de costumes e valores. O autor entende
cultura como os sistemas de significados que os seres humanos utilizam para definir o
que significam as coisas e para codificar, organizar e regular sua conduta uns em
relação aos outros.
Estes significados, explica Hall (s.d), nos permitem interpretar expressivamente
as ações alheias, e tomadas em seu conjunto, constituem nossas culturas. O autor
também destaca que toda a ação social é cultural, todas as práticas sociais expressam
e/ou comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significação. A cultura
é usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo.
Em Giroux (2013) encontra-se respaldo para entender cultura como uma
dimensão do ser humano, cercada de produção de sentidos e significados, em que os
diferentes grupos sociais, situados em posições diferentes de poder, buscam exercer
uma imposição de seus valores a sociedade. Neste caminho, o autor amplia a
compreensão do pedagógico para fora da escola como lugar de aprendizagem, ao
afirmar que aparatos como a mídia, publicidade, cinema e internet possuem um
currículo e também ensinam.
Giroux (2013) entende os/as professores/as como intelectuais públicos/as, que de
forma autoconsciente, produzem, mediam e legitimam, em sala de aula, enfrentamentos
e respostas aos problemas da história e da dinâmica social. Para tanto, o autor considera
que os professores podem transformar a cultura num constructo central de ação
pedagógica, ao considerar o vínculo entre o currículo e as experiências que os/as
estudantes trazem para seus encontros com o conhecimento institucionalmente
legitimado.
Embora as análises de Giroux (2013) estejam mais ligadas ao campo da
educação, considera-se que essas reflexões são pertinentes ao profissional do lazer, na
medida em que pode compreender a sua atuação como um processo de intervenção
cultural, a qual estabelece vínculos com as experiências e linguagens culturais
carregadas pelos participantes das atividades de lazer.
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Em face do exposto, Nogueira (2010) discute o conceito de formação cultural e a
entende como o processo em que o indivíduo se conecta com o mundo da cultura,
mundo esse entendido como um espaço de diferentes leituras e interpretações do real,
concretizado nas artes (música, teatro, dança, artes visuais, cinema, entre outros) e na
literatura. A autora ressalta que as experiências estéticas podem ser relevantes para
quem se dedica a formar outros seres humanos, objetivando um crescimento, tanto do
ponto de vista pessoal, na medida em que a arte favorece um processo de construção de
um saber sensível, quanto de ponto de vista profissional, já que, ampliando seus
referenciais, o professor pode desenvolver uma prática docente estimulante e
diversificada.
Nogueira (2010) pressupõe que o professor está imerso na cultura: os apelos
visuais, sonoros, corporais estão por toda parte, especialmente veiculados pelos meios
de comunicação de massa. A autora indica que, como formador de futuros cidadãos, o
professor, antes de tudo, precisa estar conectado com o mundo da cultura e fazer as
mediações necessárias para que seu aluno possa tomar posse desse patrimônio.
Embora as reflexões de Nogueira (2010) estejam preocupadas com a formação
cultural do professor, entendemos que estes apontamentos expressam o quão
significativas podem ser as experiências de formação cultural, sobretudo, para quem se
dedica a formar profissionais, que tem na cultura seu campo de atuação, como os
profissionais do lazer. Apesar de compreendermos que a formação cultural requer o
acesso aos bens culturais, tantas vezes negados pela própria estrutura social no modo de
produção capitalista, acreditamos que a educação institucionalizada, tem de promover a
aproximação entre os indivíduos e a cultura historicamente acumulada.
No campo dos Estudos do Lazer, pouco tem se debatido sobre essa faceta da
formação profissional, que é a formação cultural. Algumas considerações podem ser
encontradas nos enunciados de Melo (2006; 2010), quando argumenta que a ação do
profissional do lazer, tem de promover uma intervenção pedagógica, que se utiliza de
diversas linguagens culturais para promover a sua atuação. Desta maneira, Melo (2006)
discute que o profissional do lazer pauta a sua atuação no processo de mediação
cultural, o que pode se consolidar por meio da (re)construção de significados culturais,
presentes nos jogos, brincadeiras, atividades esportivas, danças, histórias, lendas,
cinema, teatro, música e na poesia.
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Nesse sentido, Melo (2006; 2010) sugere a inclusão de estratégias que
estimulem os estudantes a ampliar seu conhecimento geral. O autor aponta que a
formação cultural pode ser contemplada em ações pedagógicas das disciplinas
curriculares sobre lazer, presentes em diferentes cursos de formação profissional na
área, as quais se constituiriam como estímulo ao profissional do lazer, ampliando os
espaços e as iniciativas de formação para além da tradicionalmente instituída “sala de
aula”.
Para isso, considera-se que a formação profissional no lazer não se restrinja aos
“muros da universidade”, tão pouco que os saberes científicos sejam tomados como
únicos e exclusivos no processo de formação. Por outro lado, compreende-se que o
profissional do lazer pode ser formador de hábitos e práticas culturais, ao ter, nos vários
espaços onde a educação acontece, o ponto de apoio da sua ação profissional.
Com isso, as reflexões apresentadas ao longo deste texto nos levaram as
seguintes indagações, que podem, ou não, ser objeto de futuras analises e investigações
no campo da formação profissional no lazer: como tem sido a formação cultural dos
futuros profissionais do lazer? Que práticas culturais de lazer eles realizam? As
instituições formativas (universidades, faculdades, institutos) estimulam a sua formação
cultural? Que limites estes futuros profissionais poderão ter para diversificar as
vivências culturais dos grupos com que trabalharão?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos aspectos debatidos neste trabalho, indica-se a possibilidade de
refletir sobre a questão da formação profissional, pois se trata de um tema fundamental
para a qualificação das intervenções pedagógicas nos espaços de lazer. Assim, entendese que a formação cultural tem papel mister para promover experiências culturais que,
articuladas com o cotidiano e os saberes carregados pelos partícipes das ações de lazer,
possam diversificar e ampliar seu conhecimento geral.
Desta maneira, a diversificação das vivências culturais, seja dos profissionais,
como dos participantes das ações de lazer, deve ser implementada sem distinção em
termos de cultura erudita e cultura de massas. Para tanto, considera-se que não exista
um espaço único para intervenção com o lazer, o que pode ser feito no âmbito da escola,
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do clube, dos centros de cultura, da família ou qualquer outro espaço possível de
educação.
Para finalizar este texto, recorre-se às palavras de Freire Freire (1996, p. 23),
quando afirma: “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar, é ação
pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado”. Portando, baseado nas palavras deste autor, entendemos que ensinar exige
consciência do inacabamento, da necessidade de homens e mulheres, professores e
alunos, reconhecerem-se como seres em formação constante, inconclusos. Com isso,
uma prática formadora crítica, alicerça-se na experimentação do ser cultural, histórico,
inacabado e consciente do inacabamento, o que, como ponto de vista, pode ser tomado
como referência para a atuação dos profissionais do lazer.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ANALISTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS1
Bruno Ocelli Ungheri, UFMG e UniBH, bruno.ocelli@yahoo.com.br
RESUMO: O processo de formação continuada pode ser determinante para a qualidade
das propostas a serem desenvolvidas nas políticas públicas. Além disso, constitui-se como
ferramenta importante para que os profissionais sejam capazes de refletir sobre sua prática
e, consequentemente, de elaborar programas e projetos que possam atender às demandas
da sociedade. Diante disso, apresento um recorte de minha dissertação de mestrado,
intitulada “A Atuação Profissional em Políticas Públicas de Esporte e Lazer: saberes e
competências”. O objetivo do presente artigo foi apresentar os percursos de formação
continuada de analistas de políticas públicas de esporte e lazer de Belo Horizonte e, como
principais resultados, destaco que a formação inicial dos profissionais é, na maioria das
vezes, em Educação Física, e apresenta limites na discussão dos saberes relacionados às
políticas públicas de esporte e lazer. Porém, o cotidiano da prática e os processos de
formação continuada se constituem como elementos significativos para a aquisição e a
apropriação desses saberes.
PALAVRAS CHAVE: Formação profissional; políticas públicas; lazer.

INTRODUÇÃO
Os processos de formação são importantes ferramentas para a apreensão de
saberes e competências àqueles que ingressam no mercado de trabalho. Nesse aspecto,
vale destacar a existência de processos formais, tais como: cursos de graduação, cursos
técnicos e de pós-graduação. Essa formação, entretanto, não deve se restringir a essas
experiências, mas ser compreendida como processo constante, que envolve diferentes
possibilidades de apreensão do conhecimento.
As relações entre esporte, lazer e atividades físicas possuem particularidades que,
em certa medida, podem até distanciá-las. O profissional que atua nesse contexto deve
compreender suas características e pensá-lo sob um viés crítico, capaz de extrair o maior
número possível de possibilidades de intervenção no dia a dia.

1

FONTE DE FINANCIAMENTO: Financiamento da Fapemig por meio da modalidade: Participação
Coletiva em Eventos de Caráter Científico e Tecnológico.
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Como afirma Manfredi (1998), qualificação, competência e formação profissional
são termos e expressões que ocupam lugar de destaque nos discursos e documentos dos
diferentes agentes e instituições sociais. Entendidos como conceitos modernos, muitas
vezes empregados como equivalentes, esses elementos chamam a atenção por sua
característica polissêmica que, naturalmente, demanda esclarecimentos para seu melhor
entendimento.
Para Manfredi (1998), qualificação e competência têm matrizes diferentes. A
noção de qualificação está associada a determinado repertório teórico, ao passo que a de
competência se ancora nos conceitos de capacidade e habilidade. Com isso, entendo que
qualificação se aproxima de um repertório teórico que ofereça as bases para a intervenção
profissional dos sujeitos. A competência, por sua vez, está ligada ao saber fazer ou fazer
com qualidade; ou seja: relaciona-se com a capacidade dos profissionais de aplicar os
conhecimentos adquiridos em sua qualificação, no seu cotidiano, incorporando-os à sua
prática. Tendo em vista a formação global de um profissional, portanto, acredito que
ambos se complementam.
Qualificar um sujeito para o trabalho envolve a noção de prepará-los para exercer
determinada função demandada pelo sistema socioeconômico. Em outras palavras: tratase do processo de formação para que as pessoas adquiram as habilidades, a educação e a
experiência necessárias para o desenvolvimento econômico, social e político do País.
Nesse sentido, recorro a Manfredi (1998), para esclarecer que há valorização da
educação formal no discurso, mas isso se aplica apenas quando se trata de cargos mais
altos na hierarquia profissional. Para a autora, o discurso dominante valoriza o
conhecimento teórico sistematizado, mas, no cotidiano, o conhecimento obtido por meio
da experiência – da prática do trabalho – é determinante para o desempenho do
trabalhador.
Cunha e Silva (2002) vão ao encontro dessa perspectiva, defendendo uma
abordagem centrada no “aprender fazendo”. Isto significa que a Educação não pode
aceitar a imposição de opção entre a teoria e a técnica, entre o saber e o fazer. Segundo
as autoras, a Educação para o Século XXI tem a obrigação de associar a técnica com a
aplicação de conhecimentos teóricos.
Betti e Betti (1996) propõem uma formação profissional baseada na prática
reflexiva, em que os alunos começam a praticar, juntamente com os que estão em idêntica
situação, mesmo antes de compreenderem o que estão exatamente a fazer. Trazendo essa
abordagem para a vida profissional, tratam-se de níveis de maturação que cada sujeito
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atinge a seu tempo e de acordo com suas experiências, erros e acertos. Na medida em que
as respostas do dia a dia são assimiladas, os profissionais se tornam cada vez mais seguros
e capazes de superar novos desafios.
Nesse sentido, a prática reflexiva surge como um modo possível dos profissionais
interrogarem as suas práticas cotidianas, buscando aperfeiçoá-las. Para Oliveira e
Serrazina (2002), isso ocorre devido à insatisfação sentida por muitos educadores com a
sua formação profissional, conduzindo, assim, os movimentos de reflexão e
desenvolvimento do pensamento sobre as práticas.
Essas ideias se baseiam nas perspectivas de John Dewey (pensamento reflexivo)
e Donald Schon (prática reflexiva) que, para Dorigon e Romanowski (2008), marcam,
hoje, a forma como a reflexão é vista e interpretada por aqueles que pensam a formação
de profissionais. Dewey (1979) aponta que o pensamento reflexivo tem uma função
instrumental, originando-se no confronto com situações problemáticas, tendo por
finalidade prover ao profissional meios adequados de comportamento para enfrentá-las.
Assim, para o autor, “a reflexão é o discernimento da relação entre o que tentamos fazer
e o que acontece como consequência” (p. 165). Se não houver abertura intelectual, não é
possível uma experiência significativa e, sendo assim, percebem-se ocorrências do tipo
tentativa e erro.
Essa é uma questão central para as discussões acerca da formação profissional em
qualquer área. Qual seria a equação ideal entre teoria e prática para a construção de uma
proposta de formação coerente com as demandas do mercado e da sociedade? Para além
disso, como quantificar e qualificar os conteúdos e conhecimentos advindos dos
processos formais e não-formais de Educação? Essas são questões provocativas, de
difíceis respostas, mas que merecem um olhar atento para compreensão dos eixos
norteadores deste trabalho. Esse é um aspecto importante para a compreensão dos fatores
ligados à formação profissional, uma vez que analisar suas possibilidades e influências
consiste em importante caminho para o entendimento da construção dos saberes
necessários para atuação nas políticas públicas. Assim, é preciso que os profissionais
estabeleçam conexões com suas experiências pregressas, para extrair delas ensinamentos
que poderão contribuir para a solução de problemas laborais futuros. Diante disso, o
objetivo do presente estudo foi analisar a formação profissional continuada de analistas
de políticas públicas de esporte e lazer de Belo Horizonte.

PERCURSO METODOLÓGICO
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O presente estudo reflete um recorte de minha dissertação de mestrado, intitulada
“A formação profissional de analistas de políticas públicas de esporte e lazer: saberes e
competências”. Apresento a seguir as escolhas metodológicas que possibilitaram a coletas
de dados e, consequentemente, as análises orientadas pela tentativa de responder aos
objetivos do trabalho.
Para analisar a formação profissional dos analistas de Políticas Públicas de
Esporte e Lazer de Belo Horizonte, optei pela abordagem qualitativa, combinando
pesquisa bibliográfica e de campo. Os aspectos específicos da formação profissional para
atuação profissional em políticas públicas de esporte e lazer foram focalizados como
temas da pesquisa bibliográfica. Para realização da pesquisa de campo, optei pela análise
do trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte
(SMEL), órgão responsável pela coordenação das políticas públicas de esporte e lazer no
município de Belo Horizonte - MG. Destaco que a pesquisa recebeu parecer favorável do
COEP, concretizando-se pelo CAAE nº 20129213.8.0000.5149.
O levantamento empírico da pesquisa de campo se deu em 2 (dois) momentos
distintos, quais sejam: a imersão e a realização de entrevistas. O processo de imersão se
caracteriza pela aproximação do pesquisador ao ambiente onde a pesquisa será realizada.
Realizei 08 (oito) visitas à Secretaria, em novembro de 2013, quando pude acessar
documentos, conhecer seu quadro de colaboradores, os projetos ali desenvolvidos, as
dinâmicas e as relações estabelecidas entre as áreas. Após esse período, foram
selecionados os sujeitos que seriam entrevistados. Como critério de seleção, estabeleci a
indicação de um analista de cada programa ou área estruturadora da SMEL, visando dar
visibilidade às diferentes realidades vivenciadas por cada um. Com isso, fizeram parte da
pesquisa de campo 08 (oito) analistas de políticas públicas de esporte e lazer.
Assim sendo, entrevistei um analista de cada um dos(as) seguintes programas /
áreas: Programa Caminhar, Programa Esporte Esperança, Programa Superar, Programa
Esporte e Lazer na Cidade (PELC), Programa Vida Ativa, Centro de Memória do Esporte
e Lazer (CBEL), Gerência de Eventos e Gerência de Esportes de Alto Rendimento. Além
disso, optei por entrevistar um gestor – não entendido como profissional de carreira – no
intuito de trazer para o contexto de análise um outro olhar acerca das políticas públicas
de esporte e lazer.
A análise dos dados coletados nas entrevistas se deu por intermédio da técnica de
análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), que envolve um conjunto de técnicas de
análise das comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
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descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das mensagens. Assim,
essa fase me permitiu a ordenação dos dados, organizando-os em padrões, categorias e
unidades básicas descritivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente, assumo que não trato a formação acadêmica formal como único
caminho para a constituição de profissionais. Entretanto, assumi-la como única e
exclusiva na formação de profissionais nos faria desconsiderar a influência das relações
e experiências vividas pelas pessoas no dia a dia.
Nesse sentido, destaco que todos os analistas entrevistados possuem graduação
em Educação Física e vivências na área, uma vez que já atuam, em média, há 21 anos no
mercado. Dois dos entrevistados possuem uma segunda formação acadêmica, que se deu
por interesse em ampliar os conteúdos necessários para sua atuação profissional, sendo
elas Turismo e Psicologia.
Além disso, observei que todos os profissionais complementaram sua formação
acadêmica através de cursos de pós-graduação latu e strictu sensu. Notei ainda que a
busca por qualificação não se traduziu especificamente como uma exigência do mercado,
mas por uma intenção de cada indivíduo em qualificar sua atuação.
Quando eu optei na minha área profissional, em investir na administração
pública, tive que buscar conhecimento. Fui buscar e fiz o curso de
Administração de Políticas Públicas na Fundação João Pinheiro, que é
específico. Meu mestrado foi em Lazer e me proporcionou tanto pensar na
atuação do servidor, quanto pensar no lazer como um conteúdo, como um
direito, enfim como uma área que eu escolhi para atuar (S4).

Um fato importante para se compreender este processo também pode ser
explicado pelas falas dos sujeitos, uma vez que foi recorrente nas entrevistas a constatação
de que sua formação inicial teve limites quanto aos conhecimentos relacionados às
políticas públicas de esporte e lazer.
Neste sentido, os sujeitos apontam alguns limites da graduação no fornecimento
de subsídios teóricos e práticos para a atuação dos sujeitos como analistas de esporte e
lazer. Com isso, infere-se que a apropriação dos conhecimentos se dá de forma mais
acentuada durante a intervenção, por meio de processos formais ou não, que levam ao
amadurecimento profissional dos sujeitos.
Corroboro com Isayama (2006) quando afirma que existem limites na discussão
dos conhecimentos sobre esporte e lazer no Brasil. O autor desenvolve uma discussão
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relacionada à formação em Educação Física e afirma que esse quadro exige uma nova
formulação das propostas curriculares para que se possa haver uma discussão de
qualidade sobre o tema dentro dos cursos de formação profissional. Particularmente,
acredito ser este o tema central na discussão das políticas públicas de esporte e lazer, ou
seja, é preciso superar os modelos estabelecidos até então e construir uma nova proposta
de formação para os profissionais que atuam e irão atuar no campo.
Betti (2003) afirma que a formação de profissionais que atuam com esporte e lazer
deve basear-se num corpo teórico, interdisciplinar, de conhecimentos, que tem por objeto
o estudo do ser humano em atividades como esporte, dança, entre outros. Para o autor,
este corpo teórico tem sido caracterizado como disciplinas acadêmicas.
Entretanto, é preciso ter em mente que a formação dos sujeitos não deve se basear
exclusivamente em currículos centralizados em disciplinas acadêmicas, uma vez que os
conteúdos e conhecimentos necessários para atuação em campo podem emergir de
diferentes formas. Nessa perspectiva, o fato da formação inicial dos sujeitos não ter
abordado disciplinas específicas sobre política e políticas públicas é um fato importante
na constatação da ausência de uma abordagem na área, mas não pode ser visto como único
elemento.
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Tendo em vista que, em média, os profissionais entrevistados concluíram sua
graduação há 19 anos, é importante avaliar o estado em que se encontra a formação
profissional para atuação nas políticas públicas de esporte e lazer. Isayama et. al. (2011)
afirmam que os processos de formação profissional nos campos do esporte e lazer vêm
ganhando espaço nos meios acadêmicos, bem como no âmbito das políticas públicas
vigentes. Entendem como fundamental a formação de profissionais para atuar como
dinamizadores das vivências oferecidas nas propostas do setor público.
Trazendo a discussão para o contexto do(a) gestor(a) entrevistado(a), ressalto que
sua formação acadêmica se deu na área de Relações Públicas, mas este contexto não se
traduziu em seu afastamento das questões relacionadas ao esporte e ao lazer. Atua nesta
área há mais de 25 anos e possui experiência na realização de eventos e na gestão de
clubes esportivos e sociais.
Nesse sentido, ao analisar a fala do(a) gestor(a) e relacioná-la com os estudos de
Gomes e Elizalde (2012), percebo que a formação acadêmica inicial não pode ser vista
isoladamente como preponderante na atuação profissional nesta ou naquela área. Noto
que as experiências vivenciadas pelos profissionais, bem como a busca por uma formação
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continuada podem contribuir com sua especialização em áreas não usualmente tidas como
possíveis de intervenção.
Este fator nos remete à ideia de interdisciplinaridade, uma vez que a atuação de
profissionais de diferentes campos do conhecimento pode lançar diferentes olhares sobre
um determinado tema. Trazendo o esporte e o lazer para o cenário, é possível qualificar
suas formas de intervir junto à sociedade, na medida que possibilitam a atuação de
diferentes áreas, não apenas a Educação Física.
Ao afirmar que a reflexão sobre a formação de profissionais de esporte e lazer
deve se basear na visão de um campo multidisciplinar, Isayama (2010) entende que se
podem concretizar propostas interdisciplinares por meio da participação de indivíduos
com diferentes formações. O autor afirma que esta é uma reflexão baseada na ideia de um
campo multidisciplinar, no qual podem participar indivíduos com diferentes formações.
Linhales et. al. (2008) exemplificam isso ao constatar a presença do esporte e do
lazer vai além das ações públicas destinadas à sua promoção como política isolada. Eles
também estão vinculados às políticas de saúde, educação, segurança e previdência social.
Nesta perspectiva, a construção de propostas nestas áreas demanda a atuação de sujeitos
com diferentes tipos de formação, evidenciando um trabalho interdisciplinar.
É importante destacar também, que a influência do passado esportivo esteve
presente na fala de 6 dos analistas como relevantes à escolha da Educação Física como
área de atuação. Nesse ponto, vale ressaltar que o passado esportivo pode ser analisado
sob diferentes aspectos que, quando contextualizados, auxiliam na compreensão dos
sujeitos.
Este é um fator que merece ser analisado de forma ampla, pois a vinculação do
passado esportivo como atleta profissional pode estar ligado à promoção de popularidade
do setor público junto à sociedade, ou à promoção do alto rendimento esportivo como
modelo de ascensão social e “caminho natural” para a ocupação de cargos públicos. Por
outro lado, o sujeito que possui o esporte em sua trajetória, profissional ou não, conhece
suas particularidades e pode contribuir com o seu desenvolvimento junto à sociedade.
Analisando a fala dos analistas entrevistados, percebe-se que todos eles tiveram
sua entrada na SMEL por se tratar da oportunidade profissional presente no momento da
conclusão da graduação em Educação Física. Deixam claro que, inicialmente, o gosto
pelas políticas públicas não se constituiu em fator relevante para suas escolhas, até porque
esta foi uma área pouco abordada em sua formação.
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Esse é um fator importante de se analisar, pois o ingresso dos analistas no setor
público ocorreu sem uma base conceitual. Esse é um ponto que reforça os limites da
formação profissional em Educação Física para atuação no campo, mas que não deve ser
o único eixo de análise para se pensar na intervenção. O início de qualquer trabalho
envolve uma fase de sensibilização, que leva os sujeitos a conhecerem o ambiente e,
pouco a pouco, suas particularidades.
Outro elemento que emergiu da pesquisa foram as referências profissionais dos
sujeitos. Ao analisar pessoas, grupos e instituições que influenciaram ou influenciam a
atuação profissional dos sujeitos, observo elementos diferenciados que evidenciam a
riqueza de saberes envolvidos na SMEL.
Alguns sujeitos mencionaram influências semelhantes que se relacionam com as
propostas de formação da SMEL. Os sujeitos (S1) e (S5) identificam a consultora Leila
Mirtes de Magalhães Pinto como a grande influência em sua atuação profissional no
âmbito das políticas públicas de esporte e lazer. Esta profissional atuou durante dois anos
na SMEL como consultora e, segundo os entrevistados mencionados, mudou a forma de
pensar o esporte e o lazer em Belo Horizonte, traduzindo-se como referência para os
mesmos. Outros elementos importantes a se considerar são os grupos e instituições que
fazem parte da trajetória dos sujeitos, como exemplificado a seguir:
Minha grande influência atual tem a ver com meu envolvimento nos grupos de
pesquisa em formação profissional e políticas públicas. O princípio de minha
vida profissional também foi influenciada por minha trajetória no esporte,
especificamente no voleibol. Não investia no treinamento da modalidade, mas
sim numa questão relacionada ao prazer, ao lazer. Não queria aprender os
gestos técnicos e pronto! Isso me fez continuar meus estudos na área do lazer.
Então procurei fazer o mestrado em lazer na UFMG e continuo em contato
com o meio acadêmico através de minha participação no grupo ORICOLÉ
(S2).

A meu ver, a fala do sujeito (S2) apresenta traços consistentes ao entendimento
do sujeito como profissional que atua com esporte e lazer. Sua infância e adolescência,
dentre outras manifestações, foram vividos no meio esportivo, mas não aquele ligado
exclusivamente ao rendimento, e sim aquele relacionado com o prazer, com a
participação, com as oportunidades de acesso. Por outro lado, o indivíduo ainda busca
referências em grupos de estudo e pesquisa que tratam das questões relacionadas às
políticas públicas de esporte e lazer, ou seja, busca manter-se atualizado em seu campo
de atuação através de referências acadêmicas e profissionais.
O contexto analisado deixou claro que grupos de estudos/pesquisa e universidades
são fundamentais na formação de profissionais. Nessa perspectiva, uma questão que
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emerge se refere à formação continuada desses sujeitos, uma vez que a análise das falas
evidencia a busca por conhecimento mesmo após a formação inicial e a entrada na SMEL.
Gatti (2008) analisa as políticas de formação continuada no setor público e afirma
que este é um requisito para o trabalho, por trazer consigo a ideia de atualização constante
em função das mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias aplicadas às diferentes
áreas de intervenção. Diante disso, o caminho dos sujeitos por instituições e grupos de
pesquisa permite um contato mais próximo com o desenvolvimento do mundo do
trabalho.
A instituição é um importante referencial para o esporte e o lazer no Brasil, o que
pode ser comprovado no estudo de Gomes e Melo (2003). Os autores desenvolveram um
panorama das pesquisas sobre essas temáticas no Brasil, e puderam observar um lugar de
destaque para a UFMG. Isto porque o único periódico destinado especificamente ao lazer
– Revista Licere – é editado pelo Centro de Estudos de Lazer e Recreação da universidade
(CELAR). O CELAR também promove o Lazer em Debate, evento anual que vem se
destacando por trazer novas temáticas ao debate sobre o lazer. Somado a isso, a UFMG
possui cursos de especialização, mestrado e doutorado em Estudos do Lazer, além de
abrigar os grupos de pesquisa POLIS e ORICOLE.
Dos 9 sujeitos, 4 desenvolveram especializações em Gestão Pública, sendo três
delas na Fundação João Pinheiro (FJP) – uma organização do Estado de Minas Gerais
voltada especificamente para a formação de profissionais que irão atuar no setor público.
Este é um fator que demonstra o amadurecimento e a consolidação da FJP como um
importante referencial para as políticas públicas no Brasil, mais precisamente em Minas
Gerais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo analisar a formação profissional dos
analistas de políticas públicas de esporte e lazer de Belo Horizonte. Diante disso, destacase que a formação inicial dos profissionais é, na maioria das vezes, em Educação Física,
apresentando limites na discussão dos saberes relacionados às políticas públicas de
esporte e lazer. Porém, o cotidiano da prática e os processos de formação continuada se
constituem como elementos significativos para a aquisição e a apropriação desses saberes.
Um elemento importante de se destacar sobre a formação continuada é a forma
com que este processo acontece. A Secretaria analisada não oferece propostas de
formação institucionalizadas, ou seja, os profissionais são protagonistas na condução dos
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rumos de sua formação. Identificam as lacunas em sua rotina de trabalho e as relaciona
com um projeto de vida pessoal.
Nesse sentido, em alguns momentos, não há compartilhamento dos saberes e
competências desenvolvidos no processo de formação - o que é visto com preocupação,
principalmente, por parte da Secretaria em questão. Todavia, entendo que tais saberes e
competências sempre farão parte dos profissionais como um todo, havendo sim uma
relação do tipo “ganha-ganha” - em diferentes medidas.
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NA PARADA DO LAZER: UM OLHAR PARA AS AÇÕES DE LAZER EM
ONGS LGBT DE BELO HORIZONTE/MG1
Marie Luce Tavares, IFMG – Campus Ouro Branco, marie.tavares@ifmg.edu.br

RESUMO: O presente estudo objetiva diagnosticar e analisar as ações de lazer das
Organizações Não Governamentais ligadas ao Movimento LGBT de Belo
Horizonte/MG. Assim, apresentamos como proposta metodológica a pesquisa
documental combinada com a de campo, aplicando a imersão no campo e as entrevistas
semiestruturadas como instrumentos de coleta de dados. Foram analisadas duas
instituições, sendo entrevistados seis profissionais que atuam no âmbito do lazer. Os
objetivos dessas ações variam, cabendo a elas desde o trabalho da autoestima até o
empoderamento desse público visando a seu protagonismo social. Há uma
multiplicidade de ações que envolvem os diversos conteúdos do lazer, das artes às
atividades físicas. Assim, este trabalho traz algumas provocações que convidam a
pensar o campo de atuação profissional em lazer em ONGs LGBT: o planejamento
participativo das ações; a utilização e apropriação dos espaços públicos para o lazer; os
investimentos no setor; e a conscientização do lazer como direito.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, atuação profissional, organização não governamental,
movimento LGBT.

INTRODUÇÃO
Na atualidade, assistimos a uma crescente demanda direcionada ao Estado, que,
ao não dar conta de atendê-la, transfere sua responsabilidade para o terceiro setor,
subsidiando-o. A partir desse modelo de organização decorrem arranjos diversificados
que, na maioria dos casos, acabam também não resolvendo o problema da pobreza, da
miséria e da exclusão. Nessa nova forma de gestão pública, as políticas sociais tendem a
abarcar segmentos populacionais em situação de maior risco e vulnerabilidade social. A
pobreza e a desigualdade configuram-se como questões de solidariedade social,
formando a base de um sistema misto de proteção que concilia iniciativas do Estado e
do terceiro setor. Nesse sentido, pergunto: como tem sido travada a luta pela garantia
1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer - UFMG
– Belo Horizonte/MG

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

911

desse direito? As considerações de Menicucci (2006) a esse respeito nos apontam a
necessidade de
[...] desmontar esperanças em um ativismo estatal isolado da construção
social de um ideário relativo ao lazer, processo que envolve uma definição de
lazer e de políticas de lazer, dos princípios e diretrizes a orientar essa política,
dos conteúdos principais e das formas de sua implementação (p. 141).

Dessa forma, torna-se necessária a ação de um conjunto de atores sociais que,
comungando de uma mesma concepção, buscam incluir o tema na agenda pública. Melo
(2003) ressalta que, no que se refere à superação das diferenças e das desigualdades,
podemos situar o surgimento de movimentos sociais que vêm lutando para que a
sociedade possa considerar de maneira adequada as diversas formas e escolhas da vida
em sociedade, sem preconceitos, estereótipos e discriminações. Mesmo correndo o risco
de fragmentação da luta pela construção de uma nova ordem social, não podemos negar
a importância e a contribuição desses movimentos.
É diante desses pressupostos que busco refletir acerca das ações no âmbito do
lazer no terceiro setor, considerando os seguintes aspectos: a nova faceta da gestão
pública no que tange aos direitos sociais, a partir da transferência das responsabilidades
do Estado para esse setor; e a sua gestão, a partir das ações das organizações do
Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), no
enfrentamento às desigualdades. Assim, o objetivo desse trabalho é diagnosticar e
analisar as ações de lazer das Organizações Não Governamentais ligadas ao Movimento
LGBT de Belo Horizonte, buscando identificar e analisar os objetivos, público-alvo, e
espaços e equipamentos utilizados para o desenvolvimento dessas ações.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
Buscando atingir os objetivos propostos estabeleci uma metodologia de trabalho
compreendendo a pesquisa documental combinada com a pesquisa de campo. Utilizei
os documentos (estatutos das instituições, atas de reuniões, folders e informativos dos
eventos), a imersão no campo e as entrevistas semi-estruturadas como instrumentos de
coleta de dados. Ponderando que as atividades desenvolvidas pelas instituições
definidas de cunho cultural poderiam ser incluídas como atividades de lazer, não hesitei
em incluir as pessoas envolvidas na organização e execução dessas atividades como
sujeitos desta pesquisa.
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Estabeleci os seguintes critérios para a definição das organizações: ser uma
organização não governamental que trata das questões voltadas ao Movimento LGBT e
a constatação de ações de lazer em seu planejamento. Foram encontradas duas
instituições que atenderam aos critérios: a Associação Lésbica de Minas (ALEM) e o
Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual (CELLOS).
Acompanhando o cotidiano das instituições, tive ciência da ausência de
profissionais específicos para atuar nas diferentes frentes de ação da instituição, ao
mesmo tempo em que havia um diversificado grupo de pessoas envolvidas nas
atividades. Com o intuito de compreender as diferentes etapas de organização das
atividades e espaços de atuação, decidi abordar os profissionais envolvidos com a área
do lazer, delimitando o sujeito alvo da pesquisa de acordo com sua aproximação às
fases de organização das atividades de lazer: captação de recursos, planejamento,
execução e avaliação. A escolha de sujeitos para as entrevistas que se enquadrassem nos
critérios estabelecidos se deu a partir dos dados levantados pela imersão de campo e por
sugestão dos dirigentes.
Realizei 06 entrevistas e, desse recorte metodológico, busquei elementos que
auxiliassem na construção do diagnóstico e que conferissem sentido e significado às
ações no âmbito do lazer. Por fim, para o tratamento dos dados utilizei como
instrumento a análise de conteúdo.

CONHECENDO AS AÇÕES DE LAZER
Para o reconhecimento das ações desenvolvidas pelas instituições no âmbito do
lazer, busquei realizar uma interlocução entre minhas observações e a fala dos
profissionais envolvidos. Na ALEM, as atividades são direcionadas às mulheres
lésbicas e bissexuais, contudo, há uma abertura à participação de mulheres
heterossexuais. É interessante ressaltar que o público alvo dessa instituição foi se
transformando ao longo de sua história; inicialmente, as atividades de ALEM eram
voltadas para as lésbicas, contudo outras demandas foram surgindo. No caso do
CELLOS, que trabalha com outras identidades, as atividades atendem um público mais
diferenciado, envolvendo as diferentes identidades LGBTs.
É notório que as atividades realizadas se distinguem como um meio pelo qual as
instituições se utilizam para trabalhar questões relacionadas ao público LGBT, e ao
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movimento social, a partir de um processo educativo. Ressalto aqui a característica do
duplo aspecto educativo do lazer, em que o lazer é um veículo privilegiado de educação.
Para Marcellino (2006), o duplo aspecto educativo trata-se de um posicionamento
baseado em duas constatações: a primeira, que o lazer é veículo de educação; a segunda,
que para a prática das atividades de lazer se fazem necessários o aprendizado, o
estímulo, a iniciação aos conteúdos culturais, que dão possibilidade à passagem de
níveis menos elaborados para níveis mais elaborados, buscando superar o conformismo,
pela criticidade e criatividade.
Contudo, ressalto que, mesmo sendo fundamental que o lazer faça parte dessas
oportunidades de transformação do status quo, considero que não se pode depositar toda
a expectativa de mudanças cristalizadas ao longo da história em uma única esfera da
vida. Dessa forma, a perspectiva do duplo aspecto educativo do lazer marca esse campo
de experiência humana, conferindo sentido à vida das pessoas pela fruição que o
momento possibilita, assim como pelo processo de desenvolvimento pessoal e social de
novos valores, cujo potencial pode transformar a realidade (MARCELLINO, 2006).
Diante dessa realidade, encontrei dez atividades de lazer (cinco em cada ONG)
norteadas pelo entendimento de lazer. Na Associação Lésbica de Minas, são realizados:
o Futebol Lilás; a Caminhada Lésbica (ato que, perpassado pelo caráter lúdico, procura
dar visibilidade à causa lésbica, sensibilizando e informando as pessoas, além de
politizar as mulheres frente à questão dos direitos); Sessão Pipoca, momento em que há
exibição de filmes com temáticas que abordem a cultura LGBT; as “Batucadeiras”, um
grupo de percussão só com mulheres lésbicas que ministravam oficinas de música e se
reuniam nos parques da cidade de Belo Horizonte/MG; e “Mulheres que Pintam e
Bordam”, momento em que toda a comunidade é convidada a se encontrar e socializar
seus saberes, através da música, da dança, do artesanato e de outras manifestações
culturais. O Futebol Lilás, Sessão Pipoca, as “Batucadeiras”, são atividades periódicas;
e a Caminhada das Lésbicas e Mulheres Bissexuais e o “Mulheres que Pintam e
Bordam”, eventos que ocorrem uma vez ao ano.
Já no Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, as atividades realizadas são:
o futebol para as lésbicas, Futebol-Lés; Vôlei da Diversidade, que de forma lúdica busca
socializar integrantes do grupo e a comunidade LGBT; Vídeo Pipoca, com a mesma
abordagem dada à proposta da ALEM, que se propõe a discutir as temáticas LGBTs a
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partir de um filme; os “Encontros Tudo a Ver”, que consistem em um grupo de vivência
e sociabilidade que debate vários assuntos da cultura LGBT; e a Parada do Orgulho
LGBT. O Futebol-Lés, o Vôlei da Diversidade, o Vídeo Pipoca e os “Encontros Tudo a
Ver”, são atividades recorrentes e a Parada do Orgulho LGBT, é organizada uma vez
por ano.
A Caminhada das Lésbicas e Mulheres Bissexuais e a Parada do Orgulho LGBT
não são apontadas por alguns entrevistados como atividades de lazer, por afirmarem que
estas são atividades de cunho político. Contudo, foi possível perceber que estas
atividades têm como elemento fundante o caráter lúdico, e vêm adotando um formato de
festividade, despertando o interesse das pessoas neste e, para este sentido, sem perder o
viés político da ação. Até porque educamos pelo e para o lazer, numa perspectiva de
influência funcionalista, com o fim último de pensar o lazer como um eficiente
instrumento de auxílio no vasto esquema educacional, visualiza a promoção humana e o
progresso da sociedade.
Se para alguns o lazer é desvinculado desse lado político, qual seria, o objetivo
dessas atividades? A partir dos relatos, percebi que, na ALEM, não há entre as
entrevistadas um consenso acerca dos objetivos dessas atividades. O que pude
compreender foi uma relação com o resgate da autoestima do público LGBT, no qual as
atividades assumem uma forma de descontração frente às mazelas da vida social, a
partir desse processo de socialização. Já no CELLOS, as atividades estão relacionadas
ao empoderamento desse público, visando seu protagonismo social, através do processo
de socialização.
Ressalto que não foi possível perceber a valorização dessas ações como um
tempo, que tem um fim em si mesmo; ao contrário, as atividades de lazer são entendidas
como um meio para se atingir determinado fim. Nesse sentido, não as entendo a partir
de um viés funcionalista, mas ressaltando a perspectiva do duplo aspecto educativo do
lazer. Apreendo que, no contexto das ONGs, é enfatizado o potencial educacional do
lazer, ou seja, por meio dessas atividades, é possível se educar para o enfrentamento ao
preconceito, seja através do empoderamento, seja trabalhando a autoestima.
Em um dos relatos, foi possível perceber a iniciativa de articulação entre a
cultura, a educação e o lazer:
Nós sabemos que a cultura e a educação são processos sociais que fazem com
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que o sujeito se socialize, se emancipe, tenha mais informação e,
automaticamente, tome outros rumos que possam trazer essa emancipação.
Então, o objetivo geral está dado, só que, dentro de uma entidade que vai
trabalhar questões específicas, esse objetivo vai ser trabalhado a partir de
questões específicas. Então, qual é o objetivo de fazer atividades culturais e
de lazer dentro do CELLOS? Além de trazer questões relacionadas ao lazer e
à cultura para aquelas pessoas que normalmente não têm acesso a essas
atividades, proporcionar esses espaços. São espaços abertos, mas ali aquele
sujeito sabe que ele está indo pra aquela especificidade que é do grupo e que
também é dele. Então, qual que é o objetivo de fazer? Fazer a integração e
trazer a integração de sociabilidade para o grupo e para o segmento LGBT
(ENTREVISTADO 06).

Essa articulação tem em vista o processo de emancipação dos sujeitos em prol de
sua autonomia, características dadas pelas ONGs às atividades de lazer. Nesse sentido, a
educação para o lazer poderá contribuir, qualitativamente, para reverter os aspectos
axiológicos que inibem a autonomia humana e, também, para estimular a produção de
bens culturais como forma de equilibrar a relação consumo-produção cultural. De
Gáspari e Schwartz (2001) acrescentam que a significativa contribuição da educação
para o lazer reside, inclusive, na perspectiva de conferir à pessoa humana sua
existencialidade, a qual perpassa pela liberdade e emancipação que a distinguem como
singular na diversidade cultural onde se insere e busca, incessantemente, a melhoria de
916

sua qualidade de vida.
Aponto para essa discussão a concepção de autonomia proposta por Freire
(1996), quando afirma que educar é proporcionar autonomia de escolhas, uma cultura
de vida, associando a ideia de autonomia à ideia de liberdade e de força pessoal e
coletiva para intervenção na realidade e escolha dos próprios caminhos. Wimmer e
Figueiredo (2006) acreditam que, pelas ações coletivas, é possível intervir na realidade
local por meio da prática da intersetorialidade, da transdisciplinaridade e da educação
para autonomia. A partir dessa perspectiva, a atuação no âmbito do lazer está mais
próxima de pensar as necessidades da comunidade de forma mais ampla e de agir nos
problemas de forma menos pontual e considerando toda sua complexidade.
Outro aspecto que chamou minha atenção em relação às atividades foram os
espaços e equipamentos destinados à sua realização, em especial, o fato das sedes não
terem espaços que contemplem todas as atividades e de a dificuldade financeira limitar
outras possibilidades. Nesse sentido, procurei não só identificar os espaços, como
também descortinar os processos de aquisição dos mesmos. As sedes possuem, como
equipamento material permanente e de escritório, computadores, câmeras digitais,
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notebooks, cadeiras/mesas – e, no caso do CELLOS, data show –, recursos adquiridos
via parcerias e projetos ao longo da história das instituições. Diante disso, qual o
cenário destas atividades?
A questão é que, para a maioria das atividades, as sedes não dispõem de espaço
físico, devido à própria estrutura das sedes, que mal comportam a parte administrativa.
Cabe aqui relembrar que, na ALEM, a aquisição da sede se deu a partir do
financiamento estabelecido por parcerias e, no CELLOS, ainda é por aluguel. Contudo,
ambos apropriam-se das redes de mobilização para formalizar parcerias que poderão
ceder espaços e disponibilizar equipamentos quando necessário. A outra possibilidade é
a contribuição dos participantes no custeio das despesas com local e equipamentos.
Democratizar o lazer implica em democratizar o espaço. E se a questão for
colocada em termos da vida diária da maioria da população, o espaço para o lazer é o
espaço público. Quando pensamos no espaço público, nas apropriações e nos diversos
usos que os sujeitos atribuem ao seu espaço de vida cotidiana, é necessário conceber
que essas apropriações e usos fazem parte de um universo subjetivo criado por esses
sujeitos em relação a esse espaço baseando-se, sobretudo, em sua vivência na cidade.
Diante da dificuldade da ALEM de utilizar o espaço do Parque Municipal
Américo Renné Giannetti para a realização das oficinas de percussão e, do CELLOS, no
contexto da realização da Parada do Orgulho LGBT de 2010 com a utilização da Praça
da Estação, acreditamos que isso pressupõe uma territorialidade do lazer, sendo esta
articulada com as relações de poder, de controle e de hegemonia. Ou seja, cada cidadão
possui um lugar socioeconômico que lhe dá mais ou menos possibilidades de acesso aos
bens e serviços da rede urbana e cada cidadão tem à sua disposição diversos
equipamentos e espaços de lazer criados ou revitalizados pelo poder público para o uso
de todos. A territorialidade é fruto das relações econômicas, políticas e culturais e, dessa
forma, se apresenta em diferentes formas, imprimindo heterogeneidade ao espaço, à
paisagem e à cultura, de maneira geral (GIL, 2004).
Entretanto, quando se trata de espaços públicos e da apropriação dos sujeitos,
estamos falando em direitos. E nesse sentido, diante da dificuldade destacada pelas
instituições em relação à utilização e apropriação do espaço público, percebo que esse
direito vem sendo vetado à população LGBT. Ambos os espaços citados (Parque
Municipal e Praça da Estação), foram construídos para a vivência do lazer da
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população, sendo permitida, inclusive, a apresentação de bandas e músicos. São espaços
para a sociedade civil, para os cidadãos e a cidadania enquanto inserção no espaço
público necessariamente deve privilegiar a efetividade de todos os direitos ao sujeito,
grupo ou comunidade.
Diante destes dados, aponto que por se tratar de instituições que trabalham com
as temáticas relacionadas à orientação sexual, frente ao preconceito e discriminação,
enfrentam barreiras e dificuldades para a implementação e execução de suas atividades,
fruto da homofobia que assola nossa sociedade. Para Borrillo (2001), a homofobia é a
atitude de hostilidade para com os homossexuais, mulheres e/ou homens, que, embora
seu primeiro elemento seja a rejeição irracional ou mesmo o ódio, não pode ser reduzida
a isso. Para o autor, assim como a xenofobia, o racismo ou o antissemitismo, ela é uma
manifestação arbitrária que consiste em qualificar o outro como contrário, inferior ou
anormal, de modo que sua diferença o coloca fora do universo comum dos homens.
Para a UNESCO (2004), a homofobia refere-se ao tratamento preconceituoso e às
discriminações sofridas por homossexuais que acabam ferindo a dignidade alheia e
gerando sofrimentos e revoltas.
Assim, os homossexuais são frequentemente submetidos a situações de
violência, constrangimento e violação de seus direitos essenciais, tal como o de ir e vir.
Considerando os espaços públicos, assinalo que as relações que perpassam a utilização e
a apropriação desses espaços pelo público LGBT abrigam formas de violência
específicas que em larga medida se misturam para concatenar um objetivo comum, o
ódio e o repúdio aos homossexuais. A violência física e psicológica são os principais
meios para se chegar a esse objetivo.
Góis e Soliva (2008) ainda apontam que o reconhecimento público da
homossexualidade no ‘outro’ é o ponto-limite que separa os “cidadãos” dos “não
cidadãos”, tendo como reflexo, entre outras formas, o uso indiscriminado da violência.
O não reconhecimento do outro enquanto sujeito de direitos, marcada por essa relação
de alteridade produz efeitos objetivos que extravasam a subjetividade e trazem marcas
indeléveis que concorrem para a construção de uma identidade homossexual positiva.
No que tange ao lazer, Marcellino (1987) enfatiza que se o espaço para o lazer é
privilégio de poucos, todo o esforço para democratizá-lo não pode ficar restrito, como
não raro acontece. A ação democratizadora precisa abranger, além de pensar a
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construção de novos espaços, a luta pela mudança de mentalidade na utilização dos
equipamentos e espaços já existentes, possibilitando a utilização e apropriação dos
mesmos pela população. Desse modo, compartilho com Marcellino (1987) ao entender
que a cidade constitui o espaço mais apropriado para que o lazer possa se desenvolver,
local no qual a produção cultural pode ser devidamente estimulada e veiculada,
atingindo um público significativo.
Por fim, ressaltamos que, apesar das dificuldades, diante dos diferentes objetivos
e através de uma perspectiva diversificada, o lazer se manifesta permeando as ações
realizadas por essas instituições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazendo o exercício de tecer algumas considerações a respeito deste trabalho,
apresentamos algumas reflexões a partir das questões que o nortearam. Não buscamos
aqui dar respostas definitivas, mas apontar aspectos relacionados ao âmbito do Lazer, a
partir do diagnóstico e análise realizados em duas instituições do chamado “terceiro
setor”.
Nos últimos anos, tem crescido no Brasil o número de estudos sobre a temática
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais (LGBT). Trata-se de um campo
amplo, heterogêneo e, por vezes, contraditório, que tenta dar conta de fenômenos
complexos relacionados a um segmento social que historicamente foi privado de exercer
plenamente sua cidadania. Acreditamos que esse tema é ainda pouco explorado e carece
de mais estudos para que possamos ter uma melhor compreensão sobre os significados e
a dinâmica desse movimento social e desse público, bem como das implicações e
nuances políticas da entrada dessa temática na esfera pública brasileira e, mais
especificamente, em relação às questões sociais.
Compreendemos que o “pano de fundo” dos discursos criados frente à defesa e
garantia dos direitos às pessoas LGBT é a discriminação e o preconceito, frutos da
homofobia. E é esse aspecto o diferencial das organizações não governamentais
estudadas, que questionam as posições institucionais de legitimação do silenciamento da
homossexualidade para além de protestos pontuais e a histórica construção de uma
cidadania LGBT “naturalmente” inferiorizada, ou subcidadania.
Desta forma, apontamos para a necessidade de um profissional, seja ele militante
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ou não, que atue como mediador, favorecendo a problematização e o questionamento da
ideologia dominante, no intuito de superar a alienação – no caso do lazer, desenvolvida
de forma dissimulada pela indústria cultural, que, além de criar, objetiva padronizar
gostos e necessidades. Enfatizamos que a grande questão é a conscientização de que o
lazer constitui um direito social, um momento com um fim em si mesmo. Entendemos a
complexidade de desenvolver ações e políticas que visem, de fato, à democratização do
acesso ao lazer e à construção de indivíduos emancipados, sem recursos das mais
variadas espécies, que englobam desde instrumentos de planejamento e avaliação até a
compra de materiais e a construção de equipamentos.
Contudo, se a intenção é a consolidação do lazer como um direito de cidadania,
que por sua democratização, cabe, portanto, também à categoria profissional
responsável por sua promoção, incitar reflexões sobre a configuração que tem se
delineado no cenário atual das políticas públicas de lazer. Isso reforça o princípio de que
nossos esforços devem se pautar pela ampliação da cidadania e pela democratização da
sociedade, visando responder às complexas levantadas por essas temáticas.
920
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EMPREENDEDORISMO DO GESTOR DESPORTIVO E DE LAZER: UM
ESTUDO COM OS GESTORES DAS EMPRESAS ASSOCIADAS À
ASSOCIAÇÃO DAS ASSESSORIAS ESPORTIVAS EM ATIVIDADE FÍSICA
DO CEARÁ
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Allana Joyce Soares Gomes Scopel, IFCE, allana@ifce.edu.br

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar o empreendedorismo da gestão
desportiva e de lazer no mercado das assessorias esportivas associadas à Associação das
Assessorias Esportivas e de Atividade Física do Ceará (AEAF-CE), identificando o perfil
destes gestores que atuam nestas assessorias. Para alcançar os objetivos do estudo, foi
realizada uma entrevista com o presidente da AEAF-CE e aplicado questionários com os
gestores associados à mesma. Como resultados, constatou-se que a grande maioria dos
gestores estudados passaram por dificuldades no gerenciamento de seus negócios,
principalmente pela falta de conhecimento na área de gestão, evidenciando a necessidade
de aprimoramento do profissional que assume estas empresas, seja como
coordenador/diretor ou empresário do seu próprio negócio. A pesquisa mostrou ainda que
há a possibilidade empreendedora do gestor desportivo e de lazer neste mercado. E
finalmente que esta área de atuação profissional ainda tem muito a avançar em termos de
publicações e pesquisas específicas.
PALAVRAS CHAVE: Assessorias esportivas; Empreendedorismo; Gestor desportivo e
de lazer.

INTRODUÇÃO
A corrida de rua é um mercado que cresce e vai ocupando os espaços da cidade
com saúde, bem-estar e qualidade de vida e ganhando mais adeptos a cada ano.
Atualmente no Brasil, existem mais de 4,5 milhões de corredores amadores.
Segundo o Diagnóstico Nacional do Esporte – Diesporte realizado em 2013 pelo
Ministério do Esporte, o futebol ficou em primeiro lugar, com a maioria das indicações
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esportivas que, incluindo o futsal (4,1%), chega a 55,7%. Mas a corrida apareceu na sexta
posição dentre as 29 atividades esportivas mais praticadas em 2013. Esses dados fazem
um recorte de uma tendência de mercado que só cresce.
Embora haja muitas pesquisas voltadas ao estudo do esporte, foram desenvolvidas
poucas investigações mais específicas sobre o surgimento das assessorias esportivas e a
gestão esportiva deste segmento que cresceu bastante nos últimos 10 anos. Isso causou
um estímulo para o desenvolvimento deste artigo, pois esta realidade aponta para uma
oportunidade na qual se visa identificar quais áreas de atuação, atribuições e competências
que possuem os profissionais que estão à frente desse mercado. Desta forma, esse trabalho
tem como objetivo traçar o perfil do gestor das empresas associadas à Associação das
Assessorias Esportivas em Atividade Física do Ceará (AEAF-CE), analisando seu papel,
habilidades e competências. Tendo ainda como objetivo específico, identificar a
possibilidade da atuação profisisonal do egresso do Curso de Gestão Desportiva e de
Lazer no mercado das assessorias esportivas.
Na construção desta pesquisa, foi realizada entrevista semiestruturada, sendo
permitido o aprofundamento em aspectos mais relevantes ao longo da conversa, que
muito contribuiu para com o resgate histórico do surgimento dessas assessorias esportivas
em Fortaleza - CE e como elas se organizam atualmente.
A pesquisa foi de natureza qualitativa e exploratória, passou por uma revisão
bibliográfica, baseada em publicações específicas da área da corrida de rua e suas
transformações, afim de compreender mais acerca do surgimento das assessorias
esportivas, empreendedorismo e gestão esportiva e seus perfis de atuação. Num primeiro
momento ela teve características de levantamento e, no segundo momento, evoluiu para
um estudo de caso, uma vez que teve a pretensão de examinar de forma pormenorizada
alguns aspectos mais específicos do tema, como estes gestores de assessorias,
empresários agem e atuam em seus negócios no segmento esportivo.
Identificadas as assessorias associadas à AEAF-CE, foi solicitada a participação
dos gestores responsáveis pela organização/coordenação destas empresas na pesquisa. Ao
realizar o contato por telefone, redes sociais e/ou e-mail, doze delas não deram o retorno,
tendo assim a amostra reduzida para 26 assessorias de um total de 38 assessorias
associadas. Foram aplicados questionários online de forma livre e esclarecida com estes
gestores na tentativa de traçar o perfil desse profissional. Os seus nomes e o de suas
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assessorias foram mantidos em sigilo. Para a análise dos dados foi utilizada a abordagem
quantitativa, qualitativa e descritiva.
Dessa forma, a referida investigação pretende gerar discussões no intuito de
contribuir com o conhecimento, aflorar a curiosidade, a criatividade, difundir respostas,
soluções e gerar discussões futuras da diversidade de atuação deste gestor.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA
Ao longo do tempo a corrida se transformou e hoje podemos falar em corridas,
formas distintas de prática de uma mesma atividade física. As distâncias percorridas
variam de 100 metros a mais de 100 quilômetros, com barreiras, obstáculos, em
revezamento, em terreno acidentado. Todas estas corridas são modalidades do atletismo.
(DALLARI, 2009)
Já se tem registro histórico das primeiras corridas de rua desenvolvidas
gradualmente na Grã-Bretanha, consolidadas no Século XVII. De acordo com Dallari os
primeiros corredores profissionais vinham de uma classe trabalhadora. Provavelmente a
primeira escola britânica a introduzir o atletismo entre os alunos foi em 1837, seguida por
Oxford e Cambridge. (Noakes, 1991 apude Dallari)
No Brasil, datam as primeiras corridas por volta do início do século XX. Casper
Líbaro, jornalista de A Gazeta, inspirado numa prova noturna francesa em que os
competidores utilizavam umas tochas de fogo durante o percurso, institui assim a prova
que se tornaria a mais tradicional do atletismo brasileiro, a Corrida de São Silvestre, que
homenageia o santo do dia. Apenas em 1975, ano declarado pela Organizações das
Nações Unidas – ONU, como o ano internacional da mulher, a prova passou a admitir as
inscrições femininas nas provas, assim passou a crescer a participação desse público nas
competições, segundo Dallari:
Após a década de 1970, houve nos Estados Unidos um advento chamado
“Jogging Boom”, baseado nas teorias apresentadas pelo médico americano
Kenneth Cooper, que pregava a prática da corrida como forma de lazer e busca
pela saúde. Houve assim um aumento significativo no número de provas e de
participantes nas corridas de rua (SALGADO; CHACON-MIKHAIL, 2006).

A liberação dos atletas amadores nas competições passou a mudar o perfil desses
corredores e seus estímulos. Essa participação democrática a partir da década de 70, onde
não somente os “atletas de elite” poderiam participar gerou um estímulo pela participação
popular nas corridas. Com o aumento do público nas corridas, uma nova área no mercado
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também começou a surgir, empresas de materiais esportivos começaram a focar mais
neste mercado em expansão, revistas especializas em corrida, empresas de calçados e
tecnológicas.
Oliveira (2010) em seus textos caracteriza que essas são as principais mudanças
no contexto das corridas de rua e também expõe a articulação de três fenômenos que tem
ocorrido:
1. A transição do perfil do participante das corridas de rua, alterando as
relações percentuais de gênero, faixa etária, classe social e nível de
performance; 2. O surgimento de novos modelos de eventos de corridas, que
podem ser divididos em duas classes principais, as corridas convencionais e as
corridas fashions; e, 3. O surgimento dos grupos de corridas, que dá conta de
agregar os novos perfis de corredores, se coloca como alternativa de emprego
para ex-atletas e sofre influencias pedagógicas baseadas em valores carregados
por novos profissionais. (OLIVEIRA, 2010.P.25)

As corridas convencionais, segundo Oliveira (2010) eram aquelas mais populares,
onde a maioria dos corredores pertenciam a uma classe social mais baixa e possuíam um
nível mais alto de rendimento. As corridas fashions tinham os valores de suas inscrições
bem mais altos que as convencionais, com uma produção mais elaborada e elitizada
economicamente. A participação dos corredores profissionais é bem mais baixa do que
na convencional, salvo alguns que são convidados a participar para divulgar e representar
marcas.
Os grupos de corrida então, começam então a surgir, dentro desse contexto,
inicialmente conhecido como as equipes de corrida, formadas por ex-atletas de
rendimento, que viviam para o esporte, buscando sempre alta performance. Com a
mudança do perfil desses corredores, que devido à acessibilidade oferecida à quem
desejava correr, novas formas de participação e modelos de corrida, começavam a se
formar os grupos de corrida, com características diferentes das equipes de corrida,
Oliveira (2010) destaca que os grupos inicialmente surgem com grupos de amigos e se
chegam mais amigos ou conhecidos e o grupo vai crescendo. Mas estes grupos surgem e
desaparecem, mudam de nome e outras situações surgem e fica difícil a contagem na
cidade destes grupos.

RELACIONANDO EMPREENDEDORISMO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
ESPORTIVA E DE LAZER
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Atualmente o mercado fitness brasileiro é um dos que mais cresce, o Brasil é o
segundo maior mercado de academias do mundo, perdendo para os Estados Unidos. Essa
busca pela qualidade de vida acelera o mercado do esporte e consequentemente o mercado
da corrida de rua. Akiau (2003), enfatiza que o mercado empreendedor da atividade física,
na sua maioria, é conduzido por pessoas que vieram da área de educação física e que isso
dificulta bastante o aproveitamento do negócio por falta de um conceito, de
fundamentação em administração e marketing.
Quase 50% dos brasileiros sonham em montar seu próprio negócio, segundo a
pesquisa Global Entrepreneurship Monitor – GEM. Considerando os dados mais recentes
da população brasileira do IBGE, os números de empreendedores no Brasil são de 45
milhões de pessoas. Este estudo apresentou que 70% dos entrevistados abrem um negócio
por oportunidade. (Kauzaqui, Edmir). Mas para isso é preciso que haja uma preocupação
das instituições em direcionar seus alunos para o empreendedorismo para que possam
aprender a elaborar um plano de negócio, como implementar e executar. Para empreender
é preciso criar e gerenciar um negócio, assumindo riscos em busca de lucros. Existem
várias definições para empreendedorismo que não procurarei me estender em suas
acepções e sim em sua característica, pois é sabido dizer que o empreendedorismo está e
estará sempre voltado à procura de oportunidades inovadoras e a busca pelo sucesso de
suas ideias criativas.
O empreendedor deve reunir algumas das seguintes características: buscar
oportunidades, ter iniciativa, persistência, exigência na qualidade e eficiência, correr
riscos calculados, saber estabelecer metas e pesquisar informações atuais. (Kauzaqui,
Edmir). Entretanto ter potencial empreendedor sem ter habilidades gerenciais acabará em
fracasso. No Brasil quase metade das empresas fecha em 3 anos, aponta o IBGE. O
SEBRAE destacou o ranking dos principais motivos de fracasso: 1º falta de características
básicas de empreendedor como persistência, comprometimento, motivação e paixão pelo
que negócio; 2º falta de planejamento prévio, sem calcular riscos e criar possibilidades de
atuação antes mesmo da empresa existir. Muitos começam a atuar sem fazer um plano de
negócio e desconhecem os aspectos que envolvem o negócio, como público alvo,
fornecedores, custos fixos e variáveis, concorrentes, localização adequada, dentre outros
aspectos existentes no plano de negócio; 3º Falta de gestão financeira, gestão de
marketing, deficiência na hora de contratar e remunerar a equipe de colaboradores;
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As palavras administração e gestão podem provocar confusão em seu significado,
embora as duas sejam parecidas, ambas possuem significados diferentes. “Um
profissional que tem incumbência de determinar caminhos, desenhar processos e envolver
pessoas para que se disponham a colaborar com seus recursos no sentido de atingir
objetivos comuns predeterminados desde que em troca de retornos, a maior parte das
vezes, financeiros e inclusive morais, é aquele que exerce a administração. (Kauzaqui,
Edmir p.71). Já a gestão incentiva as participações, estimula a autonomia e
responsabilidade dos funcionários, relaciona-se com a cooperação, participação,
proximidade. Para Fayol, fundador da teoria clássica o termo é voltado para o lado
técnico, com foco no processo administrativo, é racional e visa atingir as metas e os
propósitos da empresa.
No Brasil, pode-se verificar os principais locais de atuação do gestor esportivo e
de lazer em organizações de direito privado, tais como os centros de treinamento e
escolinhas, academias, clubes, ligas, federações e confederações, clubes sociais,
entidades representativas (SESC, SESI, sindicatos), hotéis, academias, shoppings; e
também de direito público, como as secretarias, institutos, ministérios, prefeituras,
governos estaduais, governo federal.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados foram obtidos a partir da entrevista com o presidente da AEAF-CE
e das respostas dos questionários aplicados com os gestores das assessorias esportivas
associadas e estão representadas nas respostas seguintes. Participaram da pesquisa 26
gestores de assessorias esportivas associadas à AEAF-CE. A seguir se apresentam os
resultados obtidos por meio da análise.
A maioria dos participantes da pesquisa são sexo masculino (69%), com faixa
etária entre 25 a 49 anos, apresentando maior número de gestores com faixa etária entre
30 e 34 anos (46%), seguido pelas faixas entre 25 e 29 anos (23%). Todos afirmaram ter
formação de nível superior, sendo a maioria (92%) graduados em educação física. Além
disso, 81% dos gestores não possuem outras graduações, seguido de 19% que possuem.
Dentre os que possuem, foram citados por eles: Fisioterapia (1), Engenharia Mecânica
(1), Administração (1), Publicidade e Propaganda (1), Contabilidade Gerencial (1).
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Constatou-se também que o número de gestores pós-graduados é amplo, dos 26
questionados, apenas 4 não fizeram pós-graduação e um não informou. Foram citadas as
seguintes áreas: treinamento desportivo (8); fisiologia do exercício/ biomecânica do
exercício (8); gestão (4); educação física escolar (3); nutrição (1); psicomotricidade (1);
direito tributário (1); treinamento funcional (1).
É notório como estes gestores possuem habilidades técnicas e conhecimentos
específicos da área da educação física. As pós-graduações em treinamento desportivo (8)
e fisiologia do exercício (8) lideram com o maior número, mas estas deixam a desejar em
relação às disciplinas de gestão. Esse fator, além da falta de disciplinas na graduação que
apoiem estas atividades voltadas à gestão, podem tornar difícil a administração de seus
negócios devido à falta de prática e conhecimentos hábeis para atuar.
Foi agrupado na Gestão: Gestão de Negócios e Bem-Estar (2), Gestão Pública (1),
Gestão de Qualidade (1). Estas graduações junto ao Direito Tributário (1). Dão uma base
maior e ampla para manter uma boa gestão na assessoria. A somatória excede 26 respostas
pois há gestores que possuem mais de uma pós-graduação.
Os gestores foram questionados se houve alguma dificuldade em implantar seu
negócio e listaram suas maiores dificuldades, são: Falta de conhecimento de gestão (4);
Plano de negócio (4); Pouco dinheiro para investimento (3); Implantação de processos
(2); Falta de estudo de mercado (2); Desorganização (2); Falta de disciplinas de gestão na
matriz curricular (2); Processos jurídios e contábeis (2); Controle Financeiro (2); Falta de
legislação específica (1); Falta de profissionalismo de outras empresas no segmento na
hora de conduzir seus negócios (1); Criação de base de dados para as assessorias (1);
Padrões de atendimento (1); Contratação de profissionais (1); Marketing (1); Mercado
saturado (1); Captação e manutenção do cliente (1).
Somente 5 gestores responderam que não tiveram dificuldades na implantação
e/ou desenvolvimento do seu negócio. Como exposto acima, a falta de conhecimento em
gestão e o plano de negócio lideram a lista de dificuldades. Esses dados mostram que os
profissionais de educação física, mesmo estando aptos - segundo o estatuto do Conselho
Federal de Educação Física-CONFEF - à coordenar, planejar, organizar, administrar,
dentre outras competências, não conseguem em suas graduações os conhecimentos
específicos da gestão desportiva e de lazer necessários à administração de uma assessoria
esportiva.
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De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do
Ministério da Educação
O tecnólogo em Gestão Desportiva e de Lazer gerencia, implanta e avalia
planos estratégicos de desenvolvimento humano em instituições, concebendo
produtos e serviços ligados ao lazer, esporte, folclore, arte e cultura.
Implementa políticas inclusivas e afirmativas de integração social por meio de
atividades sociais, lúdicas e desportivas. Identifica oportunidades em que as
atividades desportivas e de lazer podem ser meio de comunicação entre
organizações e seus respectivos públicos. Valendo-se das ferramentas de
gestão, assessora no gerenciamento de recursos humanos, materiais e
financeiros de projetos. (p. 45).

Demonstrando que o mercado das acessorias esportivas se configura como uma
possibilidade de atuação profissional do egresso do Curso Gestão Desportiva e de Lazer,
podendo ainda servir como formação complementar aos graduados em Educação Física
que pretendem seguir esse setor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sucesso de um empreendimento depende da somatória de conhecimentos
técnicos de liderança e gestão esportiva. Estes têm características bem peculiares.
Normalmente exercidas por profissionais de educação física, como foi demonstrado nos
resultados apresentados, a predominância de profissionais de educação física gerindo as
assessorias esportivas, estes com certeza tiveram um destaque em suas áreas pois ousaram
sair do convencional e empreender seus negócios ou coordenar um. Alguns, entusiastas,
descobriram ao longo do tempo o quão difícil é ser gestor e liderar e empreender neste
segmento, mas otimistas e persistentes, cientes da carência que sua graduação deixou ou
por ter poucas disciplinas voltadas à gestão ou nenhuma, procuraram suprir estas
carências com cursos, capacitações, outras graduações, pós-graduações e MBA’s.
Em relação à formação acadêmica em educação física, percebeu-se nesta pesquisa,
que seus egressos possuem carência de conhecimentos no que diz respeito aos aspectos
gerenciais e administrativos, fazendo-se necessário para a melhor atuação desse
profissional, complementar seus estudos voltados à gestão. Foi observado também que o
mercado das assessorias é um campo de empreendedorismo promissor aos graduados em
Gestão Desportiva e de Lazer, visto que, ele possui todas as competências gerenciais para
empreender seu negócio, dirigir e/ou coordenar neste segmento.
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É de fundamental importância o desenvolvimento de pesquisas futuras para dar
continuidade a esta temática, nas quais possam ser respondidas outras questões,
contribuindo para o desenvolvimento deste segmento e para a melhoria dos serviços
ofertados à população.
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RESUMO: A pesquisa objetivou analisar os mecanismos de ordem econômica, política
e cultural da experiência contemporânea presentes no processo de modernização de
longa duração das práticas lúdico-religioso-festivas que passam a ser incorporados pelos
vários grupos organizadores do Círio de Nazaré, assim como os mecanismos que os
impulsionam a construírem e/ou ressignificarem os símbolos, práticas, espaços e
temporalidades segundo uma economia lúdica da fé. Desenvolvemos pesquisa de campo
através da observação direta e participante e entrevistas previamente estruturadas e
abertas. Como resultado, desenvolvemos a categoria economia lúdica da fé, esse suporte
analítico resultou na análise sobre as muitas transformações pelas quais o Círio passa a
partir da década de 1980, entre as quais: crescente profissionalização, racionalização e
burocratização na organização; a presença da economia monetária e do consumo como
uma das funções anunciadas e valorizadas por seus organizadores; a realização de um
número cada vez maior de eventos no período do Círio que valorizam a produção,
circulação e consumo de produtos religiosos e manifestações da cultura popular,
articulados com as artes em geral e as novas tecnologias; a valorização do lúdico,
expressa nas manifestações do lazer e turismo e a dimensão territorial do Círio ganha
novos contornos expressos também em novas concepções de tempo e espaço.
PALAVRAS-CHAVE: Círio de Nazaré; Belém; Turismo; Lazer.
INTRODUÇÃO
O Círio de Nazaré contemporâneo, manifestação cultural abrangente e
mobilizadora de amplas parcelas da sociedade paraense, que cada vez mais se configura
como evento expressivo do calendário turístico em âmbito nacional e internacional,
acontece no segundo domingo de outubro na cidade de Belém-PA.
Durante o período do Círio, mais intensamente na quinzena festiva, a cidade de
Belém vive momentos de intensa transformação, resultante de uma multiplicidade de
eventos, que tem como eixo central a procissão principal do Círio, uma manifestação
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com um forte apelo religioso que, como todos os eventos cuja base vem do catolicismo
popular (MAUÉS, 1999), tomou dimensões que extrapolam a esfera do sagrado. O
sagrado e o profano aqui estão imbricados nas celebrações (DEL PRIORE, 2000). Neste
sentido, na maioria das vezes, a fronteira entre um e outro se torna imperceptível.
Diversas festas populares a partir dos anos de 1980, com o aprofundamento da
“globalização econômica e técnica” e com a “mundialização da cultura” (ORTIZ, 2005,
2006), tornaram-se grandes atrativos de um mercado de bens e serviços culturais, via de
regra, apoiados pelas instituições estatais (União, estados e municípios), em
consonância com agências transnacionais como, por exemplo, a UNESCO (Organização
das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura), atraindo investimentos
públicos e privados voltados a sua valorização e atração de maior número de audiência e
consequente retorno financeiro para os negócios que passam a girar em torno da festa,
além da legitimação social conquistada pela circulação de outro tipo de moeda: o
prestígio e o reconhecimento, tanto para os organizadores, patrocinadores e apoiadores,
quanto para os participantes em geral e turistas.
Como afirma Mira (2002, p. 4), a partir da década de 1980 se evidencia uma
“retomada de manifestações tradicionais locais com o interesse da indústria do
Turismo”. O turismo passa a ser uma alternativa importante para muitas cidades, sendo
que, em algumas destas, o poder público e as empresas privadas passam a investir nas
práticas culturais existentes como forma de gerar divisas. Neste sentido, as festas e as
diversas possibilidades de lazer em torno destas passam a ser um ótimo negócio.
O presente artigo compõe uma análise mais completa sobre o tema,
desenvolvido como tese de doutorado (MATOS, L.S., 2010) e tem como objetivo
analisar os mecanismos de ordem econômica, política e cultural da experiência
contemporânea presentes no processo de modernização de longa duração das práticas
lúdico-religioso-festivas que passam a ser incorporados pelos vários grupos
organizadores do Círio de Nazaré (igreja, Estado, empresários, artesãos, produtores
culturais), assim como os mecanismos que os impulsionam a construírem e/ou
ressignificarem os símbolos, práticas, espaços e temporalidades segundo uma economia
lúdica da fé.
Para podermos entender essas dinâmicas que vem se processando no Círio,
desenvolvemos uma pesquisa de campo através da observação direta e participante.
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Utilizamos alguns procedimentos: Fizemos levantamento de documentos, livros,
periódicos e matérias jornalísticas sobre o Círio em bibliotecas da cidade de Belém e no
Arquivo Público, além do Museu do Círio e da Loja Lírio Mimoso e através da consulta a
sites de forma que constituímos, ao longo dos anos de 2006 a 2009, um expressivo acervo
sobre essa festividade. Participamos do Círio no ano de 2007, 2008 e 2009, observando, a
partir de olhar disciplinado pelas Ciências Sociais, os diversos eventos festivos, assim
como o processo de organização de alguns desses eventos. Registramos essas vivências e
observações através da escrita no diário de campo, realizamos também algumas
entrevistas previamente estruturadas, mas também não estruturadas, ou abertas, utilizando
em alguns momentos o gravador, em outros apenas trocando experiências pessoais.
Priorizamos entrevistar os organizadores das várias manifestações presentes no Círio.

ORGANIZAÇÃO DA FESTA: A LÓGICA DA ECONOMIA LÚDICA DA FÉ
O processo de organização do Círio nos dias atuais tem como principais
protagonistas os membros da diretoria da festa1 na articulação com os poderes federais,
estaduais e municipais e com empresas (públicas e privadas), conformando um sentido
cada vez mais profissionalizado e centralizador na organização e realização do Círio.
São visíveis, a partir principalmente da década de 1990, de forma mais
intensificada e institucionalizada, significativos investimentos no Círio, por parte de
empresas estatais e privadas, constituindo, nessa perspectiva, o que passamos a denominar
de economia lúdica da fé. A categoria economia lúdica da fé diz respeito aos processos
econômicos de produção, circulação e consumo de produtos, imagens, mensagens e
práticas simbólicas presentes no espaço/tempo dos eventos populares dinamizados por
práticas culturais onde a fé assume um lugar capital sendo mediada pelo prazer, pelo
encontro, pela diversão.
O Círio pode ser situado como uma festividade impulsionadora e impulsionada
pela economia lúdica da fé, a partir da formação de uma teia de interdependência
1

A Diretoria da festa é uma instituição que foi criada em 1910 a partir de um processo de tensão gerado pela
hierarquia da igreja e pelos componentes da antiga Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré. Organiza o
Círio até os dias atuais e é composta apenas por católicos do sexo masculino que, em geral, são pessoas que
têm algum grau de influência junto a algumas instâncias políticas e/ou econômicas da região. (Pantoja,
2006). É formada por oito Diretorias: 1)Administrativa Financeira; 2)Evangelização; Procissão; Marketing;
Eventos; Decoração; Patrimônio e Arraial. (Diretoria da Festa. Regimento Interno, 2007. Disponível em:
HTTP://www.ciriodenazare.com.br/. Acesso em: 2 abr. 2010.)
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(ELIAS, 1993) tecida no bojo do processo de espetacularização do evento: a constante
busca de novidades para agradar e atrair um maior público levou a diretoria da festa a
criar novas romarias e outros eventos de caráter espetaculares. Tais eventos fizeram
com que a festividade fosse dilatada no tempo e no território, ao mesmo tempo em que
possibilitou a ampliação da audiência popular em torno do Círio (maior número de
consumidores) e estendeu o espaço-tempo para que outros agentes: realizadores,
patrocinadores e apoiadores (representantes políticos, empresários etc.) tivessem mais
espaços para afirmar sua visibilidade, prestígio, e obtenção de lucro. Esse processo fez
com que aumentasse a responsabilidade por parte dos organizadores no que tange ao
processo de planejamento e articulação com as mais diversificadas esferas sociais
(órgãos do estado e dos municípios, aeronáutica, exército, marinha, Cruz Vermelha
etc.) e na centralização e controle do tempo dos vários eventos. Toda essa dinâmica
levou à necessidade de maior captação de recursos para viabilizar a festa. Na
realidade, na maioria das vezes, a condição social para se patrocinar um evento é a
publicidade, instrumento imprescindível à espetacularização que, por sua vez,
funciona como condição mesma da valorização financeira. Como afirma Giddens
(1991, p.13): “[...] as conseqüências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas
e universais do que antes”. Aspectos como funcionalidade, mobilidade e racionalidade
são valorizados como condição para organização do Círio de Nazaré.

PROJETO PATROCINADOR DO CÍRIO: BUSINESS E FÉ
O projeto patrocinador oficial do Círio de Nazaré foi implantado em 2003. Trata-se
de um contrato estabelecido entre a diretoria da festa e as empresas que desejam fazer uso
comercial da celebração e dos bens associados ao Círio de Nazaré. Para tanto, as empresas,
através de cota estipulada no contrato de patrocínio, realizam o pagamento em espécie ou
em serviços. Em 2010 foi criada também o Projeto “Apoiadores oficiais do Círio”2.
Segundo o diretor de marketing da diretoria da festa, o projeto patrocinador
oficial do Círio surgiu com a função de “[...] tentar profissionalizar a relação entre a
diretoria da festa e as empresas que queriam associar sua marca ao evento”. Antes da
2

O valor da Cota do Patrocinador Oficial do Círio em 2010 foi equivalente a 70.000,00. Já o Projeto
Apoiador Oficial do Círio foi criado para empresas que têm interesse e apoiar a partir de um valor menor.
Em 2010 o valor da Cota foi de 10.000,00.
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implantação do Projeto, a diretoria da festa formava uma comissão representativa
“composta de diretores que tinham influência junto ao meio comercial e empresarial”,
que saía com o “livro de ouro” para visitar e pedir apoio das grandes empresas. Estas
doavam o que achavam que podiam. Se durante muitos anos esse método foi eficaz,
uma vez que, segundo esse diretor, “[...] as pessoas doavam mesmo, sem interesse
nenhum”, cada empresa definia sua própria cota ou “[...] dependia do débito de cada um
com Nossa Senhora, um belo dia, as doações foram se extinguindo cada vez mais e a
igreja ficou desesperada.” Diante desse quadro, alguns diretores tiveram a ideia de
“oferecer contrapartida para empresas que estejam interessadas em associar sua marca a
essa grande festa, business mesmo, vamos fazer negócio [...] vamos fazer com que esses
recursos sejam aproveitados pela igreja” (Entrevista 8 de out. de 2007).
O projeto patrocinador oficial do Círio passa a ter duas funções
interrelacionadas: a) evangelizar e assim disputar o mercado religioso com as outras
religiões, adaptando, em muitos aspectos, a festividade às necessidades dos
“consumidores” religiosos (BERGER, 1985), ao mesmo tempo em que a instituição
religiosa imprime na festividade valores, comportamentos a partir do reordenamento das
relações de mercado (GUERRA, 2003); e b) captar recursos financeiros para os projetos
ditos sociais e paróquias, buscando imprimir à ação econômica a dimensão social e
cultural, aspecto valorizado pelas agências de cultura.
Algumas dessas empresas patrocinadoras do Círio3 vêm assumindo papel de
destaque no cenário nacional, no que diz respeito ao chamado circuito da economia
criativa e da indústria da criatividade (ALVES, 2009), atuando ao mesmo tempo como
produtoras, potencializadoras da circulação e consumidoras. Isso se dá porque o valor
simbólico presente nas festas populares, e no caso específico na festividade do Círio,
cumpre um papel importante na consolidação de uma imagem positiva necessária ao
fortalecimento de qualquer empreendimento econômico. Os representantes das empresas
3

Empresas Patrocianadoras do Círio em 2010: Companhia Vale do Rio Doce (mineradora), Rede Celpa
(concessionara de energia), Banco Bradesco (Financeiro), Unimed-Belém (Pano de Saúde), Shopping
Center Castanheira (comércio), Compar Belagua (engarrafadora de bebidas), Yamada (Supermercado e
Lojas de departamentos), Delta Gráfica e Editora LTDA (comércio), Oi (telefonia móvel e fixa),
Eletrobrás (Holding de eletricidade), Imerys Rio Capim Caulin (beneficiadora de caulim), UNAMA
(Instituição Privada Ensino Superior), Ass. Via Amazônia Turismo (Centro de Convenções), Azevedo
Barbosa (consultora de imóveis), ASSEMB (Asoci. De Empresas Mineradoras Metalurgia) e Hospital
Porto Dias. (Trabalho de Campo / Diário).
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entrevistadas destacaram de forma unânime a dimensão cultural do Círio e os retornos
positivos para as empresas.
Neste contexto, há uma necessidade premente da diretoria da festa e dos
demais organizadores da festa na cidade, de criarem ações para dar maior
visibilidade ao Círio.

OS EVENTOS ARTICULADORES DA TRÍADE: FÉ, TURISMO, LAZER
As romarias são permanentemente anunciadas pela Diretoria da Festa nos
veículos de comunicação como um espetáculo, dando-se destaque para o tempo gasto
no deslocamento, o percurso realizado e a quantidade de pessoas presentes. O balanço
quantitativo é justificado com base na necessidade de organização, planejamento e
adaptação de novas técnicas, a fim de torná-las mais seguras, controladas e previsíveis.
A partir do final da década de 1980 sete novas romarias foram criadas junto às
quatro já existentes: Procissão principal do Círio (1793), Trasladação (1793), Recírio
(1859), Procissão da festa (anterior a 1980, não se sabe a data de origem), Romaria
Fluvial (1986), Romaria Rodoviária (1989), Traslado (1997), Círio das Crianças (1990),
Moto Romaria (1991), Romaria da Juventude (2001), Cicloromaria (2004).
As romarias do Círio são deslocamentos sob o comando religioso dos sacerdotes
católicos e comando organizativo da diretoria da festa, com apoio de vários órgãos
públicos e privados e voluntários. Reúnem milhares de pessoas4 que se deslocam das
mais variadas formas nas romarias (a pé, de carro, de moto, de barco e bicicleta)
acompanhando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na berlinda por determinado
percurso da cidade, previamente estabelecido, na exposição pública e controlada dos
mais variados sentimentos5, para muitos, na conjugação de fé e diversão. Percurso
marcado por encontros entre conhecidos, familiares e desconhecidos, com a presença de
devotos, apreciadores da festa (não necessariamente devotos), peregrinos e turistas. O
percurso é marcado também por trocas simbólicas entre os indivíduos (romeiros) e a sua
4

Em 2009 a estimativa de participante na Transladação foi de 1,2 milhão de pessoas, enquanto na
procissão principal foi de 2 milhões de pessoas. (DIEESE-PA. Nota à Imprensa, em 26 de out de 2009. O
Círio em números o balanço final das romarias nazarenas do Círio 2009. Roberto Sena – economista e
supervisor técnico do DIEESE – Documento impresso).
5
Segundo Elias (1993) o processo de complexificação social e o aumento da divisão de funções geraram
maior dependência entre os indivíduos, o que exigiu e impulsionou nesses a necessidade de possuir maior
controle de suas paixões e condutas e regulação de suas emoções, a fim de terem maior segurança e
vantagens no mundo social.
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padroeira que publicamente têm oportunidade de fazer um pedido ou agradecer por graças
alcançadas, expressas nas mais variadas práticas, através de cânticos, de orações, de
choros, sorrisos, penitências, de carregar e ofertar ex-votos, de pagar promessa na corda,
de se solidarizar com os pagadores de promessas, de prestar serviços voluntários, entre
tantas outras práticas reveladoras da dinâmica de solidariedade nas comemorações
festivas do Círio que foram analisadas por diversos estudiosos como exemplos de
“communitas” (TURNER, 1974). Tais práticas de devoção popular são captadas
permanentemente pelas câmeras (que alimentam esses comportamentos, gestos, atitudes e
valores como renovação permanente do que para TV é transmitido como um espetáculo) e
pelos olhares curiosos daqueles que participam das romarias para observar de perto (mas,
mantendo a distância) essa diversidade de expressões culturais, consideradas pitorescas,
síntese do que para muitos é manifestação de uma fé fundante, verdadeira, como algo a
ser observado e refletido.
Esses são, também, momentos de encontro e sociabilidade que fazem com que
pessoas se reúnam para verem a imagem da santa passar acompanhada de uma
multidão ruidosa. Os encontros se processam em locais variados: nas residências, para
assistir pela televisão ou nas casas e prédios na frente das quais passam as procissões,
nas esquinas das ruas e avenidas por onde passam as romarias, nas arquibancadas ou
camarotes armados em alguns pontos do percurso desse “carnaval devoto”
(JURANDIR, 1960; ALVES, 1980).
Indivíduos, grupos, instituições públicas e privadas pelos mesmos motivos
arrolados acima e/ou por motivos diferentes prestam homenagens à santa e aos devotos
através de mecanismos espetaculares, muitas vezes veiculando a publicização de
produtos, suas marcas, através das mais variadas formas, em geral, previamente
planejadas por profissionais da comunicação e do marketing. Ao longo das duas
principais procissões são armados palanques e camarotes decorados, representativos de
empresas e órgãos públicos e privados com a presença de atores “globais”, de
mandatários políticos regionais e nacionais. Cada instituição disputa a apresentação da
homenagem mais espetacular: corais e artistas de renome internacional, nacional e
regional cantam durante as muitas horas de procissão; shows pirotécnicos; luzes de
neon; chuvas de pétalas e de papéis brilhosos picados, entre outras formas de
homenagem.
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São tantos os espetáculos dentro de um mesmo espetáculo, que muitas pessoas
optam por participar das procissões elegendo um ou dois pontos específicos na
passagem da imagem da santa. Por exemplo, o ponto onde um cantor famoso se
apresentará ou onde haverá grande queima de fogos. Os camarotes onde são
organizadas homenagens espetaculares e que são adaptados nos prédios e em algumas
partes das avenidas por onde passam a transladação e procissão principal são, assim
como o entorno da berlinda, lugares disputados pelo público. Nesses lugares, o principal
é a associação sutil do nome, seja da empresa, do produto ou do líder político à festa,
como uma forma de legitimação social e/ou econômica. Estar nesses espaços é ver e,
principalmente, deixar ser visto. Cada vez mais, ao lado da dimensão religiosa e lúdica,
está posta a presença do mercado, como um dos grandes mediadores dessa festa, e o
prestígio e o reconhecimento como as principais moedas de troca nesses momentos.
Além das muitas romarias, outros eventos vinculados à educação e a práticas
artísticas para a vivência de um “lazer lícito” (WERNECK, 2000, P.16) vêm sendo
organizados pela diretoria da festa ao longo do ano, são elas: a Abertura do Círio, o
Festival da Canção Mariana, o Concurso de Redação e o Círio Musical além de eventos
que são organizados ao longo do ano para lançamento de produtos alusivos ao Círio:
Entrega do Mandato e Missa do Mandato, Coquetel de Anúncio dos Patrocinadores
Oficiais do Círio e a partir de 2009 também do Apoiador Oficial do Círio, lançamento
público antecipado da peça publicitária Cartaz do Círio e a Apresentação Pública do
Manto da Imagem da Santa.
Os agentes que dinamizam a produção cultural e de mercado (Gestores das
secretarias de Cultura, grupos culturais, empresários do setor de turismo e lazer entre
outros) utilizam-se das manifestações e produtos que fazem parte da vida cotidiana da
região (as danças da região, o artesanato, a arquitetura, os meios de transportes
tradicionais, os produtos naturais medicinais, as técnicas de adaptação e manipulação da
natureza e do corpo (SEBRAE, 2003)), durante o Círio, apresentam-se como elementos
fortemente vinculados ao evento. Mais contemporaneamente, esses elementos materiais
e simbólicos, com as novas técnicas provenientes do design, das tecnologias
audiovisuais, da rede de informação-comunicação e transportes, têm sido valorizados e,
por isso, consumidos pelas classes sociais de maior renda, que sustentam, mais
efetivamente, o desenvolvimento da indústria do turismo. Desse modo, é o simbolismo

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

939

adquirido pela vinculação ao Círio que faz com que as manifestações e bens culturais
tradicionais, modernizados pelas novas técnicas, sejam legitimados como passíveis de
consumo em grandes proporções no âmbito da economia lúdica da fé.
A cada dia, os eventos tomam um caráter mais espetacular. Vêm se tornando
práticas que conjugam diversão, espontaneidade e fé, com as exigências dos interesses
religiosos e econômicos. Nesse sentido, entendemos que os processos de transformação
pelos quais vem passando o Círio de Nazaré e a atual forma de organização deste evento, a
partir da economia lúdica da fé, corroboram com um formato de produção, circulação,
comércio e consumo de imagens, produtos e vivências que agregam fé, diversão e turismo
e passam a compor o circuito do chamado turismo religioso e, ao mesmo tempo, um
circuito de festas tidas como tradicionais do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Somos levados a acreditar que as transformações do Círio de Nazaré a partir de
então, estão relacionadas com as mudanças substantivas ocorridas na esfera da cultura.
Principalmente nas três últimas décadas em que, ativada pelo processo de globalização
econômica e mundialização da cultura, há um processo de agigantamento das demandas
mundiais por bens e serviços culturais, estes passam a ser valorizados como os
principais elementos para a economia em nível mundial. Nessa perspectiva, um
conjunto de transformações afeta as festas populares, muitas delas, a exemplo do Círio
de Nazaré, tornaram-se altamente significativas para a vida econômica de alguns
lugares, os quais devem ser compreendidos através da análise dos elos que

se

estabelecem entre eles e os processos sociais mais amplos, ou seja, os relacionados à
dinâmica do território nacional e do mundo.
Foi nesse sentido que desenvolvemos a categoria economia lúdica da fé. E esse
suporte analítico deu-se como resultado da reflexão sobre as muitas transformações
pelas quais o Círio passava a partir da década de 1980 como discutido no texto.
Tendo em vista os aspectos observados, situamos o Círio como uma
manifestação popular festiva embalada por rituais que articulam fé, consumo e diversão
e contemporaneamente fazendo parte de um mercado da diversidade do mundo, como
vento turístico.
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QUALIDADE DE VIDA E TURISMO BRASILEIRO: UM ESTUDO INICIAL
Bruno Lima Machado1, Universidade Federal de Minas Gerais2,
brunolmachado@gmail.com

RESUMO: O objetivo principal deste estudo é identificar algumas características iniciais
de estudos dedicados à qualidade de vida no turismo brasileiro através de uma revisão
sistemática. Como procedimento metodológico foram adotados cinco passos criteriosos
e importantes para que a pesquisa alcance resultados relevantes. O primeiro momento diz
respeito a definição da pergunta de pesquisa e a clareza dos critérios de inclusão dos
estudos pesquisados; o segundo momento é relativo à descrição das bases de dados
utilizados, a definição da data da busca nas bases eletrônica e definição das palavraschave; o terceiro momento corresponde à definição dos critérios de inclusão e de exclusão
dos estudos; o quarto momento concerne na busca propriamente dita pelos estudos nas
bases de dados definidas; e o quinto momento refere-se a análise dos estudos que foram
selecionados, através da leitura mais detalhada do título e do resumo com o intuito de
identificar algumas características desses estudos. Como resultados preliminares, foram
registrados onze artigos científicos, quatro dissertações de mestrado e apenas uma tese de
doutorado. Além disso, observou-se que, nas bases de dados pesquisadas, pouco se
aprofundou em relação aos temas turismo e qualidade de vida, apesar da iminente relação
entre um e outro.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida; Turismo brasileiro; Revisão sistemática.

INTRODUÇÃO
A promoção da qualidade de vida, de forma geral, vem se tornando uma das
principais pretensões da humanidade. Ela vem ganhando campo junto às diversas
organizações/ instituições políticas, tendo sido assumida pela Organização das Nações
Unidas (ONU) como o grande objetivo a ser alcançado no século XXI. E, também, vem
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sendo campo de estudo no meio acadêmico com intuito de entender suas implicações na
vida de cada indivíduo, o qual está inserido no ambiente social, e suas relações que são
implícitas nesse convívio.
Segundo Fleck (2008), avaliar a qualidade de vida de uma pessoa é algo difícil
de fazer, pois cada um reage, comporta-se e vê o mundo de uma forma peculiar. Mas
podem-se encontrar indícios de como está a qualidade de vida desses indivíduos, quando
se avalia a relação entre o sujeito e o ambiente em que vive, bem como os níveis de
satisfação de suas principais necessidades. Gonçalves e Vilarta (2004) entenderam que os
pesquisadores deste tema descobriram conjuntos de elementos que estão relacionados ao
termo qualidade de vida e que caracterizam os indícios da sua avaliação, incluem-se
nesses conjuntos: aspectos culturais, históricos e de classes sociais; conjuntos de
condições materiais e não materiais; diferenças por faixas etárias; e condições de saúde
das pessoas ou de uma comunidade.
Apesar da dificuldade tanto de definir, quanto de avaliar a qualidade de vida,
ainda mais levando em consideração a aproximação com o lazer e o turismo. É deste
contexto que os estudiosos destes campos tentam traçar parâmetros que apresentem
maneiras de um tema se relacionar com o outro, ou seja, se a qualidade de vida abrange
elementos objetivos e subjetivos, o lazer também dialoga com ambas as dimensões
(BRAMANTE, 2004). Além disso, cabe ressaltar que são as experiências e vivências
individuais e coletivas de lazer que apontarão os indícios avaliativos da qualidade de vida,
ou seja, através de elementos que podem causar prazeres, que promovem automotivação
e satisfação pessoal e social (GÁSPARI & SCHWARTZ, 2001).
Sendo assim, vale entender que o lazer é um elemento importante para a vida
social na atualidade, sobretudo em uma sociedade tecnológica em que a cada dia se
tornam mais complexas as necessidades sociais, bem como os problemas inerentes a ela.
O lazer deve ser considerado como um elemento de cidadania e comprometido com a
qualidade de vida. Para tanto, é necessário superar uma visão de lazer meramente
enquanto reprodução ideológica. Deve-se buscar a construção de uma sociedade mais
humanizada e justa, ou seja, buscar uma vida com mais sentido e qualidade, possibilitando
a construção cultural e social (WERNECK, 2001).
No intuito de fazer uma maior ligação entre lazer e turismo nessa pesquisa, vale
ressaltar que desde o início dos estudos sobre o turismo, houve historicamente a análise
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do assunto preferencialmente atrelada ao mercado (oferta e demanda), isto é, sendo como
uma oportunidade de negócios, ressaltando a expressividade como atividade econômica.
Porém, nesta pesquisa, prefere-se pensar o turismo como um fenômeno sociocultural, em
conformidade com os estudos do campo do lazer, que enxerga o turismo como um dos
seus conteúdos culturais (CAMARGO, 1992) – juntamente com os conteúdos físicosesportivos, artísticos, sociais, manuais, intelectuais (DUMAZEDIER, 1980) e virtuais
(SCHWARTZ, 2003) – envolvidos pelo ângulo da sociedade.
Partindo, portanto, desse prisma dos estudos do lazer, o turismo atualmente se
mostra como uma das possibilidades de ocupação do tempo livre, ultrapassando a
prerrogativa de que ele serve apenas como alternativa para o descanso, recuperação do
cansaço e da rotina do dia-a-dia desgastante ou reposição de energias. Isto é, hoje em dia,
o turismo, assim como as outras possibilidades de lazer, passou a buscar mais o bem-estar
físico e mental, o exercício de atividades lúdicas e criativas, inserção mais aprofundada
no que se propõe a fazer (exemplos: aventuras radicais, entretenimento, experiências
gastronômicas ou culturais, etc.) e, com isso, evidenciou-se a contribuição para a
qualidade de vida através do desenvolvimento humano, da satisfação com a vida, fazendo
com que pessoas se tornem mais felizes, sintam mais prazeres, aumentem a autoestima e
gerem boas expectativas futuras.
Sendo assim, de acordo com o exposto o objetivo principal deste estudo é
identificar algumas características iniciais de estudos dedicados à qualidade de vida no
turismo brasileiro através de uma revisão sistemática. Como procedimento metodológico
foram adotados cinco passos criteriosos e importantes para que a pesquisa alcance
resultados relevantes conforme os estudos pde Zoltowsky et al. (2014), Sampaio e
Mancini (2007) e Landeiro et al. (2011) sobre como fazer uma revisão sistemática.

SOBRE A REVISÃO SISTEMÁTICA
O primeiro momento da revisão sistemática diz respeito a definição da pergunta
de pesquisa e a clareza dos critérios de inclusão dos estudos pesquisados. A pergunta que
norteará essa parte da pesquisa é a seguinte: quais as principais características dos estudos
dedicados à qualidade de vida no turismo brasileiro?
Na tentativa de responder essa pergunta, os critérios que identificaremos em cada
estudo selecionados são os seguintes: a) que segmentação turística está inserido o estudo;
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b) em que parte do Brasil o estudo sobre qualidade de vida está sendo investigado (região,
estado, cidade, distrito, comunidade, etc.); c) que população está sendo ouvida:
comunidade residente de uma forma geral, profissionais de um ou mais setor da atividade
turística (do poder público, de empresas privadas e/ou de organizações não
governamentais) ou os turista que visitam/visitaram determinado destino; d) se o estudo
utilizou ou não coleta de dados; e) qual a metodologia que cada estudo utilizou para
identificar a qualidade de vida: instrumento de coleta de dados (roteiro de entrevista,
escala, questionário, grupo focal, etc.), como procedeu na composição da amostra, a
descrição do local da coleta de dados, o tipo de análise dos dados (qualitativa, quantitativa
ou ambos) e o resultado encontrado (desfecho). Seguidamente, identificaremos qual a
definição teórica da qualidade de vida que foi utilizada no estudo e, também, em qual
revista científica, o ano de publicação e o estrato do qualis no caso de artigos e/ou a
universidade, o ano de defesa e o programa de pós-graduação no caso de tese ou a
dissertação escolhida.
O segundo momento é relativo à descrição das bases de dados utilizados para
afunilar a revisão sistemática, a definição da data da busca nas bases eletrônica e definição
das palavras-chave. Foram escolhidas as seguintes bases de dados: 1) para identificar
teses e dissertações sobre os temas qualidade de vida e turismo: Banco de Teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o repositório
(dissertações e teses) das instituições Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UNB); 2) para identificar
artigos científicos relacionados aos temas: periódicos brasileiros ativos, especializados
em turismo e lazer, e que estejam classificados no estrato qualis da CAPES (avaliação de
2014 de acordo com classificação da Plataforma Sucupira) entre A1 e B5, a saber:
Caderno Virtual de Turismo (B1), Turismo Visão e Ação (B2), Turismo em Análise (B2),
Rosa dos Ventos (B3), Anais Brasileiros de Estudos Turísticos (B5), Revista Brasileira
de Pesquisa em Turismo (B2), Revista Iberoamericana de Turismo (B4), Turismo e
Sociedade (B4), Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo (B4), Cultur:
Revista de Cultura e Turismo (B4), Revista Brasileira de Ecoturismo (B3), Revista
Hospitalidade (B4), Licere (B5) e Revista Brasileira de Estudos do Lazer (B5). Não foi
definido nenhum intervalo temporal para a busca e as palavras-chave utilizadas são:
turismo, qualidade, vida.
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O terceiro momento corresponde à definição dos critérios de inclusão e de
exclusão dos estudos. Os de inclusão são: só serão selecionados artigo, teses e
dissertações publicados em língua portuguesa, entre os estratos A1 e B5, seguindo as
especificações citadas anteriormente, e apenas pesquisas realizadas no Brasil. Os de
exclusão são: artigos, teses e dissertações em língua estrangeira, que estejam abaixo do
estrato B5; também serão excluídos resenhas, entrevistas, notícias, editorial, carta ao
autor, livros e capítulos de livros e pesquisas realizadas fora do Brasil.
O quarto momento concerne na busca propriamente dita pelos estudos nas bases
de dados definidas, ou seja, serão identificadas as pesquisas que citam turismo e qualidade
de vida. O filtro não será tão rígido nesse momento, se as palavras “turismo”, “qualidade”
e “vida” constarem no título e/ou no resumo do artigo, tese ou dissertação, haverá a
inserção do estudo na contagem dos inclusos na revisão sistemática. Ou seja, depois da
busca em todos os bancos de dados definidos anteriormente, chegaremos a um
determinado número de estudos que, de uma forma ou de outra, com mais intensidade ou
não, mencionam os temas de interesse. Ressalta-se que serão excluídos os estudos que
não registram no título e/ou resumo as palavras supracitadas, fazendo com que não haja,
nesse momento, a elaboração de um registro desses estudos excluídos, já que não aludem
o turismo e a qualidade de vida.
O quinto momento refere-se a análise de todos os estudos que foram
selecionados no momento anterior, através da leitura mais detalhada do título e do
resumo. Nesse instante, apesar da limitação da escrita do resumo, se dará o início da
descrição de cada estudo, na tentativa de observar alguns itens importantes, caso
apareçam no resumo, como: conceituação e definição sobre os temas, utilização dos temas
como a essência da pesquisa, ter na metodologia algo referente aos temas, etc. Sendo
assim, imagina-se que chegaremos num número mais reduzido de estudos selecionados,
diferente do montante do momento anterior, quer dizer, teremos estudos mais específicos
trazendo maior relação entre turismo e qualidade de vida.
Seguindo esses momentos, observaremos se de fato os estudos conceituam,
teorizam, definem o que é qualidade de vida; quais os autores utilizados para construir o
marco teórico; se os estudos utilizam algum instrumento específico para avaliar a
qualidade de vida relacionada ao turismo; se os estudos apontam indícios da influência
do turismo na qualidade de vida daqueles que se relacionam com a atividade; e se as
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análises e os resultados trazem novidades para o entendimento das possíveis relações
entre os temas.

RESULTADOS PRELIMINARES DA PESQUISA
Conforme visto na seção anterior, deste instante em diante, serão especificados
alguns resultados da busca através da revisão sistemática. A primeira fonte buscada foi o
banco de teses e dissertações da CAPES. Nesta fonte foram registrados 60 trabalhos,
sendo que um deles foi excluído pois a pesquisa que o trabalho abordava foi realizada
fora do Brasil, no caso foi um estudo exploratório em Vilankulo, Moçambique; por isso,
59 seguiram sendo contabilizados. A busca se deu de modo simples, inserindo os termos
devidos no campo “busca”. Neste primeiro momento de busca foi verificada a
possibilidade de encontrar trabalhos que, apesar de apresentarem os termos “turismo”,
“qualidade” e “vida”, o tema seria obrigatoriamente “qualidade de vida”. Ou seja, o termo
“turismo” apareceu nos 59 registros, porém em 19 dos casos registrados o termo
“qualidade de vida” não apareceu, já que os dois termos pesquisados separadamente
(“qualidade” e “vida”) davam outra conotação que não a da qualidade de vida, isto é, o
termo “qualidade” apareceu relacionado com outros temas que não a qualidade de vida,
por exemplo: “qualidade do solo”, “qualidade do ar”, “qualidade no trabalho”, etc.; da
mesma forma com o termo “vida”, exemplo: “vida da população”, “vida das pessoas”,
“vida marinha”, etc. Com isso, por fim, no repositório de dissertações e teses da CAPES,
foram registrados 40 trabalhos válidos de acordo com critérios criados.
No banco de teses e dissertação da Universidade Federal de Minas Gerais
também utilizou-se da busca simples, porém, diferentemente do caso anterior, foram
registrados 3.150 (três mil e cento e cinquenta) trabalhos utilizando os três termos
pesquisados. Para poder afunilar e deixar a busca mais delimitada e exata, utilizou-se da
busca avançada, usando os termos e optando pelo filtro “e” ao invés do “ou”. Com isso,
o número de registro caiu para 4 trabalhos, tanto na busca pelo texto completo, quanto
apenas no resumo e título. Todavia, um dos trabalhos da UFMG apareceu anteriormente
na busca pelos trabalhos no repositório de teses e dissertações da CAPES e, por esse
motivo, este trabalho foi excluído da contagem e registro na base de dados da UFMG.
Então, totaliza-se apenas 3 trabalhos desta fonte. Ressalta-se que, nesta instituição
pesquisada, existe o Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer
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que, dentre suas linhas de pesquisa, existem aproximações tanto com o turismo, quanto
com a qualidade de vida.
A próxima fonte centrada foi da Universidade de São Paulo. A busca se deu
inicialmente também de forma simples, contudo, esse tipo de busca no repositório desta
instituição não levava exatamente ao banco de dados da Universidade, reportava
diretamente para a busca genérica do site “Google”, ou seja, mostrou resultados das mais
variadas páginas de internet, deixando o resultado mais importante, para a nossa pesquisa,
de forma pulverizada. Optou-se, portanto, pela busca avançada, aos moldes da busca feita
anteriormente na UFMG. Com isso, foram registrados 20 trabalhos, sendo que um desses
trabalhos também já havia aparecido anteriormente na busca pela CAPES e foi justamente
o trabalho que teve sua pesquisa em Moçambique, fazendo com que fosse excluído da
contagem e dos registros, ou seja, foram registrados 19 trabalhos na fonte USP. Porém
destes, apenas 5 trabalhos de fato trouxe em seus títulos e/ou resumos os termos
específicos desta pesquisa, fazendo com que os outros 14 artigos fossem excluídos.
A última fonte pesquisada na tentativa de registrar mais teses e dissertações foi
no repositório da Universidade de Brasília (UNB). Inicialmente buscou-se pela forma
simples e em todo Repositório Institucional da UNB, totalizando 1.187 (mil cento e
oitenta e sete) trabalhos. Em seguida, foi utilizada a busca avançada, seguindo os passos
utilizados anteriormente, e foram registrados 6 trabalhos, todos com a presença dos
termos. Na UNB, vale lembrar, existe um dos poucos Mestrados específicos em Turismo
do Brasil, salienta-se que é um Mestrado Profissional e está vinculado ao Centro de
Excelência em Turismo (CET).
Partindo agora para as Revistas Científicas, as buscas aconteceram de forma
avançada, no intuito de evitar os trabalhos que não tratassem de forma direta os termos
“turismo” e “qualidade de vida”. Sendo assim, a busca avançada nos títulos e resumos
contou com o filtro “e” entre as três palavras pesquisadas afunilando a busca desejada.
Segue abaixo o registro total de cada revista, separados pelos trabalhos
registrados, excluídos e incluídos:
Tabela 1. Resultado total dos registros em Revistas Científicas
Trabalhos
Revista Científica
registrados
Caderno Virtual de Turismo
9
Turismo Visão e Ação
11
Turismo em Análise
3

Trabalhos
excluídos
0
1
0

Trabalhos
incluídos
9
10
3
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Rosa dos Ventos
Anais Brasileiros de Estudos Turísticos
Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo
Revista Iberoamericana de Turismo
Turismo e Sociedade
Revista Acadêmica Observatório de Inovação do
Turismo
Cultur: Revista de Cultura e Turismo
Revista Brasileira de Ecoturismo
Revista Hospitalidade
Licere
Revista Brasileira de Estudos do Lazer
TOTAL

3
2
1
1
3

1
0
0
0
0

2
2
1
1
3

0

0

0

0
24
6
2
0

0
8
3
1
0

0
16
3
1
0

65

14

51

Fonte: pesquisa própria (2016).

Registra-se que os 3 artigos excluídos da Revista de Hospitalidade tratavam-se
de 2 Editoriais e um único que não trouxe o termo “qualidade de vida”, esse mesmo
motivo fez excluir também um artigo da Revista Turismo Visão e Ação e outro artigo da
Revista Rosa do Ventos. Já o artigo excluído da Revista Licere tratava-se do mesmo
trabalho excluído na fonte UFMG, por ela ter aparecido e sido registrado anteriormente
na busca feita na CAPES, por tanto, também, excluído nessa fonte para evitar repetições.
Dos 8 artigos excluídos da Revista Brasileira de Ecoturismo, 4 não possuíam os termos
em questão, 1 apareceu repetido na mesma busca, 2 foram estudos realizados fora do
Brasil – ambos no Chile –, e o último estava escrito em inglês. Sendo assim, conforme a
busca nas fontes descritas foram registradas 54 teses e dissertações e 51 artigos
científicos, totalizando 105 trabalhos que trouxeram em seus títulos e/ou resumos os
termos pesquisados: turismo, qualidade de vida.
Já em relação ao quinto momento do passo a passo descritos nos procedimentos,
os 105 trabalhos selecionados foram mais cuidadosamente estudados, com leitura mais
detalhada do resumo. Neste momento, apesar de estar descrito que serão registrados os
maiores detalhes dos trabalhos que pudessem aparecer no resumo, notou-se que nem
sempre o termo “qualidade de vida” era tratado com maior atenção no percorrer das
pesquisas selecionadas. Ou seja, por mais que o termo aparecesse no título e/ou resumo
não houve um aprofundamento de sua conceituação, não trouxe qualquer definição, não
apareciam obrigatoriamente nos objetivos, nem gerais nem específicos e, principalmente,
não eram ressaltados nos procedimentos metodológicos, como por exemplo nos
instrumentos de pesquisa, tanto qualitativo (entrevistas) quanto quantitativo (escalas,
modelos de avaliação, etc.).
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Quer dizer, na grande maioria dos 105 trabalhos selecionados o termo “qualidade
de vida” era trazido de forma genérica, como bem afirma Gonçalves e Vilarta (2003),
Nahas (2000) e Bramante (2003). Pelo motivo do termo ser polissêmico, o seu uso tornase, de certa forma, banalizado. Isto é, a utilização do termo “qualidade de vida” serviu,
no caso desses estudos, mais para complementar as ideias que por si só já finalizava a
compreensão dos seus efeitos, principalmente utilizando a lógica das coisas.
Segue abaixo algumas frases retiradas dos resumos que traduzem o que foi
exposto anteriormente:

Tabela. Frases genéricas sobre qualidade de vida
Frases dos resumos sobre qualidade de vida
“...visando melhorar o acesso e a qualidade de vida das comunidades tradicionais.”
“melhoria da qualidade de vida dos envolvidos”
“...contribuir para modificar realidades adversas e melhorar a qualidade de vida das comunidades”
“...proporcionar melhoria da qualidade de vida através do rendimento econômico”
“turismo no segmento do ecoturismo surge como uma alternativa viável para o desenvolvimento
de trabalho, renda, qualidade de vida, através do envolvimento e participação das comunidades.”
“melhoria da qualidade de vida da população autóctone”
“ Ressalta-se a necessidade de se provocar discussões e subsidiar ações de educação ambiental e
ecoturismo, visando a melhoria da qualidade de vida nessa região do complexo estuarino-lagunar
paulista.”
“O turismo como vetor na promoção e na melhoria da qualidade de vida e da conservação do
ambiente”
Fonte: própria do autor, 2016.

Nota-se que o termo “qualidade de vida” usado nas frases dá ideia de
complementaridade e sentido para o que se está afirmando, porém, quando foi observado
na leitura do texto completo no intuito de encontrar uma definição/conceituação de
qualidade de vida ou a utilização de algum modelo de avaliação ou qualquer outra forma
de analisar tal constructo, na verdade não existia. Portanto, o quinto passo do
procedimento da pesquisa saiu de um total de 105 para 16 trabalhos que trouxeram em
seu conteúdo algo mais consistente sobre “qualidade de vida” e “turismo”. Destes 16, um
deles se trata de uma teses de doutorado, 4 são dissertações de mestrado e 11 são artigos
científicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com esses dados preliminares e ainda superficiais dos estudos
selecionados a partir da revisão sistemática proposta, nota-se que apesar dos temas
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turismo e qualidade de vida mostrarem-se próximos, supondo que as pessoas, quando
podem e estão dispostas, gostam de viajar e por isso deduz-se que quem pratica o turismo
sente-se mais feliz, satisfeito, ou seja, tem qualidade de vida, o aprofundamentos dos
constructos pelo menos aqui no Brasil ainda está recente.
Além disso, a qualidade de vida pode ser percebida e avaliada em vários âmbitos
da atividade turística. Partindo da comunidade residente e dos profissionais do turismo
(que estão inseridos da realidade da comunidade), a qualidade de vida receberá influência
dos efeitos e impactos da atividade no espaço de moradia, como impactos econômicos,
sociais, culturais, políticos e ambientais. No caso dos turistas, a qualidade de vida
receberá, além das citadas, outras influências como a satisfação, bem-estar, felicidade que
a viagem pode proporcionar, ou seja, são impactos voltados mais para o âmbito
psicológico do indivíduo em relação a si mesmo e em relação ao grupo social que
possivelmente viveu a experiência da viagem.
E por fim outras questões veem à tona com esse tipo de pesquisa, como por
exemplo: O que as pessoas que viajam entendem por qualidade de vida? Como se pode
avaliar essa qualidade de vida que supostamente é gerada com a atividade turística? Será
que de fato ela se confirma? Até que ponto o turismo pode influenciar na qualidade de
vida das pessoas que viajam? São reflexões que desdobram a partir da revisão sistemática
proposta, porém, apenas com o aprofundamento das leituras é que conseguiremos
responder com mais detalhes. E é esta a proposta de continuidade, para que se consiga
compreender o estado da arte quando se fala das relações existentes entre qualidade de
vida e turismo.
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COMPORTAMENTOS COLETIVOS E PRÁTICAS SOCIAIS NO ESPAÇO
PÚBLICO DO PORTAL DA AMAZÔNIA
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RESUMO: Este artigo analisa o contexto atual das práticas sociais e usos do espaço
público na área do Portal da Amazônia. A pesquisa apoiou-se em levantamento
bibliográfico e pesquisa de campo por meio de entrevistas estruturadas aos visitantes e
moradores da área que embasaram este estudo. Buscou-se compreender a cidade como
espaço urbano em constante mudança, no qual a atuação de diferentes atores sociais
vem se destacando no processo de transformação e participação no uso dos espaços
públicos. Afirma-se que o Portal da Amazônia é um ponto de encontro de diferentes
grupos sociais que através de suas particularidades se (re)apropriam do espaço
conforme suas necessidades e anseios.
PALAVRAS-CHAVE: Portal da Amazônia; Espaço Público; Usos e contra-usos; Lazer.
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INTRODUÇÃO
O estudo tem como objetivo analisar as práticas sociais a partir de alguns dos
diversos atores que utilizam o espaço público da área do Portal da Amazônia localizado
na orla Sul do município de Belém, capital do Pará.
A Orla do Portal da Amazônia agrega em sua extensão um número diversificado
de espaços destinados às práticas corporais de lazer, como a caminhada, a corrida e a
patinação, além dos espaços específicos destinados a algumas práticas esportivas como
voleibol, futebol e skate. Também se encontram espaços de uso cultural com áreas para
montagem de palcos para shows e demais apresentações culturais sem esquecer-se de
áreas de comum convívio frequentada por grupos dos movimentos Hippies, Hare
Krishna, Emos e hardcore, assim como quiosques de gastronomia tanto típica quanto
tradicional no decorrer de sua extensão. Essa diversificação proporciona o encontro de
diferentes grupos de pessoas dentro de um mesmo local de convívio, o Portal da
Amazônia atualmente é o ponto de encontro de jovens, famílias, casais assim como
movimentos urbanos.
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Para Harvey (2014), a cidade é o lugar onde as pessoas de todos os tipos e
classes se misturam, ainda que relutante e conflituosamente, para produzir uma vida em
comum, embora perpetuamente mutável e transitória.
Ao percorrer os espaços de comum convívio na orla: quadras, pistas, quiosques,
jardins, entre outros, percebe-se a existência de características particulares em cada
grupo que a frequenta, dentre elas destacam-se vestimentas, acessórios, linguagem e
postura. Características estas que expõem um jeito de pensar, agir e organizar-se, uma
demonstração de diversas culturas e formas de organização criando assim uma
identidade aos seus frequentadores além de um sentimento de pertença a estes. Observase, também, que o local representa uma opção de atrativo de lazer para uma concepção
de refúgio e auxílio na busca por atingir interesses comuns.
Segundo Jacobs (2000), as cidades são locais fantasticamente dinâmicos, o que
se aplica inteiramente a suas zonas prósperas, que propiciam solo fértil para os planos
de milhares de pessoas. O segundo grupo notado além dos movimentos urbanos é o de
moradores do próprio bairro do Jurunas e arredores assim como trabalhadores liberais
que buscam renda em vendas autônomas pelas imediações do portal. Por fim, o último
grupo é o de turistas que visitam a cidade e encontram naquele perímetro da orla como
uma de suas opções de visitação.
A metodologia adotada consiste em levantamento de dados bibliográficos de
estudiosos do espaço público e urbano assim pesquisa de campo com uso de técnica de
entrevista estruturada. A análise dos dados foi comparativa entre o arcabouço teórico
utilizado na pesquisa e o discurso apresentado nas entrevistas. As entrevistas foram
direcionadas aos freqüentadores da Orla do Portal da Amazônia e ao seu entendimento
sobre o conceito de espaço público e quais as práticas sociais desenvolvimentos no
espaço do Portal da Amazônia.
É, portanto, função deste artigo trazer à tona aspectos que auxiliem no
reconhecimento da relação entre os visitantes com o espaço estudado, de modo que haja
um senso de pertencimento ao local além da percepção de que o movimento de cada
indivíduo molda o seu espaço de acordo com seus gostos, opiniões e status social.

O ESPAÇO PÚBLICO A PARTIR DOS SEUS USUÁRIOS
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Percebe-se que a ocupação urbana de Belém ocorreu ao longo das margens do
rio Guamá e da baía do Guajará e desde o início é marcada pela existência de conflitos
entre seus habitantes. A expansão confirmou-se com o uso de áreas de elevação
consideradas a partir do Forte do Presépio hoje Forte do Castelo no bairro da Cidade
Velha. As áreas de Terra Firme foram ocupadas pela classe social mais abastada,
restando à classe mais pobre a ocupação das áreas alagadas na área central. Num
primeiro momento esses espaços não foram alvo de interesse nem do Estado nem dos
demais sujeitos sociais, no entanto esse quadro apresenta mudanças nas últimas
décadas, pois por interesses políticos e imobiliários uma nova infraestrutura vem sendo
implantada nas áreas centrais no qual a população de baixa renda vem sendo
encurralada para terrenos fora do centro da cidade.
Os lugares podem apresentar conjuntos de sentidos convergentes diversos,
através dos quais é possível ocorrer o entendimento cultural necessário para que sejam
estabelecidas uma ou mais identidades socioespaciais. Se híbrido, um lugar é sempre
um campo tenso de disputas e negociações. Se fragmentário, a afirmação da diferença
dispersa-se em distintas configurações espaciais. Em ambos os casos, a demarcação
espacial de um lugar implica zonas de fronteiras, escalas sobrepostas, áreas liminares,
interstícios. Além disso, há uma dificuldade prática em demarcar com precisão onde
começam e terminam os lugares, onde exatamente se fixam e onde se deslocam, onde
têm limites mais fechados e onde são mais permeáveis (LEITE, 2004).
Atualmente, a periferia instalada na orla da capital passou a ser o centro das
atenções, pois o surgimento de novas políticas urbanas para a cidade valorizam a
recuperação da orla fluvial de Belém com o objetivo de resgatar ares ribeirinhos à
cidade, tornando o espaço da orla de uso público, sendo este é o discurso das últimas
gestões municipais. Essa busca por suas origens ribeirinhas propõe a modernização da
cidade por meio de projetos de intervenção urbana. A cidade de Belém assim como
outras capitais com litoral ou banhadas por rios apresenta inchaço populacional em
áreas de várzea, terrenos baixos nos arredores de rios e igarapés, a capital do Pará
possui rico grupo hidrográfico contado com cerca de 14 bacias, dentre elas a do Una se
destaca por ser a maior, concentrando também o maior contingente populacional
dividido em 20 bairros e conjuntos habitacionais.
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Segundo Trindade Jr. (2004), os moradores das ocupações urbanas assistem
gradualmente a segregação dos seus assentamentos humanos, o empobrecimento de
suas relações de vizinhanças e a diminuição dos espaços públicos por meio da
banalização do consumo. [...] a cidade de Belém tem na sua faixa de orla fluvial um dos
espaços que melhor expressam a interação da cidade com os rios. A caracterização
dessa faixa é definida pelo processo histórico de formação da cidade, bem como pela
forma de apropriação do espaço pelos agentes produtores do urbano que aí se fazem
presentes (TRINDADE JR., 2004, p. 244).
A ausência de espaços de lazer, o inchaço urbano, a verticalização da cidade, a
política de desenvolvimento por meio do turismo, assim como a emergência de outros
setores da economia, fez com que os gestores públicos repensassem na condição do
espaço e da orla urbana da cidade. Desde sua criação o Portal da Amazônia chama a
atenção pelas contradições apresentadas desde a formatação do projeto até sua
implantação, pois não se preocupou em considerar as intervenções já existentes assim
como a opinião da população ali existente.
Carlos (2009) define que sociedade e espaço não podem ser vistos
desvinculadamente, pois a cada estágio do desenvolvimento da sociedade,
corresponderá um estágio de desenvolvimento da produção espacial. A tendência
normal de desvincular-se os dois pontos dessa relação dialética levará a uma
compreensão errônea do que seja o espaço geográfico. Então percebe-se que tais
intervenções urbanas mudaram a dinâmica dos moradores dos bairros da zona sul de
Belém, em alguns casos para a pior, pois a especulação imobiliária assim como a falta
de reuniões adequadas acabaram por expulsar estes habitantes para outros bairros mais
afastados do centro e da orla. Esse processo acaba por ferir princípios básicos do Plano
Diretor e do Estatuto da Cidade que estabelece que as ações devam ser conduzidas pela
Prefeitura Municipal em conjunto com representantes da sociedade em um processo
democrático e participativo.
O calçadão do Portal é composto por bancos para os visitantes relaxarem e
contemplarem a paisagem voltada para o rio, são quatro quiosques com vendas de
comidas típicas e bebidas, quatro quadras poliesportivas, uma academia ao ar livre e
uma ciclovia, por este novo espaço também são vistos grupos de trabalhadores
informais desenvolvendo atividades de comercio sem estabelecer ponto fixo, atuam na
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venda de brinquedos, lanches, cd’s e dvd’s piratas, circulando livremente pelas calçadas
e vias. Sem muitas opções, sejam atrativos gastronômicos ou artesanais, a falta de
fiscalização permanente permite a livre circulação de vários trabalhadores ilegais que
atuam na área principalmente aos fins de semana.
Durante o percurso não é encontrado formação de guarda-corpo, estacionamento
insuficiente causando engarrafamento principalmente aos fins de semana, momento em
que foi realizada esta pesquisa. A falta de banheiros públicos, pouca arborização, coleta
de lixo insuficiente, falta de um processo transparente na concessão dos quiosques, além
de falta de áreas cobertas o que se tratando de Belém, cidade cujo clima quente-úmido
equatorial remete a constantes períodos de chuva, também o policiamento insuficiente
nos horários de grande movimentação e até mesmo inexistente nos momentos de menor
fluxo de visitantes, durante o dia principalmente comprovam a perda de critérios do
projeto desde sua criação até inauguração.
Questionados sobre o conceito de espaço público e as motivações que os
levaram a ir até o Portal da Amazônia assim como as práticas sociais desenvolvidas
informaram que a o local ainda não trouxe todos os benefícios prometidos no início de
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sua implantação, que
(...) Sou moradora de Belém e sempre venho aqui com a minha família, mas toda
vez acontece alguma coisa. Na primeira vez tivemos que voltar correndo pra dentro
do carro porque tinha um grupinho de garotos que com certeza moram aqui de
perto estavam fazendo arrastão no calçadão perto da primeira quadra. Da segunda
vez a chuva não deixou a gente nem terminar de lanchar porque quando começou a
cair não tinha muita opção de lugar pra gente esperar ela passar, falta lugar coberto
e árvore também, durante o dia é impossível vir aqui, pois não tem árvores e o
calor é insuportável. Hoje só vim mesmo porque estou com a minha cunhada de
Altamira em casa e decidi levar ela pra conhecer um pouco da cidade, senão nem
teria vindo. Mas assim considero espaço público as praças, os parquinhos, os
locais bonitos e agradáveis pra gente levar nossos filhos, o Portal da Amazônia eu
considero um espaço público também só que ainda precisa ser muito trabalhado
pela prefeitura porque não ficou cem por cento não. [Cristina Lameira].

Um medo generalizado, ainda que matizado também ele (de acordo com a
classe, a cor da pele, a faixa etária, o sexo e o local de residência), toma conta de
corações e mentes, (re)condicionando hábitos de deslocamento e lazer, influenciado
formas de moradia e habitat e modelando alguns discursos padrão sobre a violência
urbana( SOUZA, 2008).
O problema da insegurança nas ruas e na porta de casa é tão sério em cidades
que empreenderam iniciativas de revitalização conscientes como naquelas que ficaram
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para trás. E também não resolve nada atribuir a grupos minoritários, aos pobres e
marginalizados a responsabilidade pelos perigos urbanos. Há variações enormes no
nível de civilidade e de segurança entre tais grupos e entre as zonas urbanas onde eles
vivem. (JACOBS, 2000). Desde sua inauguração buscam-se alternativas que visem à
manutenção e equilíbrio das atividades existentes no Portal, de modo que o público
frequentador consiga estabelecer convívio harmônico com a população remanescente do
local buscando assim a sustentabilidade do Portal da Amazônia. No entanto, percebe-se
que a falta de acompanhamento e manutenção constante por parte da gestão municipal,
principalmente em dias de pouca movimentação na orla do portal fazem com que a ação
de grupos marginalizados promovam assaltos ao local afastando assim antigos e futuros
freqüentadores.

AS PRÁTICAS SOCIAIS NO PORTAL DA AMAZÔNIA: USOS E CONTRAUSOS DO ESPAÇO
A Orla do Portal da Amazônia é frequentada por famílias moradoras de diversos
bairros da cidade de Belém, trabalhadores da área e turistas. O complexo desde sua
inauguração em meados de 2012 caracteriza-se como um ponto de encontro e de
diversidade social. Esses grupos são reconhecidos por usos e costumes próprios,
destacando-se o jeito de se vestir, status social e interesses em comum.
Os espaços de lazer e convívio construídos na Orla do Portal da Amazônia
preenchem os interesses que movem grupos sociais diversos para realizarem suas
atividades em grupo. As pessoas buscam preencher seus horários de ócio com objetivo
de distração ou diversão, estes momentos denominamos também de lazer. Os
freqüentadores do Portal da Amazônia usam seu tempo livre para jogos de recreação,
atividades físicas, de relaxamento e passeios, considera-se neste estudo o lazer ao qual
se destinam esses espaços que representam os interesses que movem os grupos e
indivíduos a frequentarem estes locais.
A capacidade de um parque de bairro de estimular uma ligação apaixonada ou,
ao contrário, a apatia parece ter pouca ou nenhuma relação com a renda ou a ocupação
da população do bairro (JACOBS, 2000). Percebe-se que a maioria dos freqüentadores é
da capital paraense e demais municípios da região metropolitana de Belém. No entanto,
observa-se a presença constante de turistas, principalmente brasileiros, já outros grupos
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com características e interesses parecidos são encontradas em espaços específicos ao
decorrer do complexo, como nas pistas de ciclismo e patinação, nas quadras
poliesportivas e nas áreas de menor movimentação da Orla, levando em consideração os
cerca de dois quilômetros de extensão.
No aspecto social, muitos são os questionamentos, pois apesar de proporcionar a
aproximação de grupos com interesses comuns no espaço, o preenchimento do tempo é
aplicado de maneira diferenciada dentre tantos frequentadores para os mais diversos
fins, seja para a prática do lazer ou a esportiva, assim como da contemplação dos
recursos naturais. Nota-se que a maioria do público ainda busca o espaço para fins de
relaxamento e contemplação, portanto em sua maioria são constituídos por casais e
famílias com crianças, seguidos dos grupos de bem estar (caminhada e corrida), futebol
amador, skate e patinação respectivamente.
(...) O Portal é um espaço público sim, qualquer um pode vir aqui, o acesso é fácil e
fica na parte do centro da cidade o que facilita muito pra gente que mora por aqui.
Todo dia faço minhas caminhadas por aqui ou no início da manhã ou final da tarde.
Quando termina ainda aproveito pra tomar minha água de coco que é sagrada,
porque não tem coisa melhor que fazer exercício e depois relaxar olhando o por do
sol. Onde você vai encontrar essas duas coisas juntas aqui em Belém? [Jamily Silva
Souza].

De acordo com Bahia (2012) apesar das pessoas encontrarem formas diversas de
experimentar o lazer, não necessariamente dependendo de um espaço específico como
suporte, com a urbanização das cidades, o espaço público e os equipamentos públicos
de lazer precisam existir e precisam ser potencializados, pois a realidade contemporânea
vem demonstrando um estrangulamento de áreas livres e o desaparecimento dos
mesmos.
Um grupo de destaque é o de caminhantes e corredores que realizam suas
práticas principalmente em busca de saúde, com um grande número de mulheres, no
entanto devido a pressa ou perceptibilidade fora o grupo menos disponível a nos
conceder entrevistas. Por fim, o grupo de trabalhadores informais, sempre em destaque
por sua forma dinâmica de se comportar perante os outros grupos, alguns se
aproximaram buscando mais informações sobre o tipo de pesquisa que estava sendo
realizada, o que chamou a atenção e após breve discurso percebe-se que em sua maioria
são compostos por moradores ou ex moradores dos bairros atingidos pelas obras do
PROMABEN, entre eles Cremação, Condor e Jurunas, pessoas que se viram obrigadas a
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se adaptar as mudanças que esta intervenção causou em suas vidas buscando assim
novas alternativas de sustento dentro do próprio espaço alterado.
O tempo livre é o fator de incentivo para o uso frequente da orla, apesar desse
aspecto unanime entre os entrevistados muitos são os questionamentos e reclamações
quanto a falta de ações que não permitem o melhor aproveitamento dos horários e
espaços do Portal da Amazônia:
Observou-se a evidente ausência de uma política pública pós-inauguração do
Portal da Amazônia, os entrevistados apontaram a falta de segurança como o maior
empecilho para aumento da frequência em visitas ao Portal, afirmam que o policiamento
só é reforçado em dias de programação cultural ou eventos desportivos, em dias normais
o policiamento se limita a um Box que não fica disponível as vinte e quatro horas do
dia. Os horários de maior incidência de assaltos são o de almoço entre meio dia e quinze
horas e após as vinte e duas horas, os trabalhadores da área afirmam que esse fator é o
de maior afastamento de turistas da área.
Constata-se também outros apelos como pedidos de maior iluminação pública,
mais opções gastronômicas, um guarda-corpo ou alambrado que separe a calçada da
baía visando assim proteger principalmente crianças, um salva-vidas do corpo de
bombeiros para possíveis casos de afogamento, além de mais atividades culturais que
não se limitem a datas comemorativas ao decorrer do ano.
Para freqüentar esses espaços, as pessoas terão necessariamente que vivenciar de
algum modo a presença de diferentes grupos, ainda que essa interação pública – muitas
vezes implicando uma reelaboração das interações com moradores locais e com a
própria população de rua – seja contrastiva, porque é mediada substantivamente pelas
tensões e disputas advindas das diferentes e desiguais relações sociais e suas
assimétricas modalidades de interação, que formam e dão sentido público a esses
espaços (LEITE, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção social dos lugares incide sobre a formação de um espaço público
na proporção em que necessitam legitimar – e ter reconhecidas publicamente – suas
próprias concepções de mundo, em uma configuração socioespacial que possibilite
externar reivindicações de validade (LEITE, 2004). A orla do Portal da Amazônia
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compõe o cenário onde atuam inúmeros grupos sociais em busca de momentos de lazer,
de diversão, de entretenimento, com gostos e estilos ora diferentes, ora comuns, seja
qual for destas opções, a finalidade do treino ou da diversão movem todos os
frequentadores em direção à este espaço de convívio e lazer.
Paralelo a estas discussões percebe-se que os espaços da Orla do Portal da
Amazônia estão sendo ocupados por grupos que tem uma relação de amor, satisfação ou
paixão, e neste ponto todos os atores desta pesquisa concordam. Unidos por uma relação
de proximidade e identidade entre estes e os seus equipamentos, mesmo quando
integram mundos tão distantes, separados por questões sociais e econômicas entre as
classes, assim como também transfere esperança para os moradores remanescentes que
resgatam novamente no rio e principalmente nos serviços turísticos a chance de
dignidade na sua comunidade de origem.
Leite (2004) afirma que não são os ares de uma cidade enobrecida que libertam,
mas as formas cotidianas de apropriação política dos lugares, que publicizam e
politizam as diferenças, atribuindo sentidos e qualificando os espaços da cidade como
espaços públicos. A orla emerge como o principal objeto espacial no qual se reúnem as
práticas sociais responsáveis pelo contato com o rio, dinâmica esta adquirida nas
relações cotidianas que o (re)inventam diariamente.
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PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO:
UMA AVALIAÇÃO DO PORTAL DA AMAZÔNIA, BELÉM-PA
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RESUMO: Este artigo discorre sobre a relação entre a participação popular e políticas
públicas para o turismo na cidade de Belém, através da análise do Projeto Portal da
Amazônia, bem como em que graus e que mecanismos são utilizados atualmente para
garantir o protagonismo popular. Utilizou-se como referencial teórico sobre participação
o autor Bordenave (1983). A metodologia usada foi o estudo de caso, a coleta de dados
ocorreu com base na investigação bibliográfica e documental, além de entrevistas
estruturadas e semi-estruturadas em órgãos públicos municipais. Constatou-se a
inexistência de políticas públicas voltadas para o turismo na cidade. Infere-se que o
projeto Portal da Amazônia, desenvolvido na orla da cidade de Belém, além de não ter
sido planejado, executado e fiscalizado pelos órgãos oficiais de turismo, nem por
profissionais do turismo e do lazer, de forma muito incipiente, proporcionou em poucas
etapas a participação a uns poucos atores sociais afetados pela construção da obra
turística.
PALAVRAS-CHAVE: Participação popular; políticas públicas; turismo; Portal da
Amazônia.

INTRODUÇÃO
Este trabalho discorre sobre a relevância da participação popular no processo de
desenvolvimento de políticas públicas e ações voltadas ao setor turístico, uma vez que
além do turismo ser considerado como vetor de desenvolvimento econômico, deve ser
entendido, também, pelo seu papel social, pois impacta em diversos campos, tais como:
ambiental, histórico, cultural, urbanístico, lazer e espacial.
Assim, analisa-se a dimensão do protagonismo do cidadão nos processos de
elaboração, implantação e acompanhamento das políticas públicas voltadas para o
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turismo, e através de quais mecanismos isso se dá, buscando-se saber: Qual a concepção
de participação popular presente no projeto Portal da Amazônia, desenvolvido pela
Prefeitura Municipal de Belém? O principal objetivo desta pesquisa foi refletir acerca da
participação popular e políticas públicas para o turismo no projeto Portal da Amazônia,
obra esta que a Prefeitura considera importante para o desenvolvimento do turismo em
Belém. Utilizou-se como metodologia, o estudo de caso, permitindo o levantamento de
múltiplas fontes de pesquisa para analisar o objeto de estudo. Os instrumentos de coleta
de dados ocorreram com base na pesquisa bibliográfica e documental. Foram realizadas
ainda, entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com gestores de dois órgãos
municipais que são responsáveis pelo projeto em análise, a Secretaria Municipal de
Urbanismo (SEURB) e o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova
(PROMABEN).
A partir da pesquisa, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de políticas
públicas voltadas para o turismo, no sentido de buscar um maior envolvimento da
participação popular para que haja o verdadeiro exercício de cidadania e do
desenvolvimento local.
964

REFERENCIAL TEÓRICO
As políticas públicas de turismo, em tese, são concebidas pelo poder público nos
âmbitos federal, estadual e municipal. Assim, o Estado além de regulador, que é aquele
o qual através de medidas legislativas elabora normas, orienta a iniciativa privada,
regula preços, reprime o abuso econômico, tudo com o intuito de não lesar os interesses
sociais, também seja interventor, isto é, quando necessário ao interesse coletivo o
Estado há de intervir diretamente nas políticas econômicas. Para Goeldner et. al. (2002,
p. 294), a política pública de turismo é:
Um conjunto de regulamentações, regras e diretrizes, diretivas, objetivos e
estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura na
qual são tomadas as decisões coletivas e individuais que afetam diretamente
o desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação.

De acordo com Nóbrega (2012, p. 111), “a política pública define qual o
problema a ser solucionado na estrutura socioeconômica de uma determinada sociedade
e indica as ações e instrumentos que deverão ser utilizados para se atingir tal
finalidade”, no estado do Pará, embora haja previsão legal, órgão público e um sistema
de gestão voltado para o desenvolvimento das políticas públicas de turismo, percebe-se
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uma dificuldade no processo de efetividade das ações por parte da esfera estadual,
sobretudo quando se trata da interiorização da política.
O órgão de turismo responsável pelas políticas públicas no município de Belém
é a BELEMTUR, criada em 2003, “que tem por finalidade planejar, coordenar,
controlar e avaliar as atividades relacionadas com o turismo no município, nos termos
da política nacional do turismo”. Porém, antes de ser uma Coordenadoria, a
BELEMTUR já existia desde 1986, mas com a personalidade jurídica de sociedade de
economia mista denominada Companhia de Turismo de Belém, mas nunca o órgão
desenvolveu políticas públicas para o turismo e ficou abandonado por uma década.
Com o processo de democratização iniciado na década de 1980 no território
brasileiro, muitas mudanças ocorreram na relação entre o Estado e a sociedade, em
função da busca pela minimização das desigualdades sociais. Muito se tem falado em
participação popular, e esta pesquisa utilizou como base conceitual a ótica utilizada por
Bordenave (1983, p. 22) que diz que “participação é fazer parte, tomar parte ou ter
parte”, ele afirma ainda que há participação ativa e passiva, portanto, uma pessoa pode
participar efetivamente, fazendo, tomando e tendo parte, ou parcialmente, e há ainda,
aqueles que simplesmente não participam.
Com a promulgação da nova Constituição, a República Federativa do Brasil
constitui-se em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder deve emanar do
povo, por meio de representantes, ou diretamente, e um de seus fundamentos é a
cidadania. A cidadania, segundo Manzini-Covre (2002, p. 11), “trata-se de um direito
que precisa ser construído coletivamente” abrangendo concomitantemente os direitos
civis, políticos e sociais. A autora diz ainda que “só existe cidadania se houver a prática
da reivindicação, da apropriação de espaços, da pugna para fazer valer os direitos do
cidadão” (MANZINI-COVRE, 2002, p. 10).
Já a democracia, regime político adotado no Brasil, “no sentido etimológico da
palavra, significa o ‘governo do povo’, o ‘governo da maioria’” (ROSENFIELD, 1994,
p. 7), e “como poder popular (demos = povo; krathos = poder), a democracia exige que
a lei seja feita por aqueles que irão cumpri-la e que exprima seus direitos” (CHAUÍ,
2008, p. 69). Sendo assim, “a democracia exige a ampliação da representação pela
participação e a descoberta de outros procedimentos que garantam a participação como
ato político efetivo que aumenta a cada criação de um novo direito” (CHAUÍ, 2008, p.
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70). Ou seja, a “democracia não é apenas um método de governo onde existem eleições.
[...] Democracia é um estado de participação.” (BORDENAVE, 1983, p.8).
Percebe-se assim que, tanto a cidadania, quanto a democracia, para que
realmente existam, prescindem da participação do povo, assim como:
A participação popular é condição fundamental para a concepção de políticas
públicas que busquem diminuir as desigualdades através da definição de
estratégias adequadas, de construção do desenvolvimento local sustentável,
visando à melhoria das condições de vida das populações socialmente menos
favorecidas (NÓBREGA, 2006, p. 37).

O processo de implementação da participação popular indica a necessidade,
através do poder público, em criar mecanismos de participação, para que em conjunto
com os cidadãos se definam as políticas públicas de forma democrática e
descentralizada, sem tirar do poder público as suas competências previstas em lei.
De acordo com Figueiredo (1998, p. 379), “seria importante garantir que as
populações tenham acesso a decisões tão significativas, no sentido em que suas
necessidades sejam sempre levadas em consideração”, desta maneira, a participação
deve ocorrer em todas as etapas do processo, desde a decisão do que seria prioridade e
do planejamento, bem como das fases posteriores, tais como execução, fiscalização e
avaliação, assim o citadino será protagonista no desenvolvimento de tais políticas.
Segundo Bordenave (1983), os graus de participação que podem ser alcançados,
“do ponto de vista do menor ou maior acesso ao controle das decisões pelos membros”,
vão da mera informação, grau em que os membros são apenas informados acerca das
decisões, até a autogestão, onde anula a diferença entre administradores e
administrados.
Uma das ferramentas implantadas no território nacional brasileiro, com fins de
aproximar o povo no processo decisório, foi o Orçamento Participativo (OP). Este
mecanismo visa proporcionar aos cidadãos a possibilidade de participar das melhorias
de sua cidade, invertendo prioridades e definindo o destino que será dado aos recursos
públicos locais.
Belém foi um dos municípios que no período de 1997 a 2000, no mandato do
Partido dos Trabalhadores (PT), implantou o OP, época na qual se buscou o
rompimento com as “práticas políticas comuns na sociedade, como o clientelismo, o
paternalismo e a submissão à classe dominante” (RODRIGUES, 2002, p. 30). Foi um
momento em que a população decidiu por obras e ações que mudaram a vida delas e ao
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mesmo tempo foram positivas ao turismo, a exemplo do Ver-O-Rio, projeto que abriu
“janelas” para o rio, mas que não foi apenas um projeto de intervenção urbana na orla,
uma vez que:
Incorpora famílias pobres nos espaços de comercialização, que recupera uma
área antes inacessível a qualquer cidadão e que cria condições infraestruturais de lazer, de afirmação de valores culturais expressos na
arquitetura e em momentos da história da cidade ali registrada, é sem dúvida,
uma intervenção turística da maior importância e fiel ao princípio acima
abordado. Toda a política de turismo desenvolvida pelo Governo do Povo
busca, portanto, a inclusão, a formação e a geração de emprego e renda para a
cidade através do exercício da cidadania (RODRIGUES, 2002, p. 154).

Esse governo implantou espaços e instrumentos de participação e vários
programas e ações para o município, na área do turismo, tais como: elaboração do Plano
Municipal de Turismo (PNMT), criação do Conselho Municipal de Turismo paritário e
com representantes escolhidos em fórum amplo de discussão, adesão ao PNMT, Ver-ORio, Táxi Turismo, Turismo Cidadão, política de marketing turístico, participação de
Belém nas principais feiras de turismo do Brasil, construção de terminal fluvial
turístico, implantação de Postos de Informações Turísticas (PIT), trilhas turísticas entre
outros.

967

No entanto, as gestões que sucederam tal governo, não deram continuidade às
práticas de participação popular desenvolvidas, nem mantiveram os projetos e ações
executados e voltados ao turismo oriundos da vontade popular e/ou voltados à maioria
do povo. Atualmente, não há nenhuma política pensada para a área do turismo em
Belém.

PORTAL DA AMAZÔNIA
Em Belém, analisou-se a estrutura construída denominada de “Portal da
Amazônia” que é composta por dois grandes projetos: a macrodrenagem da Estrada
Nova (PROMABEN) e a Orla de Belém (ORBE). Ressalta-se que a BELEMTUR não
teve participação na obra, nem no planejamento, tão pouco na execução.
Para a criação e execução do Portal da Amazônia, que foi financiado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Governo Federal, utilizou-se o discurso
dos princípios, diretrizes e objetivos instituídos pelo Plano Diretor de Belém, que prevê
a democratização e a participação popular.
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A Prefeitura Municipal de Belém, afirma que a obra visa a “um investimento na
saúde, no meio ambiente, na geração de emprego, na qualidade de vida e, acima de
tudo, no resgate da dignidade de quem vive em condições de extrema pobreza e
exclusão social”. O projeto Portal da Amazônia prevê:
A abertura da orla até a Universidade Federal do Pará, com seis pistas, de 70
metros de largura, com área de passeio, estacionamento e ciclovia. Parte do
espaço deverá ser reservado para área de lazer, incluindo quadras de esporte,
áreas com equipamentos de ginástica, restaurantes e quiosques, nos moldes
das orlas construídas nos grandes centros, como Recife e Rio de Janeiro
(PMB, 2014).

É a partir dessa obra que a Prefeitura prevê que “Belém desponte
definitivamente para o turismo com objetivo de gerar emprego e renda” (PMB, 2014). O
objetivo do PROMABEN e da ORBE é segundo a PMB apud SOUSA et. al.(2014, p.
30):
Melhorar a qualidade de vida dos moradores da localidade da Estrada Nova,
com a macrodrenagem e, paralelo a isso, realizar ações de responsabilidade
social para população beneficiadas/atingidas pela macrodrenagem como
cursos de capacitação, emprego e renda para as famílias remanejadas das
áreas afetadas pelas obras. (PROMABEN, 2012; PMB, 2012). A ORBE tem
o intuito de complementar as ações do PROMABEN, beneficiando mais de
200 mil pessoas e toda a população de Belém, abrindo à cidade a janela para
o rio e proporcionar uma infraestrutura adequada para a prática de esportes ao
ar livre, realização de eventos, turismo e lazer.

Porém, na prática, tais valores e metas apontados pelo Plano Diretor e pelos
objetivos dos projetos, tanto do PROMABEN quanto do ORBE, não se concretizaram,
principalmente no que tange à gestão democrática e participação popular tão
mencionadas na lei supracitada, como pode se observar na fala do munícipe afetado
diretamente pela obra:
Os moradores foram para a reunião com a esperança de poder colaborar com
o projeto. Eles estavam lá para negociar, e os “caras” do PROMABEN
estavam pra impor as coisas sem escutar a população. E, nos sentimos
excluídos desta participação (Líder comunitário da Rua dos Caripunas da
Beira Mar) (SOUSA et. al, 2014, p. 30-31).

Desde o início do projeto ocorreram, e ainda ocorrem, muitos conflitos entre os
moradores e o governo municipal, principalmente com relação à realocação daqueles
para outros bairros que fogem à realidade a qual eles estavam acostumados. Gomes,
Curcino e Tavares (2013) relatam tal situação através da fala de um morador que lá vive
há 22 anos:
Eles vão nos jogar pra onde? Todo mundo trabalha aqui, tem gente que é
marreteiro no Ver-o-Peso [...] Não tem condições, vai fazer muitos

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

968

trabalhadores, pais de família perder o emprego [...] O Pirão deu material pra
gente fazer essa rua aqui, nós moradores que fizemos tudinho isso, aí com
essa obra da prefeitura escangalharam e deixaram a rua assim (Entrevista
realizada com o morador Senhor João Batista, 2012).

Ou seja, não há diálogo e menos ainda participação popular, a relação
estabelecida é completamente verticalizada, os cidadãos são tolhidos em seus direitos à
participação, à cidade, à dignidade, às suas raízes identitárias, ao acesso aos
mecanismos de planejamento, execução e fiscalização das políticas desenvolvidas pelo
governo.
Vale destacar que esses atores que foram ou serão remanejados contra a vontade,
acabarão perdendo o acesso ao lazer, cultura, turismo, esporte, rio, e tudo o que é
proposto como benefícios pela obra em questão, sendo, mais uma vez, colocados à
margem das políticas públicas locais.
Quadro 1: Síntese dos mecanismos de participação.
MECANISMOS DE
PARTICIPAÇÃO
Comitê de Famílias
(6 moradores – 3 titulares
e 3 suplentes)

Comitê de Comerciantes

Escritório de Gestão
Participativa (EGP)
Comissão de
Acompanhamento de
Obras (CAO)

Programa de Participação
Comunitária (PPC)

AÇÕES

PARTICIPAÇÃO

Escolha das Unidades Habitacionais (UH) no reassentamento
Elaboração da Convenção condominial
Após reassentamento o comitê foi substituído pelos
representantes dos blocos - eleição
Não foi constituído, pois os moradores insatisfeitos não
concordaram com a eleição, em função das unidades
comerciais ainda não estarem disponíveis. Os Comerciantes,
inclusive, os de atividade náutica, uns foram indenizados,
outros recebem auxílio-comércio.
Formaliza a adesão da população afetada às alternativas de
remanejamento, acompanha as mudanças dos moradores que
foram reassentados e remanejados, acompanha a demolição
dos imóveis indenizados, faz entrega de documentos.
Composta por 11 representantes titulares, com a função de
visitar o canteiro de obras mensalmente.

sim
sim

Principais atividades executadas: (i) eleição do Comitê de
Famílias, CAO e Representantes provisórios do Conjunto
Habitacional; (ii) processo de escolha das UH; (iii) reuniões e
visitas periódicas às obras com as lideranças membros da
CAO; (iv) mobilização comunitária para realização de
reuniões informativas e audiências públicas.

sim

969
não

não

não

não

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.

Bordenave (1983) aponta que as decisões podem ser organizadas em diferentes
níveis, do mais alto ao mais baixo, segundo sua relevância: Nível 1 – Formulação da
doutrina e da política da instituição; Nível 2 – Determinação de objetivos e
estabelecimento de estratégias; Nível 3 – Elaboração de planos, programas e projetos;
Nível 4 – Alocação de recursos e administração de operações; Nível 5 – Execução das
ações; Nível 6 – Avaliação dos resultados.
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Assim, observa-se que os mecanismos de participação utilizados no Portal da
Amazônia propiciaram à comunidade a oportunidade de decisão apenas nos níveis 5 e 6
supracitados, ficando restrita a algumas “lideranças”, sendo que estas não decidiram
sobre algo demasiadamente relevante, por exemplo, não terá tanta repercussão na vida
do reassentado qual a UH será sua, e sim se ele deseja ou para onde irá ser remanejado.
Nota-se, portanto, que ainda não há verdadeiramente um trilhar rumo à
participação, pois “quando o governo controla a participação do povo, mas não é
controlado pelo povo, é sinal de que ainda falta muito para se chegar à sociedade
participativa” (BORDENAVE, 1983, p. 36).
Percebe-se ainda que a preocupação da gestão é priorizar as imposições do BID
em detrimento das prioridades e necessidades exigidas pela população local, ou seja, é a
lógica de manter e implantar o modelo hegemônico de gestão de cidades imposto pelo
capital, que executa grandes obras para poder vender a cidade, se submetendo a
“interesses empresariais globalizados e depende, em grande medida, do banimento da
política e da eliminação do conflito e das condições de exercício da cidadania”
(VAINER, 2000, p. 78).
O projeto do Portal da Amazônia prevê a construção de uma orla com a extensão
de seis quilômetros, no trecho compreendido entre o Parque Mangal das Garças até a
Universidade Federal do Pará, a primeira etapa foi concluída em junho de 2012 com
apenas 1,5 quilômetros dos 2,2 Km propostos. O trecho compreendido está localizado
entre o Mangal das Garças até a Rua dos Mundurucus. A obra possui duas quadras
polivalentes, estacionamento, ciclovia, quatro quiosques, bancos de praça, brinquedos,
um posto fixo da Polícia Militar (PM), e havia equipamentos de ginástica, mas foram
depredados. Necessita de várias estruturas tais como: guarda-corpo, manutenção aos
equipamentos existentes, arborização, Posto de Informações Turísticas (PIT), segurança,
inclusive, a falta de segurança fez com que restaurantes que funcionavam nos quiosques
fossem desativados, além das instalações elétricas precárias, dentre outras.
Recentemente, segundo a SEURB, está em análise uma reorganização dos
vendedores ambulantes do local pela Secretaria Municipal de Economia (SECON), bem
como, uma provável readaptação da base da Guarda Municipal, informou que não há
PIT, nem previsão de instalação de um, nem tampouco existe uma política voltada para
o turismo, apenas foi executada uma obra em que se percebeu possuir potencial
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turístico. Informou ainda, que houve uma revitalização da orla, e os quiosques que
estavam abandonados foram reformados e entregues aos empresários do setor
alimentício, sob a forma de permissão, que os utilizarão e ficarão responsáveis pela sua
manutenção.
A dúvida é, por que escolher empresários, quando poderiam ser contemplados os
moradores que desenvolviam no local seus empreendimentos e não tem mais como
desempenhar suas atividades em função da obra, ou ainda, incentivá-los a criarem
cooperativas para utilizarem esse bem público, a exemplo do que foi desenvolvido pela
gestão municipal de 1997-2004? Essa gestão tinha “como diretriz de governo, às
cooperativas formadas durante o curso, é concedido o direito de uso, para fins de
prestação de serviços, dos logradouros públicos recuperados e/ou construídos pelo
município” (RODRIGUES, 2002, p. 150).
As atividades desenvolvidas na orla pela Prefeitura são eventos, que em geral
são de responsabilidade da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL).
Além disso, ainda há o desenvolvimento de alguns projetos no local realizados pela
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL).
971

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em Belém, percebe-se que é necessário que haja um resgate da prática da
participação popular ocorrida na gestão entre 1997-2004, a qual desenvolveu políticas
públicas pautadas na participação. Atualmente, não há participação do povo, e sim um
discurso demagógico de que a gestão incentiva e desenvolve ações a partir da
participação popular. Devem-se rever as políticas adotadas, ou pelo menos colocar em
prática o que está previsto no Plano Diretor, implementando e garantindo a participação
popular e o acesso da população às decisões que envolvem desde a formulação até a
fiscalização das políticas públicas locais, respeitando e garantindo o funcionamento dos
fóruns existentes.
Quanto ao Portal da Amazônia, este é um projeto que não houve participação
popular, que criou instâncias de “participação” apenas informativas, direcionadas a
poucas “lideranças”, distanciando-se dos graus e níveis de participação propostos por
Bordenave (1983), a única participação existente foi a dos remanejados, acerca da
escolha de suas unidades habitacionais no local imposto pela Prefeitura, o que não

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

respeitou aos anseios dos mesmos, sendo remanejados para um ambiente alheio às
vivências, necessidades e vontade deles, demonstrando a falta de vontade do poder
público municipal em propiciar a participação popular nas políticas públicas locais. O
projeto também não contou com a participação de profissionais, ou mesmo, dos órgãos
oficiais de turismo, o que é contraditório uma vez que o mesmo, segundo o Estado e o
Município, é um projeto turístico.
A ausência da BELEMTUR no projeto demonstra a falta de compromisso da
Prefeitura com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o turismo
municipal, percebe-se assim, que ainda que disponham de órgãos, leis e diretrizes para a
condução de políticas públicas para o setor, isso somente não é suficiente, visto que
somos reféns de uma democracia representativa.
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INTERFACES ENTRE LAZER E TURISMO: UMA ANÁLISE A PARTIR DE
USUÁRIOS DA REDE COUCHSURFING NO EXTREMO SUL DO RIO
GRANDE DO SUL, BRASIL1

MOREIRA, Marcina Amália Nunes., Universidade Federal de Viçosa,
marcina.amalia@ufv.br

RESUMO: Esta comunicação tem a intenção de socializar as discussões parciais de uma
investigação de doutorado, em andamento, no Programa de Pós Graduação em Estudos
do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. O objeto de investigação escolhido
é uma rede social virtual e mundial de viajantes, denominada couchsurfing. A
metodologia fez menção à abordagem qualitativa e contou com pesquisa exploratória,
bibliográfica, finalizando-se com pesquisa de campo com realização de entrevistas
semiestruturadas, tanto presencial quanto virtualmente através de skype. As entrevistas
possibilitaram o levantamento do perfil dos usuários cadastrados na rede, além de suas
motivações pelo cadastro e pelas viagens e seus hábitos no extremo sul do estado Rio
Grande do Sul, divisa entre Brasil (Jaguarão, RS) e Uruguai (Río Branco, UY). Por fim,
procedeu-se à análise das entrevistas efetuadas a fim de se compreender as possíveis
interfaces existentes entre turismo e lazer nessa perspectiva de estudo, uma vez que
existem confusões entre esses conceitos tanto no senso comum quanto na academia.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; turismo; rede de viajantes.

INTRODUÇÃO
A proposta desta comunicação é trazer uma análise parcial de dados coletados a
partir de entrevistas semiestruturadas referentes a um projeto de tese doutoral, em
andamento no Programa de Pós Graduação em estudos do Lazer, da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. O
objetivo primordial da tese, em si, é compreender as relações existentes entre lazer e
turismo a partir de uma rede virtual de viajantes denominada couchsurfing.

1 Este trabalho contou com apoio financeiro da FAPEMIG, por meio da modalidade "Participação
Coletiva em Eventos de Caráter Científico e Tecnológico" Fapemig / LUCE – Grupo de Pesquisa
Ludicidade, Cultura e Educação. UFMG – BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS – BRASIL.
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Localizado no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, Jaguarão (Brasil)
limita-se com Río Branco (Uruguai) através da Ponte Internacional Barão de Mauá, sob
o rio Jaguarão. Segundo dados divulgados pelo Censo 2010 do IBGE2 Jaguarão conta
com uma população de 27.942 habitantes distribuída por uma razoável trama urbana.
Por sua vez, Río Branco (Uruguai) tem aspecto secundário e suas condições urbanas são
carentes em infraestrutura básica.
As condições econômicas de ambos os municípios têm relação com sua história
e cultura fronteiriças sustentadas pelos avanços e retrocessos das guarnições militares,
bem como pelas facilidades do transporte fluvial pelo rio Jaguarão. No entanto, a partir
da inauguração dos free-shops em Río Branco, no ano de 2003, constatou-se um
crescente fluxo de turistas para a cidade uruguaia, despontando Jaguarão como “cidade
dormitório”.
De maneira geral, a investigação de uma rede virtual mundial de viajantes e suas
implicações em um contexto particular, o extremo sul do Rio Grande do Sul, justifica-se
pela constante inquietação existente no cotidiano acadêmico e social no que se refere às
atividades de turismo, lazer e suas interfaces. Nesse sentido, são comuns os discursos
distorcidos, além da imprecisão conceitual entre os termos, uma vez que os mesmos
delineiam campos de estudos em ascensão.
Na medida em que a Organização Mundial do Turismo, por exemplo, o define
como um fenômeno relacionado ao “deslocamento voluntário e temporário de
indivíduos (...)” (OMT apud DE LA TORRE, 1992, p.92), percebe-se que a ênfase à
questão temporal é muito específica nesta abordagem. Desta forma, esta organização
acaba também por diferenciar os sujeitos conforme as motivações, tempo e distância
viajada, distinguindo visitante de turista e de excursionista (BENI, 2001), com
finalidade exclusivamente estatística e econômica.
Assim, o que se pretende problematizar nesta comunicação ao menos enquanto
uma hipótese de investigação é se os conceitos existentes acerca do turismo e do lazer
estão em consonância com outros contextos de pesquisa como é o caso da rede virtual
de viajantes escolhida para a aplicação da pesquisa, o Couchsurfing.

2

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em www.ibge.gov.br
(Acesso em março de 2015)
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A seguir será apresentada a metodologia de estudo e as discussões teóricas
acerca de lazer e turismo concomitantemente a uma análise preliminar das entrevistas
empreendidas.

METODOLOGIA
O presente estudo constitui uma abordagem preponderantemente qualitativa. De
acordo com Maingueneau (2000, p.95), esse tipo de pesquisa “compreende um conjunto
de práticas interpretativas (...)”, caracterizando-se pela realização de vários tipos de
métodos científicos.
Para buscar informações iniciais sobre os sujeitos (couchsurfers) envolvidos em
redes de viajantes no extremo sul do Brasil, foram investigados alguns cenários através
do sítio eletrônico oficial do Couchsurfing: perfis, grupos de discussão, comentários e
relatos das viagens a Jaguarão (BR) e Río Branco (UY), eventos e fotografias
publicadas.
Juntamente à pesquisa exploratória, empreendeu-se uma revisão de literatura
buscando traçar, através de artigos, teses, dissertações e monografias, as principais
discussões sobre as interfaces de estudos entre lazer e turismo. A partir da revisão de
literatura alcançou-se "os saberes e as pesquisas relacionadas com a sua questão; deles
se serve para alimentar seus conhecimentos, afinar suas perspectivas teóricas, precisar e
objetivar seu aparelho conceitual”. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.112).
A operacionalização das entrevistas semiestruturadas se deu por meio de um
processo amostral não probabilístico por conveniência, ou seja, à medida que os
usuários aceitaram participar da pesquisa através, inclusive, da aceitação de um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado para esta finalidade. Após um
primeiro contato realizado por e-mail, as entrevistas com quatro turistas (guests)
cadastrados na rede Couchsurfing ocorreram através de videoconferência, com
utilização da ferramenta Skype, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016.
Por fim, é importante salientar que foi analisado o conteúdo de cada entrevista
baseada nas relações inferidas pelo pesquisador sobre lazer e turismo. Nesse momento
levaram-se em conta as autodenominações de cada voluntário da pesquisa, sendo as
mesmas: a) FlavDav; b) Storck; c) BitMary e d) Lange.

REVISÃO DE LITERATURA
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É notório que o ser humano, não obstante também suas práticas e experiências
relacionadas ao turismo, ao lazer e às viagens, é constantemente influenciado pela
compressão espaço-temporal, pela racionalização produtiva e pelo desenvolvimento
científico

e

tecnológico.

Tais

elementos

ressurgem,

basicamente,

com

o

desencadeamento do processo conhecido como globalização nas últimas décadas.
Lazer e turismo entendidos, assim, sob a ótica do senso comum seguem
circunscritos pela lógica econômica apontada pela mídia, pelas tendências da moda e
pelo “empacotamento” de sonhos e desejos, característico do turismo organizado. O
mercado, muitas vezes, impõe uma segmentação direcionada à personalização do
produto turístico e à individualização do turista, do viajante independente, alheio aos
pacotes reconhecidos como “turismo de massa” que, por sua vez, acaba por suprimir um
sentido de hospitalidade, sobretudo.
Um exemplo típico do lazer e do turismo “empacotados”, assim, remete-se aos
pacotes de viagem destinados aos grandes resorts com praias ditas privativas aos
usuários do meio de hospedagem, do atrativo, que parecem excluir o intercâmbio
cultural entre os turistas e as comunidades locais. “Se a indústria da hospitalidade
turística é um setor que envolve hotéis, restaurantes, empresas de catering, entre outros,
a hospitalidade em si é um fenômeno muito mais amplo. Este conceito não se restringe
à oferta, ao visitante, de abrigo e alimento, mas sim ao ato de acolher, considerado em
toda sua amplitude, envolvendo um conjunto de estruturas, serviços e atitudes que,
intrinsecamente relacionados, proporcionam bem-estar ao hóspede”. (CRUZ, 2002, P.
39).
O cotidiano e o próprio espaço dos viajantes estão cada vez mais marcados pela
dissipação da objetividade, pelo relativismo cultural e pela cultura de massa uma vez
que “o espaço do turismo e do lazer são espaços visuais, presos ao mundo das imagens
que impõem a redução e o simulacro. E que reduzem a apropriação enquanto
mercadoria de uso temporário definida pelo tempo de não trabalho”. (CARLOS, 2005,
p. 176).
De acordo com Krippendorf (2000, p.14), “a necessidade de viajar é, sobretudo,
criada pela sociedade e marcada pelo cotidiano. As pessoas viajam porque já não se
sentem à vontade onde se encontram, seja nos locais de trabalho, seja onde moram”.
Nesse cenário, o movimento torna-se, então, uma manifestação central do espaço, e
atividades de lazer e turismo enquanto práticas sociais são pouco a pouco incorporadas
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no tempo livre da sociedade, suscitando diferentes formas de consumo como resposta às
rotinas estabelecidas pelo tempo de trabalho, se é que assim se pode enveredar para uma
compreensão desses fenômenos utilizando-se a discrepância entre os tempos.
Na contramão, portanto, deste discurso comum, que confere ao campo do Lazer
e Turismo uma abordagem funcionalista, homogeneizando-se as práticas e ausentandose maiores reflexões sobre as vivências, emergem novas formas de organização e
reorganização sócio espaciais, especialmente nas principais destinações turísticas já
consolidadas. Assinalada por uma proposta de viagem diferenciada, portanto, a rede
mundial de viajantes intitulada Couchsurfing compõe o objeto de investigação desta
comunicação. Contudo, a literatura específica sobre esse tema ainda é escassa sendo que
a maioria dos dados apresentados sobre essa rede de viajantes derivou de uma busca
incessante na internet.
O termo Couchsurfing parece existir antes mesmo da criação da rede mundial de
viajantes em website, no ano de 2004. A organização foi idealizada por seu fundador, o
americano Casey Fenton a partir de uma viagem que o mesmo fez à Islândia. Buscando
uma experiência distinta de um turista tradicional que reserva hotéis e busca
informações sobre os principais atrativos turísticos, Casey resolveu encaminhar e-mails
para mais de mil estudantes na tentativa de conseguir um “lugarzinho” na casa desses
estudantes que lhe conferisse conforto psicológico e fisiológico. Desta forma, ao buscar
um meio de hospedagem alternativo, no caso, em domicílio, o idealizador do
couchsurfing “assinou um contrato de troca” com os anfitriões da Islândia, por assim
dizer, uma vez que o mesmo tinha a oferecer sua experiência cultural em troca do modo
de vida dos estudantes daquele lugar.
Esta rede conta, atualmente, com mais de dez milhões de couchsurfers
cadastrados distribuídos em mais de 100.000 cidades no mundo. Em 2011 foi
incorporada ao site a missão de “criar experiências de viagem baseada na troca, na
generosidade, na confiança interpessoal e no intercâmbio cultural” e seu lema é a
“reunião dos povos”3. Assim, o Couchsurfing apresenta-se como uma rede social sem
fins lucrativos, oferecendo a vantagem de alojamento gratuito pelo mundo inteiro sem
qualquer custo ou obrigação adicional, mas que também possui alguns pontos de
questionamento que vão de encontro a alguns aspectos, por exemplo, o aspecto da
segurança, uma vez que os usuários, de forma abrangente, não possuem de fato detalhes
3 Informação disponível em <http:// https://www.couchsurfing.com/>. Acesso em março de 2015.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

978

sobre o ambiente onde se hospedarão ou, mesmo, maior clareza e informação em
relação ao cotidiano, bem como ao núcleo familiar do anfitrião.
Para além da troca de experiências, também proporcionada em outras formas de
viagem, essa nova matriz de intercâmbio oferecida pela formação de redes de viajantes
constitui um modo atraente para a formação de olhares sobre as relações com o
espaço/tempo de lazer e turismo nos destinos turísticos. Os elementos lúdicos
comumente permeiam os processos culturais vividos somando-se a outros processos e
práticas sociais. Por sua vez, Urry (2001, p. 30) salienta que “o turismo envolve
necessariamente o devaneio e a expectativa de novas experiências, que divergem
daquelas normalmente encontradas na vida cotidiana”.
Nesse sentido, em relação ao Couchsurfing e às novidades apresentadas por esta

rede mundial de viajantes, relativas à mediação, a possibilidade de o anfitrião ser o guia
de turismo dos hóspedes desconstrói, por exemplo, o modelo tradicional de guiamento
turístico. O modelo dito tradicional é baseado na formatação de roteiros turísticos
balizados pelo tempo cronológico em cada atrativo ou passeio monitorado, bem como
no uso de equipamentos básicos de apoio ao turista, como os meios de locomoção, de
hospedagem, de restauração. Dentre outros aspectos, Urry (2001, p.15) faz referência à
relação entre necessidade do consumo e experiência prazerosa, colocando que alguns
serviços turísticos “(...) em certo sentido são desnecessários”.

APONTAMENTOS E DISCUSSÕES PRELIMINARES
Tendo em vista os assuntos levantados a partir da revisão de literatura, buscou-se
revelar as interfaces possíveis entre Lazer e Turismo a partir dos conteúdos revelados
nas entrevistas. Os quatro voluntários de pesquisa, portanto usuários do Couchsurfing
têm em comum o fato de serem brasileiros, embora um more fora do país, e serem
estudantes, sendo dois deles de pós-graduação nível doutorado e outros dois de
graduação. A faixa etária dos mesmos varia entre 29 e 37 anos e todos eles são usuários
assíduos da rede, tanto para hospedar (host), quanto para “ser hospedado” (guest). Outro
fator em comum aponta para a curiosidade em relação a novos relacionamentos e para
conhecer novos lugares também, de maneira geral. Em primeiro lugar foi enfatizada a
visão de cada voluntário sobre a rede Couchsurfing, onde os mesmos discorreram,
respectivamente, sobre a doação do tempo em função de ser hospitaleiro a algum
visitante, na perspectiva da reciprocidade e da negação do pagamento por moeda
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corrente. Outros fatores complementam esta ideia no sentido de estabelecer conexões
com outras pessoas no sentido colaborativo, bem como o aspecto de compartilhamento
de cultura a partir da diversão e da gastronomia, como colocado no estrato de
entrevistas abaixo:
“Doar um pouco do meu tempo que eu tenho de melhor em prol de outra
pessoa, em prol de algo que quero tanto é melhor que dá dinheiro é melhor do
que você dar o capital, assim e eu acho que essa ideia do couchsurfing ela
vem para fortalecer e agregar valor digamos assim (...). (Storck)
“O legal do couchsurfing não é você ficar de graça na casa de alguém, é a
conexão que tu fazes, é conhecer gente e isso pode gerar frutos e pode gerar
colaborações na vida”. (FlavDav)
“Me agrada o espírito do couchsurfing, principalmente essa ideia de
compartilhar tanto o tempo quanto comida, diversão. (Lange)

Os dizeres dos usuários do Couchsurfing no extremo sul do Brasil, por exemplo,
remetem ao fator tempo dispensado para usufruir e conhecer um pacote de atratividades,
bem como as principais diferenças percebidas por eles entre as viagens proporcionadas
pela rede e aquelas “ditas” convencionais. Um deles as chamou de

turismo “risca da

lista”:
“(...) a maioria das pessoas que têm condição de viajar hoje em dia,
principalmente eu vejo isso no Brasil, parece que tu tens uma lista, tipo
aquela lista de coisas a fazer que a gente vai riscando as coisas da lista até
porque o tempo é curto para conhecer tudo, sabe, uma espécie de turismo
risca da lista?”. (FlavDav)
“(...) vou lá porque eu tenho que ir, porque todo mundo foi né, é mais essa
coisa de eu tenho que postar eu tenho que mostrar e compartilhar minha
experiência do que ter a experiência em si, diferentemente do que o
Couchsurfing proporciona (...)” (BitMary),

Nesta perspectiva, percebe-se que o estudioso Dumazedier (1994, p.38)
apresenta o turismo como “um fenômeno histórico sem precedentes, na sua extensão e
no seu sentido, é uma das invenções mais espetaculares do lazer da sociedade
moderna”, interpretando essa prática como uma criação, um “subproduto” do lazer. No
entanto, sua teoria já não determina com precisão outros fenômenos que não consideram
o lazer e o turismo minimamente como uma esfera mercadológica. Por outro lado,
Gomes et al (2010, p.40) destacam que o turismo é um fenômeno marcado pela
mobilidade humana, incitado por diversas motivações, enquanto a “essência do lazer,
por sua vez, é a vivência lúdica de manifestações culturais (que podem ser diversas
atividades ou até mesmo o ócio) em um determinado tempo/espaço”. Tal assertiva
parece alavancar pistas mais consistentes para o entendimento do lazer e do turismo
pensados na perspectiva de um rede virtual de viajantes como o Couchsurfing,
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principalmente por considerar que os fenômenos são espaciais e temporais e, portanto,
tais categorias são fundamentais para analisa-los.
Portanto, diferentemente de Dumazedier (1994), outros estudiosos (Faria, 2009;
Gomes et al, 2010; Lacerda, 2010) entendem a interface existente entre lazer e turismo
sob um viés que não manifesta hierarquia ou juízo de valor entre essas duas práticas,
também apontadas por um dos usuários do couchsurfing ao relatar que o turismo
emprega o tempo do turista em cada atrativo, diferentemente da perspectiva do
couchsurfing, onde sua prática inclusive se aproxima do câmbio de hospitalidade. A
abordagem dessa interface deve partir, assim, de uma “relação dialógica” (GOMES et
al, 2010, p.40), ou seja, ao mesmo tempo em que entende-se que o turismo representa
uma alternativa de lazer, o lazer constitui uma forma de motivação das práticas de
turismo, o que a lógica de mercado caracteriza como um segmento do turismo. Mas essa
discussão não se acaba por aqui.
Araújo & Isayama (2009, p.145), por outro lado, enfatizam que Lazer e Turismo
são “campos abertos de interseções, seja em seus aspectos culturais, sociais ou
históricos”, embora sejam apropriados pela indústria do entretenimento enquanto bens
de consumo, além de interpretados como sinônimos pelo senso comum. Em relação aos
relatos dos voluntários esta perspectiva de análise da interface lazer e turismo encontra
algumas respostas na medida em que se considera o compartilhamento tanto de “(...)
tempo quanto comida, diversão” (Lange).
Em certa medida, ou seja, se o ato de deslocar/movimentar for desconsiderado, é
bastante possível que tais termos se aproximem conceitualmente. Lacerda (2010, p.309)
pondera exemplificando que é possível “(...) realizar uma viagem de negócios e ao
mesmo tempo planejar uma vivência de lazer em meio a tal compromisso. Outra
possibilidade seria perceber vivências turísticas ao desenvolver experiências de lazer
dentro da própria cidade ao visitar monumentos históricos”, estabelecendo relações
entre as duas temáticas, independentemente do fato de haver ou não deslocamento.

TRAÇANDO POSSIBILIDADES
Afinal, pode-se inferir que Turismo e Lazer, assim, são fenômenos da sociedade
moderna entrelaçados? Um acontece no âmbito do outro? Será que toda forma de
Turismo é uma modalidade de Lazer? Ou seria o Lazer uma modalidade de Turismo?
Existiria outra maneira para a compreensão desses campos? Esta comunicação,
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portanto, ao contrário de esgotar as possibilidades, buscou levantar um entendimento da
pesquisa como compartilhamento e não como fim em si mesma.
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TURISMO E LAZER: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO
DA ORLA FLUVIAL DE BELÉM-PA
Jean Cláudio Carneiro Miranda, SESMA, jeanmiranda08@gmail.com
Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega, UFRN, wilkernobrega@yahoo.com.br

RESUMO: Áreas portuárias e de orlas urbanas vem sendo nos últimos anos alvo de
investimentos de políticas públicas de qualificação dos espaços que buscam valorizar e
dar novos usos a estes espaços. O presente artigo objetiva analisar os processos de
intervenções urbanísticas de qualificação para lazer e turismo na orla fluvial de Belém.
Para a elaboração desse estudo utilizou-se a pesquisa do tipo descritiva explicativa
realizada através de levantamentos de dados bibliográficos em livros, artigos científicos
e dissertações que abordam o tema, além de fontes documentais baseadas em leis,
normas, entrevistas informais além de dados oficiais que possibilitem uma base técnica
e reflexiva dos projetos que subsidiaram teoricamente as análises de lazer, turismo e
orla urbana. Os resultados apontaram a influência de concepções distintas de
utilização/qualificação da orla fluvial de Belém em diferentes gestões do poder público
municipal. A partir da análise das intervenções urbanas realizadas na orla de Belém,
procurou-se compreender as concepções de uso público e coletivo de tais intervenções
para desenvolvimento de atividades de turismo e lazer, além das implicações na
produção de uma nova imagem para cidade relacionada ao rio.
PALAVRAS CHAVE: Turismo; Lazer; Orla fluvial; Belém.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da atividade turística vem sendo, nas últimas décadas do séc.
XX e início do séc. XXI, um dos principais responsáveis pela geração de emprego e de
renda, o que vem se revelando inclusive nos discursos políticos. O turismo tem sido alvo
dos poderes públicos que objetivam os ganhos econômicos que a atividade proporciona,
como o aumento do produto interno e a movimentação da economia.
Em relação à região amazônica, a atividade turística foi proposta como mais uma
alternativa de desenvolvimento para a região, demonstrado pelo Plano de Turismo da
Amazônia (PTA) elaborado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), no qual a atividade turística foi apresentada como um segmento potencial da
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economia que pode ser incentivado e desenvolvido como forma de garantir o
crescimento social e econômico regional. Porém, no contexto da região, de acordo com
Nóbrega (2013), vários esforços foram realizados para sanar os problemas de
planejamento e gestão, contudo os resultados esperados não foram satisfatórios quando
relacionados ao turismo.
Em Belém, a orla fluvial da cidade foi historicamente ocupada por moradores
locais e empresas privadas fazendo com que o acesso ao rio fosse limitado ao público.
Na tentativa de reverter este cenário, o poder público passou a desenvolver projetos de
intervenção urbanística na orla de Belém, objetivando restaurar a relação da população
com as águas que circundam a cidade.
Dentre os projetos de intervenção urbanísticos destinados ao turismo e ao lazer
de moradores e visitantes em Belém, destacam-se o Complexo Ver-o-Rio e o Portal da
Amazônia, objetos do presente estudo, ambos implementados pela Prefeitura Municipal
de Belém - PMB. O primeiro pensado inicialmente como projeto de intervenção urbana
foi inaugurado em 1999, objetiva a valorização da fisionomia da cidade. O segundo é
composto por dois grandes projetos: a Macrodrenagem da Estrada Nova e a Orla de
Belém, seguido pela abertura da orla até a Universidade Federal do Pará (UFPA) e tem
por objetivo tornar o Portal da Amazônia uma iniciativa de desenvolvimento à cidade de
Belém (MIRANDA, 2013).
A GESTÃO DA ORLA FLUVIAL EM BELÉM-PA
O padrão de uso do solo se apresenta como elemento definidor da diversidade de
ocupação de seu uso, já que, ao longo de sua extensão, é possível encontrar diversas
formas de ocupação do solo e as mais variadas manifestações de atividades humanas,
como por exemplo, de habitação, de atividades comerciais, de atividades extrativas,
entre outras.
Na região amazônica, os rios são os principais elementos formadores da
realidade socioeconômica regional onde a população criou, ao passar do tempo, uma
relação simbólica sendo utilizado como meio de transporte, de comércio, de lazer ou de
turismo. De acordo com Trindade JR. et al (2006), Belém desde sua fundação em 1616,
sempre apresentou um forte vínculo com o elemento hídrico, denominando-se
“ribeirinha” sua primeira fase de crescimento a exemplo de outras cidades da Amazônia
que surgiram antes dos anos de 1960.
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Nesse sentido, a cidade de Belém, desde o início do seu processo de
colonização, teve o papel de principal entreposto comercial da região, fato esse que
colaborou para um intenso processo de ocupação de sua orla fluvial, a qual passou a ser
utilizada especialmente com objetivos portuários. Para Santos (2007), esse processo
ocorreu sem o devido controle por parte do poder público, que deixou esse espaço à
mercê de disputas do interesse privado (atividades portuárias e comerciais), fato que
concorreu para retirar do cotidiano dos belenenses o contato direto com o rio e a baía
que circundam a capital do estado.
De acordo com Santos (2002 apud Costa, 2013), o intenso processo de ocupação
das orlas localizadas em áreas urbanas vem tornando o contato com essas faixas
litorâneas um privilégio de poucos cidadãos. Nesse contexto, a orla fluvial de Belém
que não foge à regra. Assim, a cidade de Belém que, durante seu processo de
urbanização, se expandiu com a construção de vias e de imóveis com suas faixadas
voltadas para o lado oposto às águas fluviais que margeiam a cidade, hoje, busca
resgatar essa relação do cidadão com o rio através de políticas públicas de intervenções
urbanas fragmentadas e padronizadas.
Para exemplificar, podem ser observados os processos de revitalização da orla
desenvolvidos pelo governo estadual, com um forte apelo turístico tendo como pano de
fundo o rio e seus demais atrativos naturais, onde o discurso oficial aponta para a
contribuição no desenvolvimento do turismo no Estado do Pará.
De acordo com Figueiredo e Nóbrega (2009), a partir de 1997, o poder público
municipal inicia uma série de intervenções para mudar a configuração da cidade, há
muito sem transformações em nenhum sentido ou setor. Da mesma forma, o governo
estadual passa a executar projetos mais polêmicos destinados ao lazer e ao turismo.
Diferentemente do que é proposto pelo governo do Estado, a Prefeitura Municipal
de Belém utilizou, no que afirma Costa (2013), como prática de gestão urbana, o
planejamento participativo no qual a orla da cidade é redesenhada (arquitetônica e
urbanisticamente) com apelo na cultura e na paisagem regional.
Assim, começam-se a observar, desde o final dos anos de 1990, projetos que
buscam a revitalizar e a reestruturar urbanisticamente algumas áreas pontuais orla
fluvial da cidade, buscando constituir as chamadas “janelas para o rio”, que têm como
objetivo principal resgatar o contato dos moradores/visitantes com os principais
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cursos d’água que circundam a porção continental da cidade de Belém: a Baía do
Guajará e o Rio Guamá.
O PROJETO VER-O-RIO E O PROJETO PORTAL DA AMAZÔNIA
Nos últimos anos, vem sendo desenvolvida, na orla de Belém, uma série de
intervenções urbanas realizadas pelo Governo do Estado do Pará e pela Prefeitura
Municipal de Belém (PMB). Esses processos de intervenções fazem parte de um projeto
mais abrangente para orla da cidade, as chamadas “janelas para o rio”. A partir desse
novo contexto, procurou-se discutir, através da análise das intervenções urbanas
realizadas na orla de Belém - o Projeto Ver-o-Rio e o Portal da Amazônia - os processos
de qualificação que nortearam essas intervenções, além da possível construção de uma
nova imagem para Belém.
O Projeto Ver-o-Rio é uma intervenção urbana realizada pela Prefeitura de
Belém na orla fluvial da cidade, objetivando uma retomada do contato da cidade com o
Rio Guamá e com a Baía do Guajará, ou seja, um resgate da identidade ribeirinha da
população, impedida pelo processo indiscriminado de ocupação privada da orla por
grandes empresas que desenvolviam atividades de transporte, de comércio e de industria
e que foram nela se instalando ao longo das décadas.
Essa retomada de contato com as águas faz parte de um projeto mais abrangente
desenvolvido pela Prefeitura para a orla fluvial de Belém, através do Plano de
Reestruturação Urbana da Orla de Belém (PRÓ-BELÉM), que objetiva valorizar a
fisionomia da cidade, por meio da visualização de seus elementos singulares,
agregando-a ao convívio da população; ordenar as atividades culturais, de lazer, de
tráfego e transporte; e recuperar a paisagem urbana, bem como a qualidade ambiental
(BELÉM, 2000).
Para Costa (2013) um aspecto importante inserido nos objetivos do Projeto Vero-Rio para a orla da cidade é o desenvolvimento da atividade turística a partir de um
processo de (re)qualificação da área em um centro de turismo e de lazer e a criação de
infraestrutura que contribuam para o desenvolvimento da atividade turística.
A proposta do projeto foi viabilizada no ano de 1999 quando o poder público
objetivou reestruturar e requalificar a orla consistindo na realização de uma intervenção
urbana que promovesse a desobstrução de uma área de uso privado, transformando-a em
um espaço voltado ao lazer e ao turismo.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

987

Além de buscar a desobstrução de ruas e abertura de outras, apresenta ainda praça,
quiosques de comidas, de bebidas e de lanches, palco para shows, playground, além de
bancos e de parapeitos para contemplação da baía do Guajará, posto da Guarda Municipal,
banheiros públicos, lago, ponte, quadra poliesportiva de areia, Memorial dos Povos
Indígenas além de um Memorial dos Povos Negros e Afrodescendentes, o qual chegou a ser
iniciado, mas não foi concluído, conforme foi constatado em pesquisa de campo realizada
na área de estudo.
De acordo com Costa (2013), projetos de intervenção urbana como o Ver-o-Rio
visam a desenvolver-se arquitetonicamente através de traços característicos da
regionalidade amazônica objetivando o uso coletivo e público dos equipamentos urbanos,
que podem ser explorados por cooperativas articuladas com projetos sociais de geração de
emprego e renda da PMB.
Na proposta de planejamento e gestão da intervenção urbana do Projeto Ver-oRio, o município teve por princípio a preocupação de criar uma cidade para o morador
com o uso coletivo e público do espaço, incrementando a geração de emprego e de
renda, além do turismo. Assim, o espaço tornou-se uma nova opção de lazer público
na orla da cidade além de se configurar como mais um ponto turístico da cidade. Essa
visão é corroborada pelos estudos de Bahia et al (2008) quando discutem o papel do
poder público em implementar políticas que sejam capazes de criar na cidade espaços
e equipamentos destinados ao lazer coletivo da população.
Assim, o projeto Ver-o-Rio busca redefinir e qualificar o uso da orla fluvial de
Belém recuperando espaços públicos de contato com o rio. Nesta análise, é possível
identificar que a intervenção urbanística visa a, na sua essência, democratizar o uso e
a ocupação de uma faixa de orla fluvial, historicamente privatizada e excludente, em
um espaço público coletivo de lazer e turismo.
A área do projeto Ver-o-Rio enfrentou um estado crítico de abandono no período
(2005-2012) seguinte ao da gestão que o implantou. Essa situação foi constatada em
várias visitas a área do projeto durante o período citado e confirmado, mais
recentemente, durante a realização do presente estudo em entrevistas informais
realizadas com os funcionários dos quiosques da área do projeto. No período de julho a
outubro de 2013, o projeto foi revitalizado com a recuperação das áreas que
encontravam-se degradadas.
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A área metropolitana de Belém, por sofrer, historicamente, de um grande
inchaço populacional, e ser ocupada por atividades particulares de portos, comércio
informal, indústrias e serviços, além de ocupações de moradias irregulares, tem
contribuído para que a visualização do rio Guamá e o acesso à orla fluvial da cidade
pela população sejam limitados e, em muitos casos, impedidos completamente.
As áreas de influência do Portal da Amazônia caracterizam-se por processos
históricos de degradação socioambiental e marcadas pela escassez de investimentos
públicos em infraestrutura urbana, reunindo os bairros localizados na parte central de
Belém, mais especificamente em sua região sul. A história desses bairros se confunde
com a história de ocupação das margens do rio Guamá, no início do século XX, a partir
da expansão econômica de Belém, em diferentes momentos históricos (SILVA; CRUZ;
CASTRO, s/d).
O projeto Portal da Amazônia faz parte da proposta de saneamento e de intervenção
urbana da Bacia da Estrada Nova lançada pela Prefeitura Municipal de Belém no ano de
2006, que foi nomeada posteriormente Programa de Reabilitação Urbana e Ambiental da
Bacia da Estrada Nova (PROMABEN). De acordo com Leão (2013) a obra se justifica pela
necessidade de solucionar velhos problemas de urbanização e de saneamento para uma área
que era formada, em sua maior parte, por ocupação de uso informal e por uma população de
baixa renda.
O projeto denominado Orla da Estrada Nova ou Portal da Amazônia 1ª Etapa, que
está sendo construído na Orla Sul da cidade sob a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Urbanismo (SEURB) da PMB, foi inaugurado em junho de 2012. De acordo com Araújo
Jr. (2013), o projeto de intervenção urbanística abrangeu, em torno de, 2,2 km (dois
quilômetros e duzentos metros) de extensão de aterro hidráulico de 70m (setenta metros) de
largura sobre o leito do Rio Guamá. Constitui-se na implantação de uma via de circulação
com quatro pistas e uma área de lazer e de circulação composta por passeio público,
ciclovias, estacionamentos, quadras poliesportivas e parques infantis, bancos para
contemplação com vista livre para o Rio Guamá.
A obra prevê a construção de 6 km de orla entre o Mangal das Garças e a
Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente, a orla possui 1,5 km, cruzando as
ruas Osvaldo de Caldas Brito, Tamóios e Mundurucus, que corresponde a 68% da
primeira parte prevista pelo projeto (DIARIO ONLINE, 2012 apud SOUSA et al 2013).
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Para Souza; Silva (2010), o poder público neste projeto urbanístico torna-se o
principal agente urbano de transformação do espaço, por produzir nesta área mudanças
físicas substanciais para a vida da população que mora no local, os visitantes oriundos
da cidade de Belém e os turistas. A área apresenta quiosques de alvenaria com venda de
bebidas e de comidas, ciclovia, quadras polivalentes, bancos e calçadão para
contemplação do rio Guamá, áreas arborizadas, posto da Guarda Municipal de Belém,
espaços para eventos e shows além de estacionamento.
Posteriormente à inauguração da primeira etapa do Portal da Amazônia e da
macrodrenagem da sub-bacia 01 e constatado em visitas ao local, observou-se que
foram priorizadas a intervenção viária e a construção do parque cultural, inserindo
novos usos na área ligados a serviços de lazer e de turismo. No entanto, de acordo com
Leão (2013), problemas próprios a uma área com particularidades precárias como a
questão da habitação e da própria urbanização ainda podem ser observados do outro
lado da avenida beira-rio, em que casas em palafitas coexistem ao lado de blocos de
apartamentos de interesse social inacabados. Dessa forma, ficam configurados
contrastes entre o que se propunha como um parque cultural moderno, de um lado e a
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pobreza habitacional, do outro.
A maior parte do trecho atingido pelo projeto é caracterizada pela grande
presença de portos comerciais relacionados ao transporte de mercadorias e de pessoas
além de apresentar uma grande quantidade de trapiches de madeira, de oficinas
mecânicas, de feiras, de pequenos comércios, etc. A visão do poder público municipal
sobre o projeto, por vezes, mostra-se em desacerto com a dos usuários diretos e
indiretos dos portos e das feiras localizados às margens do Rio Guamá, uma vez que
estes representam fonte de emprego e de renda que fazem parte da história da cidade,
bem como tem função de abastecimento de certos gêneros alimentícios.
Assim, o Portal da Amazônia e o PROMABEN com o intento de qualificar
urbanisticamente a cidade e a sua orla, consideraram aspectos culturais como os
relacionados à paisagem e a sua contemplação, porém acabaram por negligenciar
aspectos econômicos como o do setor comércio, o qual tem nos portos e feiras formas
de escoamento da produção.
O quadro 01 sintetiza as características principais dos dois projetos objetos do
presente estudo.
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Quadro 01: Síntese comparativa dos Projetos Ver-o-Rio e Portal da Amazônia

Elementos de Análise

Ver-o-Rio

Portal da Amazônia

Localização/Inauguração

Orla Central/(1999)
Municipal/PRÓBELÉM
Regionalismo
Identidade regional
Simplicidade
Público/Coletivo
Cooperativas
Fins sociais
Objetivos endógenos
Cidade para o morador

Orla Sul/(2012)

Gestão/Plano-Programa
Quanto à forma
Quanto ao uso
Quanto ao mercado

Municipal/PROMABEM/ORBE
Padronização arquitetônica
Identidade global
Arrojo arquitetônico
Público/Coletivo
Empresa individual
Mercado
Objetivos exógenos
Cidade para o turismo

Fonte: MIRANDA; NÓBREGA (2015)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos de pesquisa que têm, sobretudo, no centro de suas discussões, a
relação turismo e lazer com as relações sócio-espaciais, ainda se apresentam em aberto
vistas as dinâmicas naturais da atividade turística, do lazer e, sobretudo, do processo de
requalificação das cidades brasileiras. Foi possível perceber, durante a realização desta
pesquisa, o quanto a orla passou a ter destaque no contexto do planejamento e da gestão
urbana quando na maioria das vezes há carência de espaços públicos destinados à
prática do turismo, do lazer e da contemplação.
Nesse sentido, o presente trabalho buscou contribuir, ainda que de forma teórica,
com a análise dos processos de qualificação da orla fluvial de Belém e os novos usos
públicos e coletivos a ela atribuídos pelo poder público. Reflete também sobre a gestão
dos usos da orla para fins de turismo e lazer.
O Projeto Ver-o-Rio, enquanto projeto de intervenção urbana e de qualificação
para turismo e lazer na orla da cidade, recuperou uma área antes sem o acesso da
população da cidade inserindo famílias carentes nos espaços de comercialização.
Primou também pela inclusão social e pela geração de emprego e renda, reafirmando a
atividade turística enquanto elemento de desenvolvimento econômico e social.
Quanto ao Portal da Amazônia, inserido em um projeto ainda maior que é o de
saneamento da Bacia da Estrada Nova, observou-se que o discurso oficial é o de mudar
a frente da cidade, abrindo uma grande janela para o rio. Visou à melhoria do
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saneamento da área de abrangência do projeto e um incremento ao desenvolvimento da
atividade turística e de lazer em Belém nos moldes de projetos exógenos já
concretizados em grandes centros urbanos de outras regiões do país. Fica clara, no
projeto, a necessidade de reafirmar uma nova imagem para a cidade, de forma a torná-la
mais competitiva na atração de investimentos para a atividade turística e como destino
turístico na região norte do país.
No projeto Ver-o-Rio, houve um maior cuidado em elaborar propostas
alternativas para a sociedade e para a cidade, constituída na produção de espaços
públicos de apropriação coletiva e sem restrições de uso. Já no caso do Portal da
Amazônia, priorizou-se o embelezamento da cidade e a criação de oportunidade para o
turismo em detrimento do atendimento das principais demandas das pessoas afetadas
pelo projeto. Ainda hoje, conforme constatado na realização deste estudo, coexistem
palafitas e moradores que aguardam a entrega de blocos de apartamentos previstos para
o local. Além disso, essa primeira etapa do projeto Portal da Amazônia não possui
nenhum equipamento ligado à atividade portuária e comercial ligada ao rio, podendo-se
concluir que de certa forma, a nova orla estaria desassociada ao modo de vida praticado
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no local.
Assim, a partir das intervenções urbanas de qualificação para o turismo e o lazer
na orla fluvial de Belém, conclui-se que houve uma preocupação em produzir uma nova
imagem para a cidade associada ao rio e às águas. Constatou-se a propagação do resgate
do rio como uma conquista diante do caos urbano da cidade e que com o passar das
décadas negou a sua natureza ribeirinha. Neste sentido, novos valores contemporâneos
vão se impondo diante dos processos de qualificação da orla fluvial da cidade que
promovem um reencontro com a beira-rio por meio de novos espaços públicos
destinados ao turismo e ao lazer.
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ENSAIO SOBRE A GASTRONOMIA COMO SEGMENTO DO TURISMO E DO
LAZER COM INTERESSE TURÍSTICO
Maraísa Andrade de Castro1. Universidade de São Paulo.
maraisa.andrade@usp.br

RESUMO: Turismo e lazer constituem-se na contemporaneidade como fenômenos
socioculturais de relevância econômica e política. O turismo como resultado das
experiências de viagem, e o lazer como prática do tempo livre. A gastronomia tem
tomado notoriedade, como área de conhecimento e entretenimento, para além dos
métodos de preparo e do comer e beber bem, ao estabelecer relações entre a alimentação
e a cultura. O presente ensaio traça a relação entre o turismo e o lazer, e sobre o turismo
e a gastronomia. Visando o levantamento introdutório da questão do uso da gastronomia
como elemento do lazer com conteúdo cultural. Nesse universo, a alimentação abarca
mais que a carência vital pelo alimento, mas a saciação de necessidades simbólicas.
Ressalta-se como aspectos: a comensalidade, a sociabilidade, a hospitalidade e o
reconhecimento do próprio entorno de moradia e da sociedade por meio da gastronomia.
A presente reflexão encontra-se em fase inicial de desenvolvimento teórico.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo; lazer; gastronomia; turismo gastronômico.

INTRODUÇÃO
Considera-se o turismo como o conjunto de vivências ao longo de uma viagem,
as quais o sujeito, turista, independente de sua motivação, entrega-se à experiência,
usufruindo da infraestrutura, de serviços e do patrimônio de outrem, buscando não
provocar danos irreversíveis a manutenção e continuidade de atrativos naturais,
culturais e patrimoniais, e prezando pelo respeito e dignidade dos seres humanos.
E o lazer como uma construção sociocultural, representada pelas atividades as
quais o indivíduo se entrega voluntariamente, em tempo desatrelado de suas obrigações
cotidianas, em prol de descanso, divertimento e desenvolvimento pessoal, visando à
satisfação proporcionada pela ação em si, que pode ou não ser experienciada.

1
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Franco (2010, p. 21) expõe que “o início das civilizações está intimamente
relacionado com a procura dos alimentos, com os rituais e com os costumes de seu
cultivo e preparo, e com prazer de comer”, contudo, aponta que é impossível definir
quando a necessidade vital pelo alimento passou a significar prazer.
Sobre a formação dos hábitos culinários, Braune e Franco (2013, p. 15) expõem
que “do instinto de sobrevivência vem a necessidade de comer; entretanto, cada povo
criou sua cozinha de acordo com os recursos disponíveis e uma seleção própria de
alimentos ditada por sua cultura”. O diferencial (modo de produção, saberes e crenças)
das culinárias regionais, em um movimento contrário ao da globalização no aspecto do
gosto, tem sido valorizado dentro do turismo.
Gândara, Gimenes e Mascarenhas (2009, p. 181) definem turismo gastronômico
como:
uma vertente do turismo cultural no qual o deslocamento de visitantes
se dá por motivos vinculados às práticas gastronômicas de uma
determinada localidade. O turismo gastronômico pode ser
operacionalizado a partir de atrativos como culinária regional, eventos
gastronômicos e oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas
diferenciados, bem como roteiros, rotas e circuitos gastronômicos.
996

Considera-se que parte dos elementos elencados como oferta para o turismo
gastronômico servem à população local do destino turístico, que usufrui dos mesmos em
seu lazer, todavia, o presente ensaio visa levantar a questão sobre essas formas de uso,
se somente como ambientes de sociabilidade ou também como espaços de
reconhecimento de sua própria cultura.

TURISMO E LAZER
Panosso Netto (2010) estabelece os princípios fundamentais para a manifestação
do turismo como: sujeito, deslocamento, retorno, motivação, hospitalidade, experiência,
comunicação e tecnologia; e os princípios desejáveis, que podem amenizar os impactos
nocivos da atividade turística, como: sustentabilidade, igualdade, supremacia do
interesse público, alteridade, ética, satisfação pessoal (busca do prazer) e livre-vontade.
Acredita-se que para pensar em um conceito para turismo, os princípios
anteriormente mencionados precisem ser ponderados, de forma concisa, para haver
turismo é necessário: a pessoa (sujeito), ou seja, o turista; a viagem, que remete ao
deslocamento com incidência de retorno, caso contrário não caberia a denominação de
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turismo2; e entender que sempre haverá um motivo provocando o deslocamento, seja ele
implícito ou explícito.
Referindo-se à hospitalidade, que serve de base para a relação harmônica entre
turista e comunidade visitada, “em seu sentido básico, pode-se definir o termo
hospitalidade do seguinte modo: é a oferta de alimentos e bebidas e, ocasionalmente,
acomodação para pessoas que não são membros regulares da casa” (TELFER, 2004, p.
54); sendo essa concepção centrada no princípio da hospitalidade em seu domínio
social.
Quando se trata de turismo, a manifestação da hospitalidade no domínio
comercial pode-se dar através da receptividade e cordialidade para com o turista na
oferta de serviços que inclui, entre outros, a alimentação, sendo essa o elemento
principal da presente pesquisa, a hospedagem e o entretenimento, visando seu conforto e
bem estar.
Neste contexto há, inevitavelmente, uma experiência que, no âmbito da
subjetividade e da intangibilidade, reflete-se na vivência do turista e nas percepções
adquiridas; a comunicação concretiza-se e refere-se à troca de informações entre as
pessoas, e também ao intercâmbio cultural; e a tecnologia volta-se a facilitação dos
fluxos nas redes de comunicação e transportes que possibilitam os acessos aos destinos.
Com relação aos princípios desejáveis, sobre o conceito de sustentabilidade,
embora seja bem mais amplo, voltando-se para o turismo e pautando-se no autor
referenciado, “entende-se a utilização dos recursos turísticos de forma que a
continuidade de seu uso seja assegurada” (PANOSSO NETTO, 2010, p. 73).
Esses recursos podem ser tangíveis ou não, nas esferas: social, cultural,
econômica e ecológica. Sendo assim, a interação entre moradores e turistas deve prezar
pelo mínimo possível de interferências no cotidiano, nos usos e costumes dos locais,
pela justa troca comercial e preservação do meio ambiente.
Os sentidos dos ideais de igualdade, supremacia do interesse público, alteridade
e ética, seguem o que é resguardado pela lei brasileira e indicado no Código Mundial de
Ética do Turismo elaborado pela Organização Mundial do Turismo (OMT), datado de
1º de outubro de 1999, em que a igualdade coloca os indivíduos em situação de paridade
nas relações humanas, sejam profissionais, moradores ou turistas.
2
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A supremacia do interesse público dita que o bem comum coletivo deve
prevalecer perante o interesse particular, seja de pessoa física ou jurídica. A alteridade
sugere o respeito diante das diferenças humanas e culturais que na prática do turismo
são ainda mais evidenciadas. Já a ética, moldada ao comportamento, refere-se ao agir de
forma lícita e correta de acordo com as convenções morais e sociais.
Por fim, a satisfação pessoal (busca do prazer) do ser turista, no âmbito da
individualidade, idealiza que o bem estar deve ser experimentado e as expectativas
correspondidas para que a experiência turística seja prazerosa; para tanto, é desejável
que haja a livre-vontade, livre de obrigatoriedade, ou seja, a prática espontânea do
turismo para que a vivência seja satisfatória.
Os dois princípios anteriormente expostos são abordados por Dumazedier
(1999), quando trata sobre os caracteres do lazer, sendo eles: liberatório, desinteressado,
hedonístico e pessoal. Em que, para concretização do lazer, o ideal seria a liberdade de
decisão por parte de quem o pratica, assim como a liberação de uma rotina, em razão do
uso do tempo livre para o lazer sem um interesse maior além da própria ação, no
alcance do prazer e bem estar, e da necessidade relacionada aos 3D’s: descanso,
divertimento e desenvolvimento pessoal.
Assim, na possibilidade de agregar um novo princípio desejável aos
referenciados, a proposição seria o lazer, ao concebê-lo como um direito social3 e como
esfera tão importante quanto o trabalho para realização do ser social; e por apreender-se
na atividade turística a possibilidade de prática estendida do tempo de lazer.
Ao tratar dos interesses culturais do lazer, sendo eles: físicos, artísticos, manuais,
intelectuais, ou sociais, Melo e Alves Junior (2003) consideram a possível existência de
cruzamentos complexos entre eles quando inseridos em um mesmo contexto. A
classificação do lazer por conteúdos ou interesses culturais equivale, guardadas as
devidas proporções, a segmentação do turismo.
De forma sucinta, os interesses físicos são relacionados às atividades esportivas
e de aventura, que movimentam o corpo. Enquanto os interesses artísticos fazem
referência à apreciação das artes em suas diversas formas de expressão. Já os interesses
manuais estão atrelados ao desenvolvimento de práticas de manipulação em geral, desde
que realizadas como hobby.
3
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Em relação aos interesses intelectuais, referem-se a estes a busca por formação
e/ou informação sem motivação acadêmica ou profissional. Nos interesses sociais, se
enquadram as atividades que estimulam o desenvolvimento da sociabilidade, sejam
formais ou informais, como: reuniões, encontros, festas ou passeios, entre outros.
Aos cinco interesses, propostos inicialmente por Joffre Dumazedier, Camargo
(1989) sugeriu um sexto interesse, o turístico, reconhecendo o turismo como um
fenômeno complexo, constituindo-se em uma prática social relevante para além de um
próspero setor econômico. O referido autor expõe o turismo como a mais completa
dentre as atividades do lazer; o que pode ser justificado pela prática do mesmo poder
abarcar variadas manifestações em seu exercício.
Acerca do turismo, independente se como sexto conteúdo cultural ou atividade
enquadrada pelos interesses sociais do lazer, Melo (2004) expõe:
Não somente na perspectiva de conhecimento de outras localidades,
como mesmo de reconhecimento do próprio espaço onde vive o
indivíduo, já que um dos grandes problemas identificados na
contemporaneidade é o esvaziamento dos espaços públicos como
locus de vivência social e o desconhecimento das potencialidades
locais [...] (MELO, 2004, p. 54).
Reconhece-o como um meio de intervenção ou possibilidade dentro do campo do

lazer.
TURISMO E GASTRONOMIA
Ainda que seja impreciso deduzir quando, diante do progresso das relações do
homem enquanto ser social, que incide na participação e sentido de pertencimento junto
a um grupo, formando-se assim comunidades, e grandes sociedades, é fato que a
alimentação foi deixando de ter como principal motivação unicamente a sobrevivência.
Acerca disso, Schluter (2003) propõe a aplicação da teoria de Maslow4 aos
hábitos alimentares, em que: 1 (base da pirâmide) - seria a satisfação das necessidades
básicas, a aquisição de alimentos; 2 - a necessidade de segurança, referente ao
armazenamento ou reserva de alimentos; 3 - a necessidade de pertinência, relacionada a
identificação com determinado grupo, sensação de pertencimento; 4 - seria status,
ascensão social determinada pelo consumo de determinados alimentos; e 5 (topo da
4

Abraham Maslow, psicólogo americano autor da proposta da Hierarquia de necessidades de Maslow,
também conhecida como Pirâmide de Maslow.
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pirâmide) - autorrealização, na possibilidade de consumir qualquer alimento, o
indivíduo parte para degustação do exótico.
Essa proposição ilustra uma mudança ou a transformação dos interesses de um
indivíduo sobre a própria alimentação de acordo com suas vivências, não se trata de
algo incisivo ou definitivo a ser enquadrado a todas as pessoas de todas as sociedades,
ou relação única com a questão socioeconômica ou estilo de vida pessoal, mas um
possível processo pelo qual percorreria o ser humano.
Diante disso,
segundo a concepção contemporânea, para além dos aspectos técnicos
(relativos ao cultivo e ao preparo de alimentos e bebidas) e biológicos
(relativos à degustação e à digestão dos acepipes), a gastronomia é
entendida como o estudo das relações entre a cultura e a alimentação,
incluindo os conhecimentos das técnicas culinárias, do preparo, da
combinação e da degustação de alimentos e bebidas, e ainda dos
aspectos simbólicos e subjetivos que influenciam e orientam a
alimentação humana (GIMENES, 2010, p. 187).

Para Braune e Franco (2013, p. 13) “a gastronomia desenvolveu-se também
graças à função social das refeições que são momento de troca, de prazer e de
socialização e a comensalidade, que é a existência de vínculos e obrigações mútuas
entre os que comem e bebem juntos”; o que reforça a influência dos aspectos simbólicos
em torno da comida e também remete à hospitalidade.
Gimenes (2010) relata que a gastronomia tornou-se uma espécie de hobby, o que
se reflete na disseminação de cursos livres de culinária, nas publicações de livros sobre
o tema, de revistas e em cadernos de jornais específicos, também no aumento do
número de bares, restaurantes e similares que se popularizam como espaços de
socialização e lazer.
Freixa e Chaves (2012, p. 254) destacam o papel da mídia nesse processo: “é ela
quem dita as regras, gostos e modas no setor. O poder dos veículos de comunicação
(sites, blogs, revistas especializadas, programas de televisão, rádio e livros sobre o
assunto) faz da arte culinária um dos temas mais em voga no momento”.
Franco (2010, p. 246) pondera que “em decorrência do clima favorável à
gastronomia, um número maior de pessoas considera cozinhar, ainda que
esporadicamente, uma fonte de prazer. Cozinhar é atividade que tem sido enobrecida
[...]”; assim, o que antes era um ofício atrelado aos afazeres domésticos ou
especialidade profissional começa a convergir-se em fator de distinção social.
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Essas constatações representam uma amostra da representatividade que tomou a
gastronomia em diferentes âmbitos da sociedade em escala global, principalmente
enquanto tendência de mercado e como meio de difusão das culturas alimentares;
partindo também da premissa de que a comida não serve somente como “fonte de
saciação de necessidades fisiológicas, mas também de necessidades sociais e
psicológicas” (GÂNDARA; GIMENES; MASCARENHAS 2009, p. 179-180), na qual
se desenvolve o turismo gastronômico.
Ao estabelecer uma relação entre a gastronomia e o turismo, Gimenes (2010, p.
198) considera que:
[...] consiste em uma poderosa estratégia de desenvolvimento e
posicionamento de um destino justamente porque, seja consumindo
serviços sofisticados em um restaurante de luxo, seja degustando
petiscos em barracas de praia, o visitante encontra aí uma importante
fonte de experiências sensoriais, sociais e culturais. Ao degustar uma
iguaria ou frequentar um restaurante, o turista pode estabelecer
contato com ingredientes, técnicas culinárias e tradições que
desconhece, experimentando sabores e sociabilidades, se aproximando
do local visitado [...].

Na perspectiva do turista como protagonista de suas viagens, que se entrega a
experienciar mais, a gastronomia é vista como uma opção de vivências diferenciadas,
por meio da qual se descobre ou cria diferentes memórias gustativas, elevando-se as
rotineiras refeições, necessárias para nutrição do corpo, tratando-as como verdadeiras
possibilidades de imersão cultural (GÂNDARA; GIMENES; MASCARENHAS, 2009).
Ainda nesse aspecto, Schluter (2003, p. 11) considera que:
[...] a gastronomia está assumindo cada vez maior importância como
mais um produto para o turismo cultural. As motivações principais
encontram-se na busca pelo prazer através da alimentação e da
viagem, mas deixando de lado o standart para favorecer o genuíno. A
busca pelas raízes culinárias e a forma de entender a cultura de um
lugar por meio da gastronomia está adquirindo importância cada vez
maior.

Fagliari (2005), abordando o turismo gastronômico como um subsegmento,
afirma que “desde restaurantes e bares com diferencial atrativo, passando por lojas,
mercados e produtos típicos, até produtos mais sofisticados, como rotas gastronômicas e
locais de produção, são trabalhados no âmbito do turismo cultural” (2005, p. 38). Vale
ressaltar que, independente do turismo, feiras, mercados e lojas servem de oferta técnica
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para a população, enquanto bares e restaurantes podem ser considerados espaços de
lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A segmentação, seja do lazer ou do turismo, pode ser definida sob diversos
aspectos, tanto por parte da demanda quanto da oferta. Vale destacar que a classificação
ou divisão em segmentos é uma questão acadêmica e mercadológica, a título de estudos,
reflexões e pesquisas para o planejamento e organização de destinos e espaços de lazer,
assim como a compreensão e avaliação dos fenômenos, o turista ou o indivíduo em sua
pratica de lazer, nem sempre se atém conceitualmente a esse tipo de conhecimento.
A gastronomia5 como um segmento do turismo, constitui-se no turismo
gastronômico, que por sua vez, trata-se de uma vertente do turismo cultural. De acordo
com o referencial exposto, há duas formas de englobar a gastronomia no âmbito dos
conteúdos culturais do lazer, seja nas atividades inerentes aos interesses turísticos do
lazer ou nos sociais.
Defende-se a gastronomia como prática para o sexto conteúdo do lazer, como
gerador de desenvolvimento sociocultural, transcendente às questões da comensalidade
e da sociabilidade, inerentes aos interesses sociais do lazer, mas também como
instrumento de conhecimento e reconhecimento do próprio contexto da sociedade a qual
o indivíduo integra.
O crescente interesse em geral pela gastronomia, fato também incentivado pelos
modelos inovadores de programas televisivos, em formatos de reality shows, e pelo
aumento de publicações na área, tanto formais quanto informais, assim como a
expansão dos eventos de cunho gastronômico, reflete no setor de alimentos e bebidas,
que vem se apresentando como um próspero mercado.
O Código Mundial de Ética do Turismo, documento da OMT, em seus
Princípios, no artigo 1º, estipula como função a “contribuição do turismo para
compreensão e respeito mútuo entre homens e sociedades”; nesse estudo defende-se a
gastronomia, seja como motivação principal de uma viagem turística ou elemento da

5

Vale ressaltar que não se desconsidera a gastronomia como uma manifestação sociocultural e intelectual
independente do turismo.
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oferta complementar, como um aspecto colaborador e/ou incentivador para alcance
desse ideal.
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RESUMO: Esta pesquisa é produto de uma dissertação de mestrado que investigou o
futebol de veteranos, através do campeonato organizado pela Liga de Veteranos do Rio
Grande (LVRG) no ano de 2010. Nossos objetivos foram analisar os acontecimentos
futebolísticos do campeonato de 2010 e estudar as práticas que constituem esse futebol
de veteranos. Isso, através de uma metodologia inspirada tanto na etnografia como na
história oral, composta por 43 diários de campo, documentos oficiais (atas, estatutos,
regulamentos), duas entrevistas e um depoimento oral. Observamos que os participantes
se apropriam desse futebol com diferentes objetivos, os quais lhes exigem dedicação
mesmo fora daquele espaço-tempo formal dos jogos promovidos pela Liga de
Veteranos. Identificamos a LVRG enquanto ambiente de lazer que propicia o encontro
de seus integrantes em diferentes ocasiões, promovendo sociabilidades. Constatamos,
ainda, que essa Liga apresentou algumas singularidades futebolísticas, principalmente
na distribuição de funções específicas e na valorização da organização e da disciplina
futebolística.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; esporte; futebol; futebol de veteranos, Liga de Veteranos
do Rio Grande.

INTRODUÇÃO
Neste estudo, tratamos de uma forma esportiva não espetacularizada e pouco
visibilizada, praticada prioritariamente, como lazer. Ainda que a prática esportiva de
lazer seja uma das formas mais comuns de exercício do esporte, ela não possui a mesma
visibilidade midiática da forma esportiva profissionalizada. A existência do futebol de
várzea ou comunitário tende a ser ignorada pelos grandes veículos midiáticos e pelo
poder público, que algumas vezes chegam a tratá-lo com desprezo (DAMO, 2005).
Estudos como os de Adauto (1999) e Rigo Et al. (2010) constatam
transformações no cenário destinado ao futebol de várzea/comunitário, principalmente
devido à influência da especulação imobiliária sobre os terrenos. As instalações
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esportivas em expansão na sociedade contemporânea são as de propriedade pública ou
privada, onde se comercializa o tempo e o espaço, que é pago por grupos de jogadores,
clubes ou ligas organizadas (GIULIANOTTI, 2010). Essas transformações no contexto
social podem influenciar na construção do estilo de vida dos indivíduos, pois a prática
esportiva é uma das maneiras de se expressar um determinado estilo de vida
(STIGGER, 2002).
Na cidade do Rio Grande (RS), por exemplo, local em que foi realizada a
pesquisa de mestrado da qual se originou esse trabalho, o campeonato amador de
“novos” da Campanha foi disputado entre dezesseis equipes e o campeonato amador de
Veteranos entre dezenove, sendo que em 2011 as duas competições tiveram vinte clubes
inscritos cada uma, o que reforça a ideia da permanência do futebol de várzea como
uma significativa manifestação popular na contemporaneidade. Rigo Et al. (2010)
salienta que o futebol de várzea continua a ser uma das principais opções de lazer,
principalmente para as classes mais populares, tanto em grandes metrópoles como nas
pequenas e médias cidades e também no meio rural.
Nosso foco de análise foi o futebol de veteranos. Para isso, aproximamo-nos, das
características elaboradas por Damo (2005), referentes à matriz comunitária, pois o
autor trata, nesta rubrica, dos futebóis de várzea, amador e veterano. Podemos ainda,
considerá-lo enquanto um componente da categoria rural, e de lazer, já que geralmente é
praticado nesses tempos-espaços. Encontramos aporte empírico/teórico, trabalhando
com Damo (2005), quando ele identifica que: “O circuito comunitário não exige dos
atletas o mesmo capital corporal do profissionalismo, mas as fronteiras não são, de
qualquer modo, tão porosas quanto nas configurações bricoladas (p.15).” Essa
afirmação, nos conduz a pensar em uma aproximação de algumas características do
futebol comunitário com o espetacularizado.
O objetivo central desta pesquisa foi analisar os acontecimentos futebolísticos do
campeonato de 2010 e as diferentes práticas que constituem o futebol de veteranos. Isso,
através de uma metodologia que integra a etnografia e a história oral, composta por 43
diários de campo, documentos oficiais (atas, estatutos, regulamentos), duas entrevistas e
um depoimento oral.
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SOBRE LAZER E LABOR NO FUTEBOL DE VETERANOS.
Trabalhamos com a noção de que o lazer é uma função da vida e não é passível
de uma definição exata. Buscamos abordar algumas características atreladas ao lazer,
que estiveram presentes ao longo do trabalho, como a competitividade (tensãoexcitação) e as demandas organizativas (labor).
Consideramos a competição1 uma relevante forma de lazer e nos chamou a
atenção principalmente duas possibilidades sobre o seu entendimento. Nos textos
acadêmicos nos deparamos, com a superação do entendimento de lazer como um
relaxamento das tensões diárias, afirmando, assim, sua “agradável tensão-excitação”,
responsável por proporcionar uma sensação “de satisfação no lazer” (ELIAS e
DUNNING, 1992, p.136). Porém, para os sujeitos investigados, a relação do lazer com
o relaxamento de tensões é muito próxima.
Emergentes das visitas a campo, algumas expressões utilizadas pelos veteranos
apontam no sentido da justificativa da presença do futebol em suas vidas, sendo comuns
as atribuições de utilidade a essa atividade, como a prática de atividade física atrelada
ao cuidado com a saúde e o futebol como forma de lazer atrelada ao “relaxamento”: “É
um lazer, assim, é um relax, tu vem aqui tu esquece, tu esvazia tua cabeça...”. 2
É possível ainda percebermos que os nossos sujeitos de pesquisa diferenciam as
atividades futebolísticas das quais participam entre aquelas que exigem mais esforços
deles e aquelas em que eles podem descansar. Nas partidas de futebol que alguns deles
atuam como treinadores, por exemplo, estão mais próximos do cumprimento de
demandas e das tensões que o papel assumido lhes exige. Já nas disputas entre outros
times, dos quais eles não fazem parte, eles são expectadores e, por isso, podem
considerar um momento de “descanso”. Podemos exemplificar essa situação através do
que foi citado por dois entrevistados que desempenham a função de treinadores:
Eu gosto, é uma segunda opção, acho que é um meio de tu tirar o stress
também. Eu vejo sempre do meu fim de semana acho assim, no sábado eu
faço futebol, depois de uma semana de trabalho e no domingo eu vejo futebol
(Depoimento – DIAS, 21/03/2011). 3

1

Não pretendemos reforçar uma noção dicotômica, acreditamos que as noções de competição e
cooperação não se opõem uma à outra, nos aproximando da compreensão de Oliveira (2001).
2
MACEDO, Dailton Alves. Entrevista concedida em 13 out. 2011 a Micheli Verginia Ghiggi em Rio
Grande.
3
DIAS, Carlos Reni. Depoimento concedido em 21 mar. 2011 a Micheli Verginia Ghiggi em Rio Grande.
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Termina o campeonato em dezembro, janeiro inicia o outro e no Cassino eu
quero só olhar e curtir né (risos). Tirar as férias! Até porque eu tenho uma
casa pertinho do campo do Cassino aí, então, quando eu escuto o apito aí de
casa: ó vai inicia o jogo, vou lá! E se eu tiver compromisso, uma hora antes
eu tenho que tá lá, então, eu não quero. Quero descansar no verão (Entrevista
– LOPES, 09/09/2011).4

Quando passam a fazer parte de um grupo, os indivíduos tendem a seguir certas
combinações coletivas. Podemos dizer que são regras organizativas e que é
imprescindível segui-las para poder participar das atividades em conjunto, inclusive das
próprias elaborações. Embora haja demandas a serem cumpridas enquanto se é membro
de um grupo, pode-se deixar de sê-lo a qualquer momento. Reafirmando assim, algumas
das características da concepção de lazer de Elias (1992), a saber: a satisfação e o livrearbítrio.
As demonstrações e os relatos dos nossos informantes sobre a experiência do
futebol de veteranos mistura características de lazer e trabalho, construindo um
amálgama que nos exigiu algumas reflexões acerca dos conceitos estudados até então.
As fronteiras que distinguem o trabalho do lazer, surgiram muito frágeis e embaçadas,
delineando o tratamento dado ao lazer neste estudo. Aproximamo-nos, do estudo de
Stigger (2002), quando observou que numa diversidade de manifestações, elaboradas
pelos praticantes investigados, as atividades não se demonstraram restritas a uma lógica
dicotômica do tipo lazer/trabalho, profissional/amador, mas compõem estilos de vida
próprios construídos por eles mesmos.
Para DaMatta (1994), no trabalho temos uma relação direta com o “dever, com a
obrigação, com o castigo, com o pecado e com a dureza da vida”, já as atividades
esportivas de lazer são paradoxais, pois não são produtivas a ponto de transformar a
natureza e a sociedade. Elas são, antes de qualquer coisa, esferas da vida que negam o
utilitarismo e, por isso, provocam um efeito de pausa e descontinuidade do sofrimento
causado pelas exigências de lucro, do trabalho e do êxito a todo custo (p.13).
O tratamento dado por DaMatta às atividades esportivas, toca em pontos
importantes e característicos do grupo investigado. Como a noção de descontinuidade,
por exemplo, que pode ser observada no caso do futebol de veteranos para alguns, que
consideram essas ocupações formas de descansar e relaxar das obrigações cotidianas em
4

LOPES, Oraci Henrique. Entrevista concedida em 09 set. 2011 a Micheli Verginia Ghiggi em Rio
Grande.
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relação ao trabalho. Para outros, a pausa do campeonato de veteranos pode ser a própria
descontinuidade, quando enfim, eles poderão descansar das tarefas e obrigações que o
futebol de veteranos lhes exige.
Podemos considerar que existem diferentes formas de trabalho, produtivo e
improdutivo. Porém, o trabalho improdutivo sofreu (ou ainda sofre) com o menosprezo
da sociedade moderna, que considerava indigna essa atividade incapaz de enriquecer o
mundo (ARENDT, 2007). Assim, para a autora, elaborou-se uma distinção fundamental
entre trabalho e labor, na qual “realmente é típico de todo labor nada deixar atrás de si,
o resultado do seu esforço é consumido quase tão depressa quanto o esforço despendido
(p.98)”. No labor, não é fundamental que haja a produção de objetos materiais,
transformados em mercadorias, mas há a produção dos bens necessários às nossas vidas,
como o alimento ou as condições para a existência e prática de uma atividade como o
futebol de veteranos, por exemplo.
Assim, sem a pretensão de definir as atividades realizadas pelo grupo de
veteranos, encontramos diferentes possibilidades de identifica-las, por exemplo, como
formas de labor e lazer. Embora essas aproximações, para alguns possam parecer
paradoxais, não as identificamos deste modo, pois foi possível detectar que essas
características coexistem no ambiente investigado.

AS DISPUTAS ENTRE O DIVERTIDO E O SÉRIO
A partir do futebol de veteranos existem pelo menos duas opções de
compreensão dos sentidos atribuídos às atividades por seus filiados. Percebemos a
existência de certo tensionamento em relação ao objetivo pelo qual aqueles veteranos
participam da Liga. A partir desse dado, resolvemos trabalhar com a existência desta
disputa e enxergá-la como maneiras diferentes de perceber e se colocar em um mesmo
grupo, não como formas opostas ou contraditórias, mas analisar como elas convivem
nesse ambiente.
Alguns jogadores que participam do campeonato aos finais de semana, mais
especificamente aos sábados, compõem o grupo que considera o jogar futebol de
veteranos na Liga um divertimento acima de tudo e que não haveria necessidade de
tantas formas de controle, de punições rigorosas ou de um regramento muito rígido.
Através de alguns relatos pudemos identificar que esses integrantes, embora se
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dediquem e se comprometam com as partidas, não desejam assumir outros
compromissos referentes à Liga. Para eles, a satisfação está, principalmente, em se
divertir naquele momento do jogo e nas comemorações relacionadas às disputas. O fato
de serem exigidos por outras demandas e obrigações poderá reduzir o sentimento
vinculado ao futebol de veteranos para esses jogadores, que é de divertimento e
satisfação.
Houve um protesto de um jogador questionando: o nosso objetivo não é se divertir? Então, o presidente
interveio dizendo que se ele quisesse fazer alguma reclamação deveria ser por escrito. Então, o primeiro
reforçou que eles precisavam ser mais tolerantes e reclamou de tanta rigorosidade. Perguntou ainda, se
tinha mesmo que formalizar isso que eles estavam falando ali, conversando informalmente (com certa
indignação). Então, obteve uma resposta afirmativa “sim, traz pra mesa” (Trecho do Diário de Campo nº
15, 24/08/2010).

Esses participantes defendem que o futebol de veteranos da Liga seja menos
rigoroso, pois acreditam que assim a atividade será mais divertida. A partir deste
princípio, eles reivindicam, em diferentes momentos, a redução de algumas formas de
controle, como o aumento do prazo para inscrição de jogadores, punições mais brandas
nos julgamentos e uma arbitragem mais complacente.
E por causa dos controles perdemos doze pontos, nos tiraram doze pontos.
Até essa é uma das coisas que eu tenho que falar, que inclusive ano que vem
quando a Liga fizer a reunião para montar o regulamento eu vou sugerir: a
perda de ponto só se tiver jogador mal escrito, ou se eu botar jogador
suspenso pra jogar [...] mas porque assinou mal uma súmula ou porque o cara
tava suspenso como atleta e ficou lá de treinador. [...] Isso aí é uma das coisas
que a gente vai debater muito com a Liga, pra mudar essa atitude com
relação...tem que ver que o cara, que o veterano, esse amador, tu tá jogando
mas tu tá com outras coisas em...de repente tu passa por dentro do campo,
então, pô vai ser expulso, não dá né? (Entrevista – MACEDO, 2011).

Outros filiados se vinculam ao futebol de veteranos principalmente por meio da
LVRG, e participam semanalmente das reuniões, julgamentos e auxiliam nas tarefas
organizacionais, estruturais ou burocráticas. Esses sujeitos participam mais dos
encontros extracampo, ou seja, eles encontram frequentemente os companheiros de Liga
e tratam, na maioria das vezes, de assuntos relacionados ao futebol, como a
disponibilidade e condições dos campos, os horários dos jogos, a tabela da competição,
atuação dos árbitros, etc. Funcionando até mesmo como certo tipo de “ponte”, para que
os temas tratados e decididos na Liga cheguem aos clubes.
Assim percebemos que nesse segundo perfil do grupo, há uma grande
valorização da rigorosidade no tratamento das regras e dos comportamentos
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disciplinares nesse futebol, caracterizando a noção de seriedade que atribuímos a esse
modo de participação dos veteranos.
Essas duas maneiras de vivenciar o futebol de veteranos não se apresentam
dicotomicamente, elas convivem em constantes tensionamentos, que poder ter se
originado do próprio controle rigoroso das tensões.

DISCIPLINA: JULGAMENTOS E PUNIÇÕES
A LVRG se preocupa muito com as questões de disciplina que envolvem os
campeonatos e procura organizar a competição nos mínimos detalhes, controlando
possíveis motivações para a existência de confusão. Assim como busca punir com rigor
aqueles que se envolvem em alguma forma de desentendimento, como agressões físicas
ou discussões graves, algumas punições um pouco mais brandas também são aplicadas
aos jogadores que assinam a súmula em local indevido.
Os casos de transgressões das regras, que são estabelecidas pela Liga, são
julgados na própria sede da instituição, semanalmente. Os julgamentos são abertos ao
público e quem geralmente assiste são os jogadores, dirigentes e árbitros. Na terça-feira
anterior a cada julgamento é fixada, no mural da liga, a pauta da convocação dos
processos para julgamento com o nome dos “denunciados”, o clube a que pertencem e o
enquadramento nos artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).5 A
pauta que relaciona cada julgamento e quem fará parte deles é elaborada pela Junta
Disciplinar Desportiva (JDD), após a análise das súmulas, que é realizada pelo
procurador da Liga.6
Nos julgamentos observados, a maioria das punições foram leves, de apenas
uma partida, mas que em certos momentos do campeonato podem significar bastante,
dependendo do jogador. No início de cada caso a ser julgado é realizada a leitura do
trecho presente na súmula que possibilita o enquadramento e, muitas vezes, ela é
realizada nos mínimos detalhes, como em um caso de ofensa entre jogadores, quando
foi lida uma sequência de xingamentos. Nessa ocasião, os dois envolvidos assumiram
suas exaltações e pediram pena mínima, justificando com argumentos sobre a

5

Assim, previamente, os julgados têm a possibilidade de organizar suas defesas, com argumentos, provas
e testemunhas.
6
O procurador da Liga é o senhor Volnei Dias dos Santos, que é advogado e faz esse trabalho como
voluntário.
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“naturalidade” de um jogador ficar de “cabeça quente” em um jogo de futebol (Diário
de Campo nº 38, 11/11/2010).
Noutros casos, um pouco mais complexos, os participantes precisam elaborar
com detalhes a própria fala da defesa e a das testemunhas, procurando contradições do
árbitro na súmula, brechas na legislação ou algum equívoco no enquadramento. Eles
realizam diversas explicações e utilizam até mesmo desenhos para explicar melhor o
ocorrido. Também houve situações em que os réus recorreram aos registros das
punições para demonstrar que fazia muito tempo que um jogador daquele time não era
julgado e que, da última vez que aconteceu, foi justo porque era uma final e a “energia
excessiva” faz com que isso aconteça (Diário de Campo nº 38, 11/11/2010). Dentre os
casos mais graves de punição estão os de expulsão da Liga de Veteranos.
Percebemos, assim, que há a manutenção de certo equilíbrio entre proibições e
permissividades, fatores que se mostram relevantes para a consolidação e continuidade
do futebol competitivo na Liga de Veteranos. Algumas das formas de controle estão
inspiradas nas regras do futebol profissional, porém, muitos comportamentos
aparentemente faltosos para aquele futebol são considerados inevitáveis ao tratar-se
desse futebol, recebendo penas mais leves quando levados a julgamento.
Sendo assim, os árbitros ocupam um papel fundamental na LVRG e, ao
acompanharmos mais atentamente seus passos, reforçamos nossas suspeitas de que as
fronteiras entre os “papéis” existentes na Liga são bastante dispersas. Nas suas reuniões,
às segundas-feiras, quando entregam as súmulas e recebem os pagamentos (nessa
ordem) referentes à partida do sábado anterior, os assuntos também são sobre as
partidas. Além dos comentários sobre as disputas e as situações das equipes na
competição eles tratam sobre suas marcações e as reclamações sofridas, demonstrando
os lances e requisitando sugestões dos outros árbitros.
Desta forma, cria-se um tipo de parâmetro utilizado pela arbitragem nas
partidas da Liga, que é constituído nessas relações entre os árbitros e deles com os
outros participantes da LVRG. Em algumas partidas, encontramos juízes em suas
rodadas de folga, assistindo aos jogos junto aos espectadores e durante o intervalo
conversando com os jogadores. Nas reuniões destinadas à entrega das súmulas, os
árbitros mais recentes na Liga chegam com parte do documento em branco e procuram
o auxílio dos mais experientes para o preenchimento. A Liga possui 15 árbitros e os

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1013

jogos são conduzidos por apenas um juiz nas etapas classificatórias, a partir daí, nas
etapas eliminatórias (mata-mata), participam além deste, mais dois assistentes. 7
A Liga exige que os árbitros atuem de modo singular em suas partidas,
conforme as características sob as quais o futebol de veteranos da Liga está estruturado.
Essas singularidades são identificadas pela própria Liga, que considera o seu
campeonato diferente dos outros, por ser disciplinado e sério, devendo ser tratado com
rigor, que acreditam ser indispensável para a organização desse futebol.
Em meio a um alvoroço por conta de reclamações dos árbitros na rodada anterior, o presidente disse que
já teve uma conversa com os árbitros e falou que ali não é igual aqueles jogos sem organização que eles
apitam. Ali, tem que esquecer tudo e apitar diferente e sério, porque tem organização (Trecho do Diário
de Campo nº 7, 01/06/2010).

Constatamos que dentre as singularidades futebolísticas que essa Liga
apresenta em relação a outros grupos de lazer, destacou-se a valorização da organização
e da disciplina futebolística. Fundamentadas, basicamente, no controle dos
comportamentos através dos julgamentos e punições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os momentos observados na LVRG nos fizeram percebê-la como um singular
espaço-tempo de lazer. A organização rigorosa das atividades do grupo se mostrou parte
fundamental da manutenção desse espaço de lazer, para que permaneça em
funcionamento, caracterizando um grupo singular e uma forma específica de
organização e prática futebolística. As tarefas que compõem as reuniões, os julgamentos
e os jogos fazem parte do tempo livre dos indivíduos pertencentes a esse grupo e
assumem, muitas vezes, caráter obrigatório.
Estabelece-se, assim, um tipo de compensação, pois na atividade obrigatória
esses indivíduos cumprem as demandas necessárias para garantir o acontecimento da
atividade satisfatória principal, o jogo de futebol. Além disso, percebemos que as
atividades organizativas, que se tornam obrigatórias para alguns, como os representantes
das equipes nas reuniões de terças-feiras, também podem assumir um caráter
satisfatório. Elas, não necessariamente, ocupam posições opostas e podem conectar
sensações nessa relação entre a obrigatoriedade e a satisfação.

7

Segundo o presidente, essa medida é tomada apenas com o objetivo de economizar com as despesas.
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As reuniões são imprescindíveis para que a competição, da forma como está
estruturada, aconteça. Esses momentos tornaram-se mais uma oportunidade para a
sociabilidade e o fortalecimento dos laços de pertencimento entre eles. Através dessa
forma organizativa de futebol, a LVRG produz significados, delimita espaços, e
estabelece uma condição de pertencimento, afirmando e legitimando o futebol de
veteranos como um significativo momento de lazer.
Dentre as singularidades futebolísticas que essa Liga apresenta, destacou-se
ainda a valorização da disciplina através da busca pelo controle dos comportamentos,
que é demarcada através dos julgamentos e das punições. Essas características se
tornam marcas desse grupo, diferenciando-o na relação com outros grupos, motivados
pela prática do mesmo esporte.
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PERFIL DE PRATICANTES DA CORRIDA DE RUA DE ASSESSORIAS
ESPORTIVAS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE1
Karine Barbosa de Oliveira – Universidade Federal de Minas Gerais –
karine3001@hotmail.com
Ana Claudia Porfirio Couto – Universidade Federal de Minas Gerais
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar o perfil dos praticantes da corrida
de rua que são assessorados na cidade de Belo Horizonte. Como metodologia de pesquisa
utilizo da pesquisa qualitativa e quantitativa e o instrumento utilizado foi o questionário
online, que foi enviado para as assessorias que ficaram responsáveis de encaminhar o
mesmo para seus alunos. O estudo foi realizado em 10 assessorias da cidade de Belo
Horizonte e composto por 390 respostas de questionário online, sendo 179 mulheres e
211 homens. A faixa etária mais expressiva do estudo foi de 30 a 39 anos (43,1%), tendo
56,2% de casados, seguidos dos solteiros (36,2%). Em relação ao grau de instrução
tivemos 44,4% com pós-graduação, tendo um alto grau de instrução os participantes da
pesquisa e quando falamos de ocupação temos 50,3% de trabalhadores da iniciativa
privada. A principal razão para escolha de uma assessoria para a pratica da corrida de rua
é devido a procura por uma orientação profissional.
PALAVRAS CHAVES: Corrida de rua; lazer; perfil.

INTRODUÇÃO
No processo histórico de organização da sociedade, o homem sempre buscou
formas de diversão, importante tanto quanto as formas de trabalho, religiosidade ou
constituição familiar. As formas de diversão nem sempre existiram como o que
chamamos hoje de lazer, pois esse lazer possui peculiaridades da sociedade atual e o fato
de haver coincidências não quer dizer que os fenômenos são os mesmos. (MELO e
ALVES JUNIOR, 2003).
O lazer começou a ser mais discutido a partir da Revolução Industrial, onde inicia
o controle do tempo de trabalho e do tempo livre. O tempo se torna mercadoria rara,
tornando um valor de troca no trabalho e também no “tempo livre”, que pode ser
1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer - UFMG
– Belo Horizonte/MG
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comprado e vendido, além de se encontrar “regulado, fragmentado e cronometrado no
interior da trama social” (WERNECK, 2001).
Outro aspecto que devemos levar em consideração é como está sendo ocupado
este tempo do lazer, que podem variar de acordo com o interesse central que motiva o
indivíduo a realizar a atividade que são os chamados conteúdos culturais do Lazer2
(MELO, 2003), que podemos destacar dentre eles o interesse físico, em que a corrida de
rua se encaixa, por ser uma prática esportiva, mas ao mesmo tempo não se exclui os outros
interesses como o social, que podemos encontrar dentro desta atividade.
A Federação Internacional de Associações de Atletismo (IAAF), citado no
trabalho de Salgado et. al. (2006) “define as corridas de rua, as chamadas provas de
pedestrianismo, como as disputadas em circuitos de rua, avenidas e estradas com
distâncias oficiais variando entre 5 e 100km”.
As corridas de rua são classificadas, segundo Dallari (2009), como um fenômeno
sociocultural contemporâneo, devido ao seu crescimento e aos significados que elas
carregam, os quais influenciam em valores e hábitos das pessoas que correm.
O Fenômeno da corrida de rua é algo recente, o qual teve como marco a década
de 1970 em que houve o boom das corridas de rua como prática esportiva nos Estados
Unidos e Europa, principalmente influenciadas pelo médico Kenneth Cooper que trouxe
uma ligação das corridas com a superioridade física e especialmente ligada à saúde. Com
esse crescimento, surgiram vários meios comerciais na tentativa de captar mais amantes
do esporte, por exemplo, revistas especializadas em corridas, produtos alimentícios,
roupas, artigos e acessórios específicos para os corredores (OLIVEIRA, 2010).
Desde 1979 a corrida de rua vem ganhando espaços cada vez maiores nos grandes
centros urbanos, os quais as mídias mostram não serem apenas mais um esporte, mas algo
que está se tornando um “estilo de vida” (STAPASSOLI, 2012). A corrida de rua está em
constante crescimento, principalmente nos últimos anos no que diz respeito ao número de
praticantes, a quantidade de provas realizadas durante o ano e ao aumento de grupos de
corrida, que são conhecidas também como assessorias esportivas. Essas assessorias

2

Dumazedier, citado por Melo (2004), fala sobre cinco conteúdos culturais do lazer, a saber: interesses
físicos, interesses artísticos, interesses manuais, interesses intelectuais e interesses sociais. Melo ainda
acrescenta que não devemos utilizar tal classificação de forma rígida, e que uma determinada vivência pode
se encaixar em diferentes interesses, contudo para uma compreensão didática mostra-se como uma
ferramenta interessante esta divisão.
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atendem o público que deseja iniciar ou evoluir na corrida de rua sob a orientação de
profissionais formados em Educação Física.
Como podemos observar em algumas notícias encontradas na internet e em artigos
que falam sobre esse crescimento do número de praticantes da corrida de rua e do número
de provas. Sites como da WebRun3, do SEBRAE4 e Flexpe5 falam sobre um estudo feito
pela Federação Paulista de Atletismo (FPA) que revela ter havido um crescimento do
número de participantes em provas de corrida de rua no ano 2012 em 15% em relação ao
ano de 2011, no estado de São Paulo, a pesquisa destaca também o aumento no número
de participações das mulheres em provas e ainda ressalta que a corrida ainda não atingiu
seu máximo. Esse crescimento pode ser visto no gráfico abaixo divulgado pelo site:

1019

Fonte: www.flexpe.com.br

Esses dados sobre o crescimento do número de provas e participantes nas corridas
de rua no Estado de São Paulo também podem ser confirmados no estudo feito por
Salgado e Chacon-Mikahil (2006).
Com o aumento do número de participantes, também houve um aumento do
número de assessorias esportivas ou grupos de corrida, provas, modelos de tênis,
vestuários, acessórios, dentre outras que fizeram da corrida de rua um produto de
consumo. Assim como Oliveira (2009) relata que houve uma mudança no perfil
socioeconômico dos participantes que são encontrados nos eventos de corrida. Esse
3

http://www.webrun.com.br/h/noticias/corrida-de-rua-recebe-15-mais-adeptos-em-relacao-a-2011/14476
http://www.sebraemercados.com.br/busca-por-qualidade-de-vida-acelera-o-mercado-de-corrida-de-rua/
5
http://www.flexpe.com.br/2013/04/corrida-de-rua-no-estado-sao-paulo-tem-crescimento-de-15/
4
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aumento gerou mudanças no mercado destinado a esta modalidade e como exemplos o
autor cita as marcas de calçados que tiveram que investir em tecnologias cada vez mais
sofisticadas, criação de novas revistas especializadas no mundo que envolve a corrida.
Há alguns aspectos relacionados a mudanças que devemos levar em consideração
no contexto das corridas segundo Oliveira (2009, p.25):
Essas mudanças têm sido percebidas no contexto da corrida pela articulação
de três fenômenos principais que tem ocorrido: 1) a transição de perfil do
participante das corridas de rua, alterando as relações percentuais de gênero,
faixa etária, classe social e nível de performance; 2) o surgimento de novos
modelos de eventos de corridas, que podem ser divididos em duas classes
principais, as corridas convencionais e as corridas fashion; e, 3) o surgimento
dos grupos de corrida, que dá conta de agregar os novos perfis de corredores,
se coloca como alternativa de emprego para ex-atletas e sofre influências
pedagógicas baseadas em valores carregados por esses profissionais.

As assessorias esportivas atraem cada vez mais aquelas pessoas que querem
praticar a corrida de rua, porém não se interessam pela profissionalização e possuem um
poder aquisitivo maior (TRUCCOLO et. al, 2008).
Segundo Oliveira e Freitas (2004) o consumo seria a “utilização dos bens
materiais para a satisfação das necessidades demandadas pelo homem”, sendo que
adquirir um produto vai além das necessidades econômicas, que são chamadas de
necessidades subjetivas, na qual o lazer se encaixa. Os objetos não são mais comprados
somente pelo valor de uso ou utilidade, mas para preencher as necessidades do ego, que
são potencializadas pelos meios de comunicação para suprir os desejos e sonhos das
pessoas que os consomem. Podemos dizer que essa troca de “função” do lazer, do sentido
de utilidade para suprir os desejos, é devido ao fenômeno chamado cultura, como tratado
por Durham citado por Werneck e Isayama (2001, p. 48): “a cultura constitui um processo
pelo qual os homens orientam e dão significado às ações através de uma manipulação
simbólica que é atributo fundamental de toda prática humana” e por Marcellino (2007)
em que ele discute o quão é fundamental compreender a cultura como um fenômeno
amplo e de características abrangentes, que se relaciona não somente com as produções
humanas, mas também com o processo dessa produção. Nesse sentido, o conceito de
cultura utilizado está intimamente vinculado aos processos de reprodução, produção e
transformação de nossas práticas coletivas, mas geralmente a indústria cultural nos
apresenta apenas a possibilidade de reprodução e consumo.
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Stapassoli (2012) comenta que os corredores são considerados como uma
“subcultura”, no qual é um grupo que se auto seleciona a partir de um valor em comum
que pode ser uma marca, uma atividade ou um produto. Sendo isso encontrado nas
assessorias, quando você quer fazer parte desse mundo da corrida a partir da sua prática
e consequentemente das relações que podem gerar na vida do corredor.
É comum você escutar dos corredores que quando o “bichinho” da corrida te pega,
você não consegue mais ficar sem correr, que é definido por Oliveira (2010, p.62) assim:
Muitas vezes os corredores falam no “bichinho” ou no “vírus” para o porquê
de levarem tão a sério a corrida na falta de encontrarem uma explicação
coerente ou consciente para a prática. A maior parte dos corredores inicia nas
atividades sem qualquer pretensão e aos poucos vão se descobrindo como
‘capazes’ ou ‘talentosos’ nas atividades do seu lazer. A descoberta não parte
apenas de uma ideia sobre si mesmo, ela surge do reconhecimento de outros
(...), onde outros ‘loucos’ e pessoas que não fazem parte do mundo da corrida
vêm como uma distinção honrosa os feitos do corredor.

Pensar na corrida de rua a partir da perspectiva do lazer parece ser ainda um tema
pouco explorado quando pensamos nas relações que esta prática tem sobre a sociedade.
A experiência vivida com a corrida de rua gerou algumas perguntas sobre o campo
como: Quem são essas pessoas que procuram as assessorias para realizarem a prática da
corrida de rua? Por que elas procuram uma assessoria?
Assim o presente estudo possui como objetivo: Investigar o perfil dos praticantes
da corrida de rua que são assessorados na cidade de Belo Horizonte.

PROCESSOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo com característica
exploratória, conforme explicado por Gomes e Amaral (2005). Além da pesquisa
bibliográfica que se relacionam com o Lazer e com a Corrida de Rua, no sentido de
fundamentar a construção nas análises.
Em relação à pesquisa de campo, foi utilizado um instrumento: o questionário,
que continha 28 perguntas abertas e fechadas. A escolha pelo questionário online, foi
devido ao fato de querer atingir o maior número de corredores das assessorias, visto que
durante o treino provavelmente não conseguiria realizar o preenchimento dos
questionários. A escolha em realizar a pesquisa com os praticantes da corrida de rua, tanto
caminhantes quanto corredores, que fazem parte das assessorias esportivas de Belo
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Horizonte foi feita por acreditar que a orientação de profissionais capacitados seja de
fundamental importância para a prática da modalidade.
Para análise estatística das informações obtidas com os questionários foi utilizado
o programa de análise estatística “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) que
possibilita diversos cálculos e cruzamentos de dados simplificando o processo de análise
dos dados.
A população alvo desta pesquisa para aplicação dos questionários foram os
praticantes da caminhada e da corrida de rua orientada por assessorias esportivas da
cidade de Belo Horizonte. Entrei em contato com quinze assessorias, porém apenas dez
se dispuseram participar da pesquisa. A busca pelas assessorias, se deu a partir de uma
pesquisa realizada no Google e nos pontos de treino da Praça Nova da Pampulha e da
Lagoa Seca, no bairro Belvedere. Assim, durante o prazo determinado para contato com
as assessorias que foram de 2 meses, tivemos um total de dez assessorias que se
interessaram em participar da pesquisa.
Para cada assessoria foi enviado um e-mail com o link do questionário online,
solicitando que o responsável pela empresa encaminhasse o mesmo para todos os seus
alunos, tendo como prazo em que o questionário ficaria online de 45 dias. A escolha pelo
envio do link do questionário online através de e-mail que a própria assessoria enviaria
aos seus alunos é devido a este ser o meio de contato que as assessorias possuem para
envio de planilhas de treinos e comunicados. Foram tomados todos os cuidados em
relação às questões éticas para realização de uma pesquisa, como preenchimento da carta
de anuência e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Ressalto que os dados apresentados neste artigo é uma parte que compõe a minha
dissertação.

RESULTADOS
Ao perguntar as assessorias participantes o número de alunos que elas possuíam
eu teria uma população de 2.142 pessoas, porém obtive retorno de 390, o que corresponde
cerca de 18,2% da minha população. Assim, minha amostra possui 390 participantes,
sendo 179 mulheres (45,9%) e 211 homens (54,1%).
Quadro 1 – Faixa Etária
Faixa Etária

Número de participantes
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Abaixo de 18 anos

1

de 18 e 29 anos

64

De 30 a 39 anos

168

De 40 a 49 anos

99

De 50 a 59 anos

50

Acima de 60 anos

8

De acordo com o quadro acima em relação a faixa etária percebemos que a maioria
das pessoas que responderam ao questionário possuem idade entre 30 e 39 anos, sendo
43,1%, o que corrobora com os estudos de Antunes (2014), que fez um estudo sobre o
perfil dos praticantes da corrida de rua em uma assessoria de São Paulo, nos quais a
maioria com faixa etária entre 27 e 46 anos, sendo em sua maioria todos adultos.
Quadro 2 – Estado Civil
Estado Cívil

Número de participantes

Solteiro

141

Casado

219

Divorciado

19

Viúvo

1

Separado

6

Outros

4
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Em relação ao quadro 2, que diz respeito ao Estado Civil, temos em sua maioria
pessoas casadas, sendo 56,2%, e que tem-se semelhanças também com os trabalhos de
Truccolo et. al (2008), que foram encontrados 58,8% dos praticantes de corrida também
casados, porém um estudo realizado no Rio Grande do Sul. E em seguida vem os solteiros
que também possui semelhança com o trabalho de Truccolo et.al (2008).
Quadro 3 – Grau de Instrução
Grau de Instrução

Número de participantes

Ensino Médio Incompleto

1

Ensino Médio Completo

17

Graduação Incompleta

27

Graduação Completa

118

Pós-Graduação

173

Mestrado

40

Doutorado

14
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Em relação ao grau de instrução percebe-se, de acordo com o quadro 3 que temos
a maioria com Pós-Graduação, sendo 44,4% e em seguida pessoas com a Graduação
Completa, sendo 30,3%. Estes resultados corroboram com os estudos de Truccolo et. al
(2008), porém são contrários ao resultado obtido no trabalho de Tomazini e Silva (2014)
estudo realizado num assessoria de São Paulo, que revela que possui em sua maioria a
graduação completa (45%)m seguido de Pós-Graduação com 25% dos seus participantes.
Já no trabalho de Antunes (2014) teve sua maioria com Superior Completo (81%), porém
não é subdividido em Graduação, Pós-graduação, mestrado ou doutorado.
A ocupação em que se encontravam os participantes temos: 15 Estudantes, 196
Trabalhadores de iniciativa Privada, 67 Trabalhadores de Iniciativa Pública, 61
Trabalhadores autônomos, 7 aposentados, 10 desempregados, 6 Dono(a) de casa e 28
pessoas que declaram ter outras ocupações que não foram contempladas nas opções
pertencentes ao questionário. Podemos observar que a maioria dos entrevistados
trabalham na Iniciativa Privada, sendo 50,3%.
Quadro 5 – Razões da escolha para a pratica da corrida numa assessoria
Razões

Número de participantes

Orientação profissional

314

Indicação de amigos ou familiares

28

Benefício da Empresa em que trabalha

27

Outros

21

De acordo com o quadro 5, podemos perceber que a maioria das pessoas que
procuram uma assessoria para pratica da corrida procuram uma orientação profissional,
sendo 80,5%. Essa orientação pode ser por vários motivos, dentre eles, aprender a correr,
evitar lesões, orientação para aumento de distancias ou provas específicas, planilhas de
treino e procura por profissionais qualificados para a prescrição da atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi dito anteriormente o crescimento em relação ao número de praticantes
da corrida de rua, houve aumento do número de assessorias, que possibilitam aos
corredores várias possibilidades de pontos de atendimento e de objetivos para a sua
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prática, visto que cada assessoria possui um perfil de atendimento podendo priorizar a
qualidade de vida ou o alto rendimento.
De acordo com os resultados apresentados, percebemos que os participantes da
pesquisa que fazem parte de assessorias na cidade de Belo Horizonte, possuem em sua
maioria pessoas na idade adulta e casados. Além de possuírem alto grau de instrução, uma
vez que possuem em sua maioria Pós-Graduação, seguido de graduação completa.
Em relação a sua ocupação percebemos a maioria pertencentes a Iniciativa
Privada, o qual nos permite analisar fatores como a possibilidade de pagar uma assessoria
para a realização da prática da corrida e até mesmo de poder investir em outras atividades
que contribuem para a melhora da performance e do bem-estar para a realização da
corrida de rua que é colocada pelos praticantes como atividade principal.
A principal razão que os participantes da pesquisa alegaram a escolha de uma
assessoria para a prática da corrida foi a orientação profissional, o que nos revela que
muitos corredores valorizam os profissionais de Educação Física para realizarem a
corrida, mesmo possuindo várias planilhas de treinos em revistas especializadas em
corrida. Sinalizando a importância deste profissional na área da corrida e principalmente
que torna um mercado promissor para os profissionais que querem atuar neste campo.
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JOGOS LÚDICOS – CRIAÇÃO DE UMA NOVA FERRAMENTA DE ENSINOAPRENDIZAGEM
Bruna Deandra Pantoja de Souza (UEA) – E-mail: bruna_diandra@hotmail.com
Leilane Pereira de Freitas (UEA) – E-mail: leilane.freitas44@gmail.com
Prof. Esp. Gustavo Queiroz Raposo (UEA) – E-mail: gqraposo@gmail.com
RESUMO: Este estudo consiste num relato de experiência das acadêmicas do curso de
Licenciatura em Educação Física pela Universidade do Estado do Amazonas, Núcleo de
Ensino Superior de Manacapuru, sobre jogos criados durante a disciplina Didática do
Voleibol. Tendo por finalidade relatar as experiências obtidas durante as atividades que
foram desenvolvidas na disciplina, e relatar como os jogos foram criados e de que forma
foram apresentados e desenvolvidos pelos acadêmicos, visando contribuir para a
valorização do aprendizado, fazem-se considerações sobre os desafios do ensino e da
aprendizagem a partir da importância atribuída ao jogo no desenvolvimento da criança.
Inicialmente iremos relatar a descrição das atividades desenvolvidas, os fundamentos e
os objetivos dos Jogos criados pelos acadêmicos, bem com as experiências presenciadas
durante sua apresentação prática. Após apresentaremos os resultados obtidos com o
planejamento, elaboração e aplicação destas atividades, e por fim percebemos que a
utilização de jogos didáticos que incluem o lúdico tem bastante influência no processo
de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade, jogo, relato de experiência, ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Indiscutivelmente, o professor, sofre grandes dificuldades na prática do exercício
da profissão em especial, a disciplina Educação Física. Dificuldades oriundas de
diversos fatores como falta de estrutura, materiais adequados, desvalorização
profissional, entre outros, tendem a impactar de forma negativa os recém-formados.
Uma forma de minimizar este impacto está relacionada à formação desses profissionais,
que deve abranger conhecimentos amplos, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto
prático. Okuma (l996) aponta que as vivências práticas num curso de formação
profissional em Educação Física são tão importantes quanto à aquisição de
conhecimento, pois através das vivências práticas adquirimos subsídios necessários para
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aprender a lidar com pessoas e conduzir nossa ação profissional num nível de
excelência em diferentes situações que poderão ser apresentadas.
Com o objetivo de demonstrar a importância de experiências teóricas aliadas a
experiências práticas na formação dos futuros professores é que relataremos as
experiências vivenciadas numa atividade durante a disciplina de Didática do Voleibol,
enquanto acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade do
Estado do Amazonas.
A atividade que tinha como proposta a criação de um esporte/jogo para crianças,
visando buscar metodologias diferentes. Para desenvolver esta atividade fomos
orientados a nos dividirmos em grupos, e durante três dias aconteceram vários processos
até as apresentações práticas de todos os jogos criados, na área externa da própria
Universidade com os próprios alunos da turma de Educação Física.
Destacam-se também a criação de formas alternativas de ensino, baseadas em
metodologias lúdicas, envolvendo jogos e brincadeiras. Feijó (1992, p.02) afirma que “o
lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente, fazendo parte
das atividades essenciais da dinâmica humana caracterizada por ser espontânea,
1028

funcional e satisfatória”.
MATABOL.
O primeiro jogo apresentado por um grupo de acadêmicas foi o jogo
“MATABOL”. Este jogo foi idealizado para ser praticado com as mãos, com uma bola
de queimada em um campo ou quadra com as dimensões da quadra de voleibol, sendo
dividido ao meio por uma rede colocada em uma altura baixa, similar ao tênis. O
objetivo do jogo era eliminar todos os jogadores adversários e ganhar a maior
quantidade de sets, sendo a equipe vencedora aquela que tiver mais jogadores em
campo.
Como determinações básicas o jogo tinha as seguintes regras:


Será praticado dentro da área delimitada para o voleibol;



A divisão da quadra será feita por uma rede de voleibol a uma altura de 20cm do
chão;



Cada equipe terá 6 jogadores, sendo que um é escolhido como capitão ficará
atrás da linha de fundo. Este só poderá ultrapassar a linha de fundo e adentrar a
área do vôlei quando for o único jogador restante da sua equipe;
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Os jogadores terão que ficar a uma distância mínima de 80cm da rede para poder
efetuar o ataque. Se algum jogador desrespeitar esta regra, este será punido com
um tiro livre;



O tiro livre no Matabol é realizado com um arremesso próximo da rede, e com a
equipe penalizada imóvel;



As equipes terão direito até 3 toques, sendo o ultimo obrigatoriamente um
ataque;



O tempo limite para a posse individual da bola é de 5 (cinco) segundos, caso
ultrapasse esse tempo, a posse da bola vai para o adversário;



Só será permitido acertar o adversário dos pés até a altura do ombro;



Caso uma das equipes ataque e seu alvo apare a bola, este será eliminado;



Os jogadores eliminados só poderão voltar a jogar no próximo set;



Caso um dos jogadores acerte propositalmente o rosto do adversário, será
punido com expulsão;



O jogo será dividido em três sets, onde a equipe vencedora será aquela que
ganhar a maior quantidade de sets.
Uma característica muito interessante desse jogo era o fato das equipes terem o

direito de três passes entre seus companheiros de time, no entanto, dependendo da
estratégia utilizada pelo time o ataque poderia ser feito no primeiro ou segundo passe.
O jogo se tornava bastante movimentado pelo fato de ter regras que estimulavam
a dinâmica do jogo, influenciados por essa dinâmica do jogo os participantes utilizavam
os fundamentos do handebol: passe e arremesso. Dando ao professor uma nova opção
para o ensino, adaptando-as de acordo com as modalidades, desenvolvendo o indivíduo
de forma ampla, sem um direcionamento específico nas séries iniciais.
O jogo Matabol estimula o desenvolvimento da Lateralidade, Equilíbrio
Dinâmico, Organização tempo espacial, coordenação motora global através das ações de
esquivas, de arremesso, de movimentação no espaço de jogo, além de desenvolver o
reconhecimento corporal do outro, através da delimitação de uma área especifica para
acertar a bola. Além dos aspectos técnicos e motores também foi possível observar uma
diversidade de ações táticas durante o jogo. Algumas equipes eram mais ofensivas
outras equipes eram mais defensivas.
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Definimos capacidades táticas como complexo conjunto de processos
psíquico-cognitivo-motor que conduz a tomadas de decisão adequadas para
resolver a tarefa problema de jogo, permitindo um comportamento adaptado
às situações do jogo ou atividade. (GRECO ET. AL. 1998, p. 57).

Observando as regras do jogo, percebemos que os criadores se preocuparam com
a segurança de cada participante, inibindo ações agressivas como acertar o rosto. É
importante a utilização das regras como ferramenta de ensino-aprendizagem,
contribuindo no desenvolvimento da criança nos aspectos comportamentais e
atitudinais. Segundo Vygotsky (2001, p. 315):
A criança se subordina às regras do jogo não porque esteja ameaçada de
punição ou tema algum insucesso ou perda, mas apenas porque a observância
da regra lhe promete satisfação interior com a brincadeira.

TOQUEBOL
O segundo grupo de acadêmicos apresentou o jogo criado por eles, que se
chamava “TOQUEBOL”. O esporte criado é inspirado no futevôlei, podendo ser
adaptado a qualquer ambiente.
As regras básicas são:


As equipes são formadas por 3 jogadores, 2 titulares e 1 reserva;



O campo de jogo deve dividida ao meio por uma rede estendida a uma altura
baixa;



A bola pode ser de futevôlei ou futebol;



Serão permitidos 3 toques por equipe, sendo o 3º toque obrigatoriamente
passando a bola para o outro lado;



Cada jogador pode dar um toque por vez na bola;



Não é permitido o uso das mãos;



No ato do saque é obrigatório quicar a bola no chão antes de chuta-la para o
campo adversário;



Na recepção é obrigatório deixar que a bola quique no chão antes de toca-la;



A partida será dividida em 2 sets de 15 pontos;



Em caso de empate haverá um set desempate de 12 pontos;
Durante a realização de diversas partidas notamos que muitos indivíduos

apresentavam dificuldades com relação à habilidade do chute, pode ser que isso tenha
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relação com o fato de que esses indivíduos não terem tido vivências em suas infâncias,
correlacionadas a atividades que utilizam o chute.
A oportunidade de prática global de atividades contribui positivamente para o
desenvolvimento da criança. Desta forma, o estímulo para que as crianças
vivenciem as mais diversas experiências é muito importante para o
desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais e sócios afetivos.
(PFEIFER, 2006, p. 14-23)

Um ponto interessante durante as partidas do Toquebol foi a observação das
variações táticas de uma equipe para a outra, independente de qual a estratégia utilizada,
ofensiva ou defensiva, o objetivo era claramente vencer a partida.

FUTDUPLO
O jogo futduplo foi criado com a proposta mais irreverente de todos os jogos
apresentados, ligar seus participantes pelo tornozelo e jogar uma partida de futebol. O
jogo obedece as regras do futsal básico, porem sem goleiro e obedecendo as seguintes
determinações:


A trave do jogo mede 45cm de largura e 35 de comprimento.



Cada gol feito pelos pés fixados um ao outro valerá 2 pontos. Assim como cada
gol feito pelo pé que estiver livre valerá 1 ponto.



A bola utilizada será a bola de futsal.



Não haverá goleiro;



O jogo só poderá ser jogado se os atletas estiverem os pés devidamente juntos.



Os times deverão ser compostas por dupla formada por menino e uma menina,
nunca dois meninos ou duas meninas juntas.



Os participantes não poderão utilizar as mãos para entrar em contato com a bola.



O jogo terá 2 tempos de 10min de duração.



Em caso de empate o jogo será decidido por pênaltis, sendo cobrado pelas
duplas que deverão chutar a bola em direção ao gol ao mesmo tempo.
Na aplicação prática do jogo foram formadas duas equipes, composta por seis

jogadores cada. Com uma fita, cada jogador era fixado em outro jogador através do
tornozelo. O jogo começa no centro da quadra, e o objetivo é fazer gols, sendo que o
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valor dos gols variava de acordo com o que foi determinado na regra, pés unidos
valeriam 2 gols, e os que forem feitos pelos pés livres valeriam apenas 1 gol.
O fato das equipes serem formadas por duplas de meninos e meninas tornava o
jogo mais atrativo, e ali havia uma quebra de tabus no que se diz respeito a meninos não
brincarem com meninas, ou que meninas não jogam futebol.
Segundo a Diretriz Curricular, 2006:
Na prática esportiva, é preciso combater signos sociais que expressam
preconceito racial e/ ou étnico, discriminação entre gêneros, violência moral
decorrente de singularidades entre o grupo. Assim, o esporte, como conteúdo
de Educação Física, deve estar acessível em igualdade de condições para
todos os alunos. (2006, p. 23)

O jogo se tornava confuso, pois eram muitas pessoas ocupando um espaço
reduzido, deste modo foi sugerido que as equipes fossem compostas por apenas duas
duplas para tentar aumentar o campo de jogo. Nessa oportunidade o jogo teve uma
dinâmica melhor, foi possível ver mais trocas de passes, e lances perigosos de gol.
Porém houveram gols durante as partidas, e elas foram decididas nos penaltis.
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GUDEBOL
O Gudebol é outra criação muito interessante resultante dessa experiência, o
jogo tem a possibilidade de ser adaptado para quadras, campo ou outro espaço
disponível. Os materiais utilizados no jogo foram duas bolas de handebol, duas bolas de
basquete, dois bambolês e uma fita para demarcar o campo de jogo, tudo bem simples
de ser montado. O objetivo do jogo é movimentar a bola de basquete acertando-a com a
bola de handebol, até que a mesma fique dentro do diâmetro do bambolê.
As regras básicas do Gudebol são:


As equipes devem ser composta por no mínimo 3 jogadores;



A bola maior (basquete) só poderá ser movimentada pela bola menor
(handebol);



A bola deverá ser lançada obrigatoriamente com as mãos;



Jogo será composto por 10 rodadas;



Em cada rodada será composta por jogadas alternadas entre as esquipes
participantes;
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Não será permitido o mesmo jogador efetuar jogadas consecutivas, ou seja,
todos da equipe deverão efetuar as jogadas;



Cada participante terá o tempo máximo de 40seg para efetuar a jogada;



Em caso da bola sair do campo de jogo o retorno deverá ser feito em cima da
linha o mais próximo do local de onde a bola saiu;



Cada vez que a equipe colocar a bola no alvo será somada 1 ponto;



Vence a equipe que somar mais pontos ao final da partida;



Em caso de empate haverá mais uma rodada como morte súbita, ou seja, a
primeira equipe que conseguir colocar a bola no alvo vence;
Para participar da atividade foram formados trios, e o jogo iniciado no fundo da

quadra onde as equipes ficarão alinhadas lado a lado. Os bambolês ficavam
posicionados de um lado da quadra, as bolas de basquete ficavam posicionadas em cima
da linha do outro lado, e o primeiro jogador de cada dupla possuía uma bola de
handebol na mão.
Observamos que assim como os outros jogos esse estimulava bastante o aspecto
cognitivo dos participantes, onde cada equipe tinha que elaborar sua estratégia para
ganhar a partida. O trabalho em equipe estava mais uma vez presente, gerando
oportunidade de melhorar a capacidade de convívio. A técnica empregada no jogo
exigia que cada jogador tivesse noção espacial de cada objeto, da força a ser empregada,
a área que deveria acertar na bola para que a mesma tomasse o rumo adequado.
O jogo lúdico deve proporcionar para a criança um ambiente de disputa
saudável, pois na competição a grande recompensa é participar, que está relacionado
com ganhar e perder, ao fim dos jogos os participantes estarão mais experientes,
inteligentes e habilidosos por resolverem os problemas do jogo. (Freire e Venâncio,
2005).

METODOLOGIA
A atividade foi desenvolvida através da formação de grupos, no primeiro
momento deu-se inicio a fase de criação de cada grupo. As primeiras reuniões para
definir as bases dos jogos que seriam criados foram dentro da sala de aula, os grupos
reuniram-se e discutiram suas ideias, e naquele momento de debates, percebemos que
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trabalhar em equipe seria um grande desafio. Tal fato nos levou a um exercício de
cooperação e convivência de muito valor, pois, segundo Venâncio (2002, p.125): “Uma
pessoa não pode ser humana sozinha. Do mesmo modo, uma pessoa não pode ser
competente sozinha. A qualidade do seu trabalho não depende apenas dela – define-se
na relação com os outros”.
Tendo a dinâmica local o intuito de criar uma situação onde simula a realidade
de algumas escolas, o principal desafio era criar em cada acadêmico a responsabilidade
de assumir o papel de professor e de pensar na diversas particularidades dos alunos, no
que se diz respeito às habilidades, gênero, idade, limitações físicas, emocionais e
sociais.
“A Educação Física não pode ser apenas para os mais habilidosos que se
identificam ou têm certa experiência em determinada habilidade. O esporte
competitivo pode ser seletivo e excluir alguns, mas o desporto escolar tem de
oferecer uma possibilidade de vivência a todos”. (SANTOS e MATOS, 2004,
p. 50).

Os jogos teriam que ser criados para que fossem acessíveis para todos
independente dos fatores citados, sem deixar de levar em consideração a ludicidade,
uma vez que o jogo lúdico é uma importante ferramenta de aprendizagem e deve está
sempre presente na metodologia do professor. Para Rego:
A ludicidade e a aprendizagem não podem ser consideradas como ações com
objetivos distintos. O jogo e a brincadeira são por si só, uma situação de
aprendizagem. As regras e imaginação favorecem á criança comportamento
além dos habituais. Nos jogos ou brincadeiras a criança age como se fosse
maior que a realidade, e isto, inegavelmente, contribuem de forma intensa e
especial para o seu desenvolvimento (Rego, 1932, p.36).

O jogo é uma ferramenta metodológica capaz de proporcionar uma
aprendizagem espontânea e natural. Através dessa ferramenta é possível estimular a
crítica, a criatividade, a socialização, podendo ser reconhecida como umas das
atividades mais significativas do conteúdo pedagógico social. (Marcelino 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos durante a aplicação dos jogos que eram desenvolvidas diversas
habilidades motoras, bem como estimulado o trabalho em equipe, a inclusão social, o
espírito de liderança, a competitividade saudável. Notou-se também que os jogos

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1034

estimulavam o desenvolvimento de habilidades cognitivas como elaboração de
estratégias, tomada rápidas de decisão, solução de problemas.
Os jogos trabalharam de forma lúdica e divertida os aspectos cognitivos, motores,
sociais e afetivos, nos revelando que nossas criações eram ótimas ferramentas para
desenvolver as crianças de um modo completo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado dessa experiência foi muito positivo, pois os jogos corresponderam a
todas as expectativas: eram divertidos, criativos, poderiam ser adaptados para diferentes
tipos de ambientes, materiais e pessoas. A ludicidade, o jogo ou o simples ato de brincar
desenvolve não somente a inteligência, mas também o esquema corporal e a
socialização do individuo. Winnicott (1975) afirma que é exatamente no brincar que
tanto as crianças como os adultos são capazes de expressar a sua liberdade de criação.
É preciso que haja uma postura por parte dos professores, para que busquem sempre a
melhor maneira de ensinar, proporcionando assim, que os jogos sejam vistos não só
como recreação, mas também como um recurso essencial para a construção e prática de
atividade física, e nessa experiência pudemos perceber isso, contribuindo para nossa
1035

formação profissional.
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ATLÉTICO MINEIRO E PALESTRA ITÁLIA: ORIGEM E CONTEXTO
HISTÓRICO DOS MAIORES ADVERSÁRIOS DO FUTEBOL MINEIRO
Rogério Othon Teixeira Alves, Unimontes, rogerioothon@gmail.com
Georgino Jorge de Souza Neto, Unimontes, netogeorgino@gmail.com
RESUMO: O Clube Atlético Mineiro e o Palestra Itália (atual Cruzeiro Esporte Clube), foram
fundados em 1908 e 1921, respectivamente. Os momentos em que se originaram são mais díspares
do que supõem os 13 anos que os separam. Cronologicamente podem estar próximos, mas os fatos
históricos acontecidos ou emergidos entre seus aniversários são definidores de uma época. O
Atlético nasceu num momento de exímio progresso científico baseado no positivismo europeu e
fez parte dos primeiros anos do futebol em Belo Horizonte. A cidade convivia com a pretensa
civilidade da aristocracia e a simplicidade do um povo que chegava querendo trabalhar. O Palestra
Itália surgiu das cinzas da Primeira Grande Guerra, quando brotou uma nova organização
geopolítica mundial. Foi um momento que formaria o século XX. Se o Atlético Mineiro surgiu
numa Belo Horizonte ainda em construção identitária, o Palestra Itália nasceu com características
bem diferentes. O desenvolvimento dos italianos no comércio da cidade pode ter gerado
sentimentos repulsivos por parte da tradicional sociedade mineira. Os itálicos já não eram mais
os pobres imigrantes que aqui chegaram pela crescente demanda de mão de obra deixada pelos
escravos. Sua colônia na cidade, ao final dos anos 1910, era exclusiva e organizada.

PALAVRAS CHAVE: Belo Horizonte; Atlético Mineiro; Palestra Itália; futebol.

OS MUNDOS DE ATLÉTICO E PALESTRA
Se observarmos a cronologia fria do calendário, diremos que o Atlético Mineiro e
o Palestra Itália são equipes nascidas no século XX: 1908 e 1921, respectivamente.
Entretanto, se analisarmos os contextos históricos dos períodos em que foram fundados,
pode ser que haja diferenças substanciais nos 13 anos que os separam e seja possível
inferir duas nações brasileiras balizadas pelos clubes de Belo Horizonte em questão.
Seria 1901 o ano que melhor simboliza o início do século XX? Que fatos
históricos podem ter caracterizado a mudança do século XIX para o XX? Em quais
circunstâncias históricas, desportos europeus modernos como o foot-ball, foram
assimilados no Brasil? São questões que podem definir 1908 do Atlético Mineiro e 1921
do Palestra Itália como anos significativamente diferentes.
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OS ANOS DO ATLÉTICO MINEIRO
A corrida para o século XX é marcada pelo desenvolvimento científico europeu
desde o século XVI até o seu apogeu em meados de 1870, na chamada Revolução
Tecnológica. Ao passo que dominaram com desenvoltura as forças naturais, energia,
transportes, comunicações e, principalmente, armamentos, foi criada uma situação
privilegiada, que desencadeou uma dominação em dimensões globais “[...] permitindolhes impor uma hegemonia apoiada na ideia de uma vocação inata da civilização europeia
para o saber, o poder e a acumulação de riquezas” (SEVCENKO, 2006, p.15).
À época, calçados nos ideais de ordem e progresso, o mundo seria conduzido, às
rédeas europeias, a um futuro de abundância, racionalidade e harmonia (SEVCENKO,
2006). O Atlético Mineiro – 1908 – nasceu nesse momento de exímio progresso científico
baseado no positivismo hegemonicamente europeu e fez parte dos primeiros anos do
futebol em Belo Horizonte. A cidade em questão vivia uma ambígua efervescência
durante a sua implantação, convivendo com a civilidade aristocrata da alta sociedade e a
simplicidade de um povo humilde que aqui vinha se instalando pela oportunidade de
trabalho.
A corrida armamentista europeia velava um período de relativa tranquilidade. As
relações diplomáticas do final do século XIX e início do XX asseguraram uma atmosfera
de convivência intitulada Paz Armada, constituída de desconfianças mútuas entre as
nações, que dificilmente terminaria sem agressões. Seria o progresso científico capaz de
assegurar a paz? Os interesses comerciais não subverteriam as regras de convivência
pacífica? Costa e Schwarcz (2007) esclarecem que naquele momento um conflito parecia
uma possibilidade esdrúxula em face dos novos avanços técnicos que traziam confiança
de um domínio absoluto sobre a natureza e os homens. Era a fantasia do progresso e das
civilidades.
“[...] E então, num repente inesperado, veio o mergulho no vácuo, o espasmo
caótico e destrutivo, o horror engolfou a história: a irrupção da Grande Guerra descortinou
um cenário que ninguém jamais previra (SEVCENKO, 2006, p.16). A era de avanços
científicos extraordinários culminaria na pior das incivilidades, a Primeira Grande Guerra
Mundial, de 1914 a 1918, período posterior à fundação do Clube Atlético Mineiro e
anterior ao Palestra Itália.
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A conjuntura política brasileira da segunda metade do século XIX apresentava-se
na transição da Monarquia para República (1889) e sua economia era basicamente agrária,
monopolizada pelo café paulista. Segundo Costa e Schwarcz (2007), os ideais
democráticos e abolicionistas, proclamados tardiamente em comparação com as outras
ex-colônias sul-americanas, fizeram com que a sociedade local sofresse ainda mais com
a ambiguidade trazida pelas mudanças. De um lado, a ideia de um país utópico-moderno
e progressista e, do outro, uma nação ainda assolada no atraso endêmico.
O Brasil, dependente economicamente da Inglaterra, monárquico, colonial,
escravocrata e agrário, sofreria com o progresso civilizatório importado da Europa e
implantado na marra em algumas cidades, “[...] era hora de reformar cidades, planejar
novos inventos, adaptar descobertas; enfim, vestir as diferentes capitais com a nova
roupagem que escondia os trópicos e exaltava a modernidade” (COSTA; SCHWARCZ,
2007, p.128). Os obstáculos ao futuro promissor eram enormes e contrastavam com a
imagem moderna veiculada pelos governos da época: analfabetismo, pobreza, aversão ao
trabalho, miscigenação indesejável, doenças, criminalidade, falta de higiene, dependência
financeira e instabilidade política e econômica tornariam a tarefa da senhora República
1039

bem complexa.
O fato de o Brasil ter vivido sob os auspícios da Monarquia colonialista e
escravocrata da família real portuguesa pode ter causado o distanciamento dos efeitos
benéficos da modernidade e, também, maléficos, como a Primeira Grande Guerra
Mundial. E ainda que a participação brasileira na guerra tenha sido pífia, o acontecimento
teve saldo catastrófico para a Europa. Milhões de mortes e uma devastação que geraram
reflexos em todo o mundo. Além disso, assistiu-se à ascensão dos Estados Unidos no
plano global e ao aparecimento de regimes autoritários em diversas regiões da Europa.
Para o Brasil a guerra foi algo longínquo. O efetivo brasileiro que lutou no conflito
foi pequeno e participou basicamente da área da saúde a partir de 1917. As notícias do
front chegavam pela imprensa. Para entender o jogo das reportagens da época, podemos
nos apoiar na memória de Pedro Nava (1974, p.172), testemunha da guerra de
informações na Belo Horizonte nos anos do confronto. Ele, aos 11 anos, conheceu o lado
sombrio das “[...] atrocidades alemãs”, que, “massacravam crianças, como Herodes.
Matavam mulheres, como Átila. Incendiavam cidades como Nero, degolavam,
fuzilavam...”. E conheceu os que, para ele, eram os benfeitores aliados, que “[...] iam para
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a guerra como quem vai a um piquenique. Rindo alto, rindo de braço dado”. A guerra de
Nava, aluno numa escola de educação inglesa, era do bem contra o mal, a que ele assistia
como uma diversão. O garoto em questão não sabia que a guerra seria um divisor de eras.
Mesmo sem ser destaque no comércio mundial, a pacata vida social brasileira,
sobretudo da capital federal, viveu incremento de novos costumes e hábitos, bancados
pela euforia do, ainda inseguro, novo regime de governo e pelo surto industrial do início
do século XX (COSTA; SCHAWARCZ, 2007). Os principais sítios econômicos e
decisórios se estabeleceriam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Era presumível
que suas cidades desenvolvessem primeiramente.
Lentamente o Brasil começava o processo de mudança de país iminentemente
rural para urbano. Dessa forma, as ruas das cidades passaram a compor mais intensamente
o cotidiano do povo brasileiro. As urbes modernas elegeriam logradouros definidores de
suas personalidades, locais de convivência comercial e divertimento. Desde o início do
século XX, João do Rio (2007, p.26) já proclamava que “[...] nas grandes cidades a rua
passa a criar o seu tipo, a plasmar o moral dos seus habitantes, a inocular-lhes
misteriosamente gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões políticas”. Não adianta
procurar o conceito ou definição de rua em dicionários ou enciclopédias, porque, para
João do Rio (2007, p.15) “a rua é um factor da vida das cidades, a rua tem alma!”. As
cidades brasileiras desenvolveriam as suas identidades nas suas ruas modernas e, também,
nas vielas lúgubres que não faziam parte do projeto civilizatório.
O Rio de Janeiro, de 1890 até a Primeira Grande Guerra Mundial, se maravilhava
com a reurbanização modernista, simbolizada pelo alargamento da Avenida Central,
renomeada Rio Branco posteriormente. A capital do Brasil, diriam Costa e Schwarcz
(2007, p.28) “[...] parecia corresponder ao surto que ocorria em outras partes do mundo,
além de trazer a sensação de que o país estava em harmonia como o progresso e a
civilização mundiais”. O orgulho era notável no seu povo: o artista inquirido por João do
Rio (2007, p.72) em 1907 resolveu pintar a Avenida Central na parede do botequim no
intento de homenageá-la e torná-la “[...] imorredoura. O advento do nosso progresso
estatelava-se ali para todo o sempre” naquela pintura comemorativa, pelo menos até o dia
em que o próprio governo determinasse a demolição daquela mesma rua do botequim.
A São Paulo de antes da guerra que já era pujante e em franco crescimento,
“tornou-se palco privilegiado para transformações socioeconômicas, urbanísticas, físicas
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e demográficas” no Brasil (COSTA; SCHWARCZ, 2007, p.30), e, por conta disso, sofreu
com o passado recente escravista e discriminatório. À época, na metrópole do café, como
dariam vazão a tanta gente diferente, constituída de negros, brancos, mestiços e
estrangeiros instalados em função dela e que no fundo definiria sua identidade? Sevcenko
(1992, p.31) nos leva a pensar deliberando que “[...] essa cidade brotou súbita e
inexplicavelmente, como um colossal cogumelo depois da chuva, era um enigma para
seus próprios habitantes, perplexos, tentando entendê-lo como podiam, enquanto lutavam
para não serem devorados”. São Paulo cresceria ao ponto de se tornar uma das maiores
do planeta, crescimento financiado pela indústria emergente e o agronegócio cafeeiro,
tornou-se, segundo Lambert (1976, p.108), “[...] a locomotiva do novo país, que puxava
19 carros vazios”.
E Belo Horizonte? Esta, inaugurada em 1897, cortejou o século XX. Não
conheceu o Brasil colônia. Republicana e sem escravos, surgiu em moldes modernos e
civilizados. O Annuario de Minas Geraes,de 1906, anunciou as instituições que a cidade
já continha:
[...] imprensa diária, revistas de Direito, arte e letras, serviço de assistencia
publica e hospitalar, telegrapho, telephones, theatro, clubs, asylos, collegios,
sociedades pias e beneficentes, de sport (tiro e corridas), institutos leigos e
religiosos, templos catholicos e protestantes, bibliothecas, hotéis, açougues,
policiamento, quartéis, prisões etc.

A propaganda oficial do governo do Estado1 não previu as mazelas que surgiriam
junto à cidade, mas expõe o esforço dos políticos em demonstrar somente os elementos
progressistas da moderna capital mineira que, em 1906, tinha população de “[...] quasi 20
mil almas”, mas que fora projetada para uma “população de 200 mil habitantes”.
Entretanto, a Belo Horizonte a que nos referimos são duas, ambas do juiz-forano
Pedro Nava, a primeira, Nava (1974), do início da cidade e do noviço Atlético Mineiro,
o dito escritor não viveu in loco, mas reviveu nas ruas “[...] dos seus mortos” a “urbe
poeirenta e pobre de outrora que acabava no Quartel, na Rua Maranhão, na Avenida
Paraúna, na Rua Tomé de Sousa, na Rua dos Tupis, na Avenida Paraná, no Mercado, no
Arrudas, nos leitos da Central e da Oeste”. “[...] A Avenida Amazonas só tinha quatro
quarteirões”. A segunda Belo Horizonte de Nava (1976) é a do Palestra Itália, de

1

Annuario de Minas Geraes. Bello Horizonte, 1906, p.132.
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quando”[...] tinha dezessete anos e Belorizonte ao meu (seu) alcance”. Dias de
“lembrança submarina dos fícus e dos moços que subiam e desciam a Rua da Bahia”. Na
rua cheia de vida de Nava “andarão sempre as sombras de Carlos Drummond de Andrade,
de seus sequazes, cúmplices, amigos, acólitos, satélites...”. Da intelectualidade,
capitaneada pela figura de Drummond, emergia uma cidade próspera e letrada. Para Nava,
“[...] todos os caminhos iam à Rua da Bahia, dela partiam vias para os fundos do fim do
mundo, para os tramontes dos acabaminas...”.

OS ANOS DO PALESTRA ITÁLIA
Das cinzas da Primeira Grande Guerra brotou uma nova organização geopolítica
mundial. Antigos impérios europeus (Germânico, Turco-otomano e Austro-húngaro)
ainda ligados a oligarquias de séculos anteriores foram reorganizados. Foi um novo
momento que daria forma ao século XX, momento de grandes invenções e das
metrópoles. O historiador Nicolau Sevcenko (1992, p.32) observou no pós-guerra a
emergência do novo mundo: “seja pela morte, afastamento ou desmoralização dos antigos
líderes, uma nova geração emergiu: jovens portadores da “ideia nova”, gente vinda do
seio do caos metropolitano e formada nele”.
Garcia (2002) pondera que o novo mundo também mexeu com o Brasil. Se antes
da guerra a influência inglesa era inconteste, após a guerra isso mudaria. A Inglaterra e
os Estados Unidos lutaram juntos contra a Alemanha e expulsaram os interesses dos
alemães do Brasil, porém, apesar de vitoriosos, os ingleses veriam seu domínio comercial
ser sobrepujado e assistiriam à ascendência norte-americana sobre a economia brasileira
durante os anos entre guerras.
O estado de São Paulo era o motor econômico do Brasil na transição do século
XIX para o XX. E, com o fim da escravidão, era preciso o incremento de uma nova fonte
de mão de obra, motivado pela crescente demanda de serviço na agricultura e indústria
locais. Aliado a isso, o governo brasileiro tinha a intenção de branquear a pele do
brasileiro, que à época já havia miscigenado entre brancos europeus, ameríndios e negros
africanos. Sendo assim, incentivou-se um movimento de imigração de europeus para o
Brasil (LAMBERT, 1976).
Até 1915, imigrantes europeus com destino ao Brasil (2,9 milhões) vieram
espontaneamente e subsidiados pelo governo. Com ênfase na cafeicultura, enfrentaram
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o problema colocado pelo processo de transição do trabalho escravo para o livre
(ANDRADE et al, 2007). Em Minas Gerais, segundo Pereira (2010), além da agricultura,
houve incentivos para a imigração atuar na construção de Belo Horizonte. Por intermédio
de propagandas na Europa, o governo brasileiro difundiu uma imagem do Brasil como
terra de oportunidades. De 1888 a 1903, segundo o Annuario de Minas Geraes2, o
governo do Estado registrou a entrada de 72.788 imigrantes europeus em Minas Gerais,
principalmente italianos e espanhóis, sendo que 49.332 chegaram no período de
construção da cidade (1893-1897). Dentre os imigrantes que se fixaram na cidade, os
italianos formaram a maior parte, e destes, muitos eram profissionais arquitetos,
lavradores, paisagistas, empreiteiros, mestres de obras, empreendedores, artistas e
comerciantes. Logo se destacariam na indústria e comércio local, trazendo nas suas
bagagens a cultura do trabalho.
Se o Atlético Mineiro surgiu numa Belo Horizonte ainda jovem e em construção
identitária, o Palestra Itália nasceu com características bem diferentes. O
desenvolvimento dos italianos no comércio3 desde a inauguração da cidade pode ter
gerado sentimentos repulsivos por parte da tradicional sociedade mineira. Os itálicos já
não eram mais os pobres imigrantes que aqui chegaram somente pela crescente demanda
de mão de obra deixada pelos escravos. Sua colônia na cidade, ao final dos anos 1910,
era exclusiva e organizada. E, paralelamente ao nacionalismo eclodido na Europa após o
fim da Primeira Grande Guerra Mundial, surgiu a Societá Sportiva Palestra Italia, em
1921, dois anos após o nascimento do partido fascista italiano.
O Palestra Itália existiu no período entre guerras, 1921 a 1942, num “[...] país de
atitude esportiva onde pululavam clubes de futebol”4 e o povo saíra das sombras de suas
casas. Na ocasião, alguns acontecimentos de 1918 a 1945 sacudiram o Brasil e o mundo.
Especificamente, 1921 é emblemático, pois organiza tudo que em 1922 explodiria em São
Paulo. O jovem Pedro Nava (1976, p.318) se preparava: “[...] alguma coisa havia no ar
que ninguém entendia, que a Guerra abafara e que a belicosa paz dos vinte ia fazer

2

Annuario de Minas Geraes. Bello Horizonte, 1906, p.71-72.
“Eram serrarias, marcenarias e carpintarias, fábricas de ladrilhos e marmorarias, fábricas de carros e
carroças, tipografias, colchoarias, curtumes, olarias e ferrarias, além de artigos para vestuário, sabão,
fundição, caldeirarias funilarias, cervejarias, fábrica de palhas de cigarro e de cigarros” (PEREIRA, 2010,
p. 6).
4
A análise de Nicolau Sevcenko (1992) é acerca da chegada dos esportes e divertimentos modernos em
São Paulo, porém este movimento é notado em outras regiões do país.
3
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explodir...”, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral em São Paulo, Drummond em Belo
Horizonte, lideraria “uns poucos moços que iam se conhecer, se compreender, desafiar a
cidade, serem nela marginalizados”. A turma5 modernista da ditirâmbica Rua da Bahia
tinha o espírito que se movia sobre Minas e, por atuarem na imprensa local exerceriam
influência na opinião pública, ou seja, incomodariam os moldes hegemônicos de
manutenção da sociedade.
O Palestra Itália nasceu num turbilhão político-cultural. E por ser um clube de
origem italiana, dificilmente ficaria imune às consequências de cada episódio. Com um
ano de idade, assistiu aos participantes da Semana de Arte Moderna em São Paulo e os
modernistas mineiros chamarem a atenção para o Brasil, para o interno, para o regional,
movimento culminado com o Manifesto Antropofágico de 1928, liderado por Oswald de
Andrade6, onde ele advertia, em 1928, que a nossa independência ainda não foi
proclamada.
Sobreviveu à crise mundial de 1929, quando a Grande Depressão americana
abalou o comércio exterior brasileiro e consequentemente a política do Café com Leite,
sistema de monopólio político que tinha os mineiros e paulistas como protagonistas. Em
1930, testemunharia a implantação do Estado Novo liderado por Getúlio Vargas e o
aparecimento de novas lideranças políticas (SILVA, 2005).
Os italianos do Palestra, assim como o mundo, acompanhariam o eclodir da
Segunda Grande Guerra Mundial em 1939, conflito provocado e liderado pela política
expansionista do nazismo alemão e pelo fascismo italiano, representados pelas figuras de
Adolf Hitler e Benito Mussolini. Contudo, mesmo defendendo as cores da nação italiana
em seu uniforme (verde, vermelho e branco), os palestrinos assistiriam ao governo
brasileiro declarar guerra contra a Itália e a Alemanha em agosto de 1942 (PINHEIRO,
1995), fato que levou à extinção do nome de Sociedade Sportiva Palestra Itália, forçada
pela conhecida Lei da Nacionalização - Decreto-Lei n. 868, de 18 de novembro de 1938
que atingiu as associações filantrópicas, culturais e esportivas em todo o País (FROSI;

O grupo artístico cultural “Estrela” da Rua da Bahia (primeira geração modernista) dos anos 20 é formado
por Francisco Martins de Almeida, Hamilton de Paula, Abgar Renault, João Guimarães Alves, Heitor
Augusto de Souza, João Pinheiro Filho, Alberto e Mário Álvares da Silva Campos, Emílio Moura, Gustavo
Capanema, Gabriel de Rezende Passos, Dario Magalhães, João Alphonsus de Guimaraens, Milton Campos,
Cyro Versiani dos Anjos, Guilhermino Cesar, Ascânio Lopes, Luís Camilo (NAVA, 1976, p.350).
6
O texto Manifesto Antropofágico foi publicado na Revista Antropofagia (ano 1, nº 1) em maio de 1928.
5
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MAZO, 2012). Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira seguiria rumo a Guerra no
continente europeu, combatendo forças alemãs em solo italiano (PINHEIRO, 1995).

CONCLUSÃO
Atlético Mineiro e Palestra Itália são dois dos maiores motivadores da vivência
esportiva da Capital mineira. O primeiro, originário da juventude smart aristocrata da
novíssima Belo Horizonte de 1908 encontrou no segundo, clube da colônia italiana, um
adversário à altura desde a sua fundação em 1921. Já nos primeiros jogos houve interesse
dos jornais e movimentaram a cidade, pois, sem cerimônias, o Palestra se pôs a disputar
um espaço monopolizado por Atlético e América. Ainda na primeira década de vida, o
Palestra afrontou os tradicionais e sacudiu o modelo elitista do futebol local e se tornou o
principal adversário do Atlético.
Originaram-se em contextos históricos bem diferentes, o que torna as suas
histórias singulares. Ainda que sejam times populares hoje em dia, os “mundos” em que
nasceram Atlético Mineiro e Palestra Itália transcendem a sociedade que estavam
vinculados, retratam a transição para um novo jeito de viver moderno e civilizado, novo
modo de vida também associado ao futebol.
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RESUMO: O trabalho apresenta o esforço de estudos e de análises de literatura que se
materializam na estruturação de uma disciplina de bases teóricas do lazer para a
formação inicial de alunos de cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física.
As análises nos levaram a demarcar as bases teóricas do lazer em 04 contrapontos (em
relação: às obrigações sociais; às rotinas emocionais; à alienação humana; e às redes de
sociabilidades mais íntimas ou mais impessoais). Neste texto, mostramos alguns traços
mais elementares dessas bases/contrapontos e as formas como elas nos levam a
dialogar/refletir com os discentes, numa perspectiva de formação, sobre a atuação ‘no’
lazer, isso em diferentes situações (por exemplo: ‘nas’ escolas; ‘nas’ academias; ‘nas’
unidades de saúde; ‘nas’ praças). Tais análises e suas possibilidades de estruturação no
ensino, têm se mostrado promissoras enquanto ferramentas conceituais para a
compreensão na/da atuação profissional.
PALAVRAS CHAVE: Bases Teóricas; Lazer; Formação; Atuação Profissional.

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma análise, ainda que ensaística,
sobre a prática pedagógica de dois professores de ensino superior – os autores – que têm
o compromisso de ministrar a disciplina de Bases Teóricas do Lazer na 8ª etapa dos
Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, na Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Assim, podemos dizer que este esforço se enquadra num debate já existente
sobre a formação e a atuação profissional no campo do lazer, em relação ao qual os
trabalhos de Gomes (1998), Stoppa e Isayama (2001), Marcellino (2003), Stigger (2003,
2009), Stoppa et al. (2010), Isayama (2003, 2010) tem nos ajudado.
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Mas, de uma maneira distinta dos estudos acima mencionados, o que vamos
retratar e analisar aqui é o esforço de três semestres para que um conjunto de bases
teóricas relacionadas ao fenômeno lazer faça sentido na formação dos acadêmicos de
Educação Física, isto já na fase final da graduação, e não apenas para um grupo de
acadêmicos diretamente interessados na atuação profissional no campo do lazer. Nossa
análise está diretamente ligada à identificação de diferentes bases teóricas existentes na
literatura brasileira ou em português para compreensão do lazer e suas possibilidades
para a estruturação da intervenção profissional em distintos espaços, tais como na
escola, nas unidades de saúde, nas academias e centros de atividades físicas, nas praças
e parques, nas instituições de longa permanência, etc.
Um conjunto de estudos e de análises, ainda que não sistematizados na forma de
uma revisão de literatura (o que dá a este trabalho também um caráter ensaístico), tem
nos possibilitado vislumbrar as bases teóricas do lazer, no Brasil, a partir de 04
diferentes contrapontos: o lazer como um contraponto às obrigações sociais; o lazer
como um contraponto às rotinas emocionais; o lazer como um contraponto à alienação
humana; e o lazer como um contraponto aos universos da vida íntima e impessoal. São
esses contrapontos que estamos utilizando para estruturar a disciplina e para dialogar
com a formação e intervenção profissional em Educação Física.

O LAZER EM CONTRAPONTOS
A disciplina se inicia com a noção de que o fenômeno lazer se manifesta num
conjunto de atividades distanciadas das chamadas obrigações sociais (principalmente do
trabalho, mas também de outras, como o cuidado com a casa ou os estudos), mas que
isso não significa ausência de ‘desenvolvimento’ pessoal ou social e sim, ou
fundamentalmente, outros tipos de ‘desenvolvimentos’ de grande relevância para a vida
social, estes perpassados por valores sociais/morais. Para tratar dessa perspectiva,
trazemos para a sala de aula os diálogos com os trabalhos de Joffre Dumazedier (1973)
sobre a realidade francesa e de Renato Requixa (1974) sobre a realidade brasileira,
destacando a perspectiva e desenvolvimento-educação-funcional do fenômeno lazer.
Por exemplo, para definir o lazer e caracterizar as atividades que compõem este
tempo/espaço, Dumazedier (1973), baseado num estudo empírico, destaca três funções,
as quais estão intimamente relacionadas com os valores da sociedade industrial e
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capitalista, são elas: o descanso, o divertimento e o desenvolvimento. Nas palavras do, o
lazer representa
[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se
de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre
capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações
profissionais, familiares, sociais (DUMAZEDIER, 1973, p. 34).

A primeira função do lazer, o ‘descanso’, está relacionada com a necessidade de
reparo das deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das
obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho. A segunda, o ‘divertimento’, se
relaciona com o tédio, a monotonia, a disciplina e as coerções do cotidiano. E por fim, o
‘desenvolvimento’ representa uma reação ao automatismo do pensamento e das ações
do cotidiano. Desta forma, o lazer pode ser vivenciado como um momento de
autonomia e criatividade, contribuindo para o desenvolvimento pessoal dos sujeitos e da
sociedade.
Diante das três funções do lazer construídas pelo autor, passamos a trabalhar
com os alunos da disciplina a noção de um lazer vinculado ao equilíbrio e
desenvolvimento social, e não como um espaço de tensionamento ou de questionamento
da realidade. É nessa linha (teórica) de entendimento que a atuação profissional ganha
sentido na relação com a educação ‘para’ ou ‘pelo’ lazer, sendo representada por
determinadas atividades que, ao proporcionarem o descanso, o divertimento e o
desenvolvimento, permitem a formação de um cidadão ativo, criativo e capaz de
desenvolver a sociedade, questão esta bastante presente no trabalho de Requixa (1974).
Num segundo momento da disciplina e noutro entendimento – ou base teórica –
passamos a tratar o lazer como um contraponto às rotinas e ao autocontrole emocionais,
cujos fundamentos estão presentes na obra de Norbert Elias e Eric Dunning (1992).
Nessa perspectiva o lazer está imbricado naquilo que Norbert Elias denominou de
processo civilizatório da sociedade, no qual os indivíduos, através de uma imposição
social (cadeias crescentes de interdependência e de aumento da diferenciação e
democratização funcional), aprenderam a controlar as suas emoções em diversas
situações cotidianas de suas vidas, inclusive no âmbito familiar. Assim, o lazer também
faz parte de uma parcela do ‘espectro do tempo ‘livre’, porém é pensado como uma
configuração social que se opõem não apenas às rotinas impostas pelo trabalho, mas
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também pelas rotinas familiares e outros meios sociais, os quais exigem um
determinado controle das ações e das emoções.
Portanto, as atividades de lazer proporcionam aos indivíduos um nível de tensãoexcitação agradável, um descontrole controlado e permitem que os sujeitos expressem
emoções que no cotidiano da vida séria devem ser inibidas. Porém, mesmo nas
configurações de lazer estas atividades devem ser experimentadas dentro de regras e
normas pré-estabelecidas, as quais permitem que as emoções não ultrapassem
determinados limites de segurança e, desta forma, mantenham a integridade física e
social de quem as vivencia.
Juntamente com as práticas de ‘sociabilidade’, as atividades de lazer que melhor
expressam estas características são chamadas por Elias e Dunning (1992) de
‘miméticas’. Elas não se tratam de imitação, mas de figurações que permitem que os
indivíduos vivenciem emoções experimentadas na ‘vida séria’, contudo em outra
conotação, em situação de projeção ou criação de uma situação diferente da realidade
cotidiana. Para os autores as ‘atividades miméticas’ proporcionam um efeito ‘catártico’
através do estímulo e experiência intensa das emoções, permitindo, posteriormente, um
processo de equilíbrio emocional. É nesse sentido que, então, passamos a dialogar com
os alunos sobre a intervenção profissional relacionada ao lazer, destacando a noção de
que a atuação profissional está intimamente vinculada com a destruição das rotinas
emocionais, dentro de limites que cada configuração social estabelecerá (um equilíbrio
de tensões, modificações das cadeias de interdependência e das diferenças funcionais).
Depois das reflexões que relacionam o lazer com o processo civilizatório,
passamos para uma terceira parte da disciplina, que diz respeito à compreensão desse
fenômeno à luz das teorias críticas marcadas pela tradição marxista. As discussões a
respeito do lazer, assim, tomam uma conotação política, na medida em que este
fenômeno é pensado, também (tal como o trabalho), como uma ação concreta no
mundo, vivido pelos sujeitos coletivos e, portanto, atuantes na produção da consciência
de classe. Não por acaso, já no final do século XIX, o manifesto em torno do ‘direito à
preguiça’ de Paul Lafargue (2000) denunciava a moral religiosa/exploratória do trabalho
e Thorstein Veblen (1980) mostrava o valor do ócio conspícuo na distinção entre
classes.
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Mais recentemente, no entanto, as críticas se tornam ainda mais severas, se
referindo ao lazer como um fenômeno contemporâneo e emergente da/na fisiologia do
capitalismo (produção e consumo), uma vez que suas práticas alimentam um sistema de
exploração e acentuam as diferenças sociais, e, o que é pior, fazendo isso no âmbito
daquilo que chamamos de divertimento, sobretudo na forma de entretenimento. Ora, se
é na ação de transformação do mundo que os sujeitos sociais se produzem enquanto tais
(suas ideologias, suas representações e instituições), isso também acontece nas práticas
de lazer, podendo estas, portanto, serem alienantes. Uma dessas críticas está presente no
trabalho de Fernando Mascarenhas (2005), na forma do que o autor denominou de
‘mercolazer’, isto é, uma cultura lúdica pautada pelo consumo, fortemente sitiada por
valores da sociedade capitalista. Sendo uma ‘mercadoria’, o lazer passa a ser um
espaço/tempo de desigualdades de acesso e fruição.
No entanto, assim como o lazer se configurou em um tempo/espaço que reforça
os valores da sociedade capitalista, segundo o autor, o lazer também pode se tornar um
tempo/espaço de resistência e emancipação dos indivíduos. Com isto, surge a ideia de
um novo lazer relacionada a uma ‘outra sociedade’ (utópica), a ‘lazerania’. Este novo
lazer está alicerçado a valores como a igualdade e o consumo orientado para o ‘ser’
mais humano, e não para o ‘ter’ mais. O lazer compreendido como uma oposição à
alienação busca a emancipação do sujeito através de um processo educativo pautado
pela alegria e pela ludicidade. Através de ações concretas e coletivas em que os sujeitos,
ao se divertirem, constituem e experimentam ‘outra sociedade’, baseada em dinâmicas
que reconhecem a autodeterminação e o protagonismo popular. Isso nos leva a pensar,
com os acadêmicos, uma pedagogia crítica que, no entendimento de Mascarenhas
(2005), requer a organização coletiva, compreendendo que todas pessoas engajadas no
trabalho com o lazer, como educador coletivo, e também o grupo envolvido na própria
vivência do lazer, estão ligados mutuamente por relações e dependências diretas (p.
178).
Por fim, as reflexões acerca do lazer na disciplina passam a levar em
consideração outro tipo de teorização, aquela que vai tratar do fenômeno como um
universo cultural singular que se opõe, ao mesmo tempo, à vida íntima/privada e a vida
impessoal/pública. Essa base teórica nos leva a conceber o lazer a partir de redes de
sociabilidades que se constituem para conferir substância – na forma de práticas e

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1051

equipamentos apropriados para a diversão –, a essa dimensão da vida que não é
totalmente íntima/privada, nem totalmente impessoal/pública, um universo que
podemos chamar de intermediário e até mesmo liminar, na medida em que é dado à
misturas de intimidade e impessoalidade, de elementos da vida privada e pública, não
configurando um espaço ‘entre aspas’ da vida das pessoas. Não raramente, essa
dimensão do lazer, além de intermediário, é tomado como um lugar necessariamente de
passagem, no qual os sujeitos ficam por algum tempo e, depois, devem retornar para
suas vidas públicas/privadas, íntimas/impessoais.
Nessa linha, no decorrer da disciplina, dialogamos com o antropólogo José
Guilherme Magnani (2003), que em um estudo etnográfico buscou compreender como o
lazer era representado e vivenciado por uma comunidade específica, de periferia.
Através deste estudo, o autor nos apresenta um conceito bastante representativo daquilo
que estamos denominando de tempo/espaço de lazer, o ‘pedaço’, definido como:
[...] aquele espaço intermediário entre o privado e o público, onde se
desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos
laços familiares, porém mais densa, significativa e estável que as
relações formais e individualizadas impostas pela sociedade
(MAGNANI, 2003, p. 126).

Ao pensar no lazer como um lugar intermediário, onde o público e o privado se
encontram e onde laços de sociabilidade se estreitam, podemos refletir sobre a
diversidade de sentidos e representações que o tempo/espaço de lazer pode ter para os
diferentes grupos sociais. Além disso, como destaca Stigger (2009), no lazer, assim
como em qualquer outra dimensão da vida humana, são produzidas culturas a partir de
um processo de educação não formal, conhecido como socialização. Com isto, o lazer se
articula, se comunica e se constrói a partir e em relação a outras dimensões da vida dos
indivíduos (não estão “entre aspas”). Tal entendimento nos ajuda a dialogar com os
acadêmicos uma formação e atuação profissional relativa ao lazer que está atenta às
redes de sociabilidade construídas para a diversão e que materializam esse universo
intermediário da vida das pessoas, o que pode ocorrer na apropriação tanto de espaços
esportivos (campos, praças, parques), como também academias ou centros de ginástica,
pátios e recreios escolares, unidades de saúde, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tratarmos, com os alunos, cada uma das bases teóricas e seus contrapontos
enunciados acima, estivemos interessados em pensar os lazeres ‘nos’ locais, isto é,
como as reflexões marcadas por diferentes trajetórias teóricas nos ajudavam a
compreender e, sobretudo, a estruturar práticas de lazer ‘nas’ instituições de ensino,
‘nas’ academias ou centros de atividades físicas, ‘nos’ parques e praças, ‘nas’ unidades
de saúde ou instituições de longa permanência, etc. Noutros termos, para aprofundar e
provocar esta reflexão, assim como outras, os discentes foram estimulados a pensar ‘os
lazeres’ em diferentes contextos de atuação profissional do professor/profissional de
Educação Física.
Nosso objetivo, como referimos inicialmente, estava relacionado ao esforço de
fazer com que o estudo do fenômeno lazer fizesse sentido na formação de um grupo
heterogêneo de acadêmicos em final de curso, não apenas para aqueles diretamente
interessados na atuação nesse campo. Nesse sentido, as nossas análises, mesmo que
ainda ensaísticas, que procuraram trazer as bases teóricas na forma de contrapontos, têm
se apresentado como um modo bastante promissor em que pese a compreensão do lazer
pelos acadêmicos, proporcionando a eles uma ampliação bastante significativa do que se
trata esse fenômeno e de suas implicações nas práticas pedagógicas do professorprofissional de Educação Física em diferentes espaços de intervenção. Ao longo da
disciplina, as compreensões simplistas e intuitivas vão ganhando contornos de maior
densidade, na medida em que os discentes passam a elaborar seus entendimentos em
relação às obrigações sociais, ao processo civilizatório, à fisiologia do sistema
capitalista e às redes de sociabilidades e suas apropriações.
O propósito desse exercício de estudo e de análises que embasam a estruturação
de uma disciplina, cabe destacar, não é estimular os alunos a uma filiação teórica, mas
oferecer ferramentas conceituais para a construção de uma intervenção profissional
reflexiva e questionadora, quando relacionada ao lazer. Nesse sentido, as diferentes
formas de pensar o lazer têm colaborado na compreensão de que este tempo/espaço se
relaciona com o contexto histórico e cultural da sociedade, sendo isso muito diferente de
pensá-lo como uma ação individual ou mesmo um momento separado do restante da
vida dos sujeitos, marcado pela espontaneidade.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1053

REFERÊNCIAS
DUMAZEDIER, J. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1973.
ELIAS, N.; DUNNING, E. A busca da excitação. Lisboa: Difel, 1992.
GOMES, Christianne. Lazer e formação profissional na sociedade atual: Repensando os
limites, os horizontes e os desafios para a área. Licere, Belo Horizonte, v. 1, p. 47-65,
1998.
ISAYAMA, H. F. Formação profissional no âmbito do lazer: desafios e perspectivas.
In: ISAYAMA, H. F. (Org.). Lazer em estudo: currículo e formação profissional.
Campinas: Papirus, 2010.
ISAYAMA, Hélder Ferreira. O profissional da Educação Física como intelectual:
atuação no âmbito do lazer. In: MARCELLINO, Nelson Carvalho. Formação e
desenvolvimento pessoal em lazer e esporte. Campinas: Papirus, 2003.
LAFARGUE, P. O direito à preguiça. São Paulo: Hucitec, 2000.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Formação e desenvolvimento pessoal em lazer e
esporte. Campinas: Papirus, 2003.
MASCARENHAS, F. Lazer e utopia: limites e possibilidades de ação política.
Movimento, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 155-182, set./dez. 2005.
REQUIXA, R. As dimensões do lazer. São Paulo: SESC, 1974.
STIGGER, M. P. Políticas públicas em esportes e lazer: considerações sobre o papel do
profissional educador. In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Formação e desenvolvimento
de pessoal em lazer e esporte. Campinas: Papirus, 2003.
STIGGER, Marco Paulo. Lazer, cultura e educação: possíveis articulações. Revista
Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 30, n. 2, p. 73-88, jan. 2009.
STOPPA, E. A. et al. A produção do conhecimento na área do lazer: uma análise sobre
as temáticas formação e atuação profissional nos Anais do ENAREL de 1997 a 2006.
Licere, Belo Horizonte, v.13, n.2, jun/2010.
STOPPA, E. A.; ISAYAMA, H. F. Lazer, mercado de trabalho e atuação profissional.
In: WERNECK, C. L. G.; STOPPA, E. A.; ISAYAMA, H. F. Lazer e mercado.
Campinas: Papirus, 2001.
VEBLEN, T. A teoria da classe ociosa. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1054
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RESUMEN: El presente ensayo analiza las motivaciones de algunas personas, para
realizar ejercicio. La gente se esfuerza en realizarlo, pero se les complica encontrar
placer en la actividad física. En el trabajo se especula sobre el disgusto de verse
obligados, especialmente si se prescribe, por cuestiones de salud. Ya sea pauta
sociocultural, restricción legal o de cualquier índole, las personas resisten las
obligaciones, como si fuera una disfunción en su vida. Especialmente si estas parten de
necesidades; esto es, que si algo es necesario, no es libre. Si necesidad y obligación son
una disfunción en nuestra vida, cabría preguntarse: ¿cuándo funcionamos realmente?
¿cómo hacer para que el ejercicio a disgusto, se vuelva algo placentero? ¿existe algún
método que genere suficiente autonomía en los practicantes, para que asuman esta
actividad como algo propio? Nuestro propósito es transmitir precisiones sobre la
actividad física en el ocio de las personas y qué principios de recreación pueden ayudar
a los agentes de la cultura física a facilitar en las personas un proceso que los lleve de la
necesidad y la obligación a crear sus propias condiciones y lograr un placer autocreado
en el ejercicio físico.
PALABRAS CLAVE: Actividad física; Obligación y necesidad; Placer; Autoobligación; Recreación de la Actividad Física.

INTRODUCCIÓN: LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO OBLIGACIÓN
Una de las cosas que menos gusta a muchas personas, es ir al gimnasio.
Entiéndaselo bien, no es el asunto de trasladarse, ni de cambiarse de ropa en los
vestuarios, ni siquiera que haya mucha gente -de hecho los gimnasios son espacios cada
vez más atractivos, amplios, modernos y con muchas máquinas-. Particularmente, lo
que les molesta es el esfuerzo. Y pueden ser personas esforzadas en otras cosas, pero
encuentran dificultad para hallar placer en la actividad física. Se les puede presentar
buenos argumentos, convencerlos de las bondades del ejercicio, hablarles de la
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educación física, pero la situación continúa y siguen sintiendo y pensando igual. Lo que
probablemente suceda es que les disgusta porque se ven obligados a hacerlo,
especialmente si lo prescribe su médico.
Es más difícil aún, cuando vemos o compartimos espacios con gente que se
deleita con el ejercicio, mientras uno no lo puede disfrutar. Ahora bien, partamos de la
premisa de que la actividad física es muy útil, es sana, recreativa, pero muchas veces
preferimos que el ejercicio nos tome desprevenidos haciendo algo, como trotando para
llegar pronto a algún lado, o subiendo escaleras, o trabajando con las manos, o teniendo
sexo; todas actividades físicas que pueden ser necesarias, pero que no nos resultan
necesariamente obligatorias o nos mortifican.
Tal vez, donde más se vea este fastidio, sea en la clase de educación física.
Particularmente, en el nivel medio, vemos cómo los alumnos rehúyen la actividad física,
o la practican haciendo gala de un desgano equivalente al tedio.
Encontramos aquel disgusto también entre aquellos que han elegido un deporte;
algunos van a entrenar (hetero-condicionados) sólo para no quedar fuera de los partidos.
Así también entre los que aprenden un deporte; lo vemos en un iniciante que intenta y
prueba repetidas veces mejorar sus movimientos para jugar mejor al tenis, en una práctica que ya dejó, hace rato, de ser ‘divertida’, un ejercicio que ahora es ‘trabajar el saque’. Ni qué hablar de lo que sucede entre los profesionales del deporte…
Ahora bien, ¿cómo hacer para que el ejercicio a disgusto, se vuelva algo
placentero? ¿Existe algún método, un modo, que genere suficiente autonomía en los
practicantes, para que asuman esta actividad como algo apropiable y apropiado?
El propósito de este trabajo es transmitir precisiones sobre la actividad física en
el ocio de las personas y qué principios de recreación pueden ayudar a los agentes de la
cultura física a facilitar en las personas un proceso que los lleve de la necesidad y la
obligación a crear sus propias condiciones y lograr un placer autocreado en el ejercicio
físico.

DESARROLLO
Obligación y Necesidad
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Habiendo verificado estas situaciones de disgusto, fastidio o tedio, podemos
decir que hay un punto en el que todos estaremos de acuerdo: a nadie le gusta que lo
obliguen a hacer algo.
Ya sea pauta cultural, exigencia social, restricción legal o prescripción de
cualquier índole, todos los seres humanos sociales renegamos ante una obligación, ya
sea impuesta o sentida, como si fuera una disfunción en nuestra vida. La obligación,
como condicionamiento externo, es el enemigo, atenta contra de nuestra Libertad. Más
aún si la obligación parte de una necesidad; esto es, que si algo se hace por necesidad -si
algo es necesario- no es un acto libre.
Para ponerlo en perspectiva supongamos una persona promedio, que se ve
obligada

a una actividad física, digamos, por trabajo, un tiempo socio-económico

ocupado de obligaciones. Supongamos que su tarea es trabajar con una pala, levantando
escombros, durante una parte del día. Llegado determinado punto, sus obligaciones se
completan, su horario de trabajo acaba y ahí es donde decimos que entra en un ocio
personal o compartido con otros en su condición.
TRABAJO

OCIO

TRABAJO

TIEMPO
OCUPADO DE
OBLIGACIONES

TIEMPO DESOCUPADO DE OBLIGACIONES

TIEMPO
OCUPADO DE
OBLIGACIONES

TIEMPO LIBRE BRUTO

Podríamos decir aquí que está en disposición de un tiempo libre. Sin embargo, el
individuo de nuestro ejemplo no siempre dispondrá de libertad en ese espacio de
tiempo; el ha llegado de una labor, de una actividad física obligatoria y, necesariamente,
deberá descansar, deberá cumplir con un mandato psico-biológico que consumirá ese
tiempo llamado libre. Es posible también que se vea obligado, -antes de volver a su
trabajo- a descansar previamente para la siguiente actividad física que se le exigirá.
Vemos, entonces, que el hombre de nuestro ejemplo se ve condicionado, externa
e internamente, por lo que su tiempo desocupado de obligaciones puede ser considerado
ocio, pero no un tiempo libre; digamos, entonces, llamarlo un Tiempo Libre Bruto.
Pero, podemos pensar también, ¿y si el condicionamiento fuera propio? ¿Y si él
pusiera las condiciones? Nuestro trabajador podría estar todo el día trabajando -
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obligado- con la pala, llegar a casa, descansar, e irse en su ocio, al fondo del jardín, a
remover la tierra -con la pala- por puro gusto. ¿No es, en verdad, un ejercicio de
libertad?
Si uno pone las condiciones, si se aplica una propia obligación, sí lo es. La
obligación no es, forzosamente, contraria a la libertad, pero sí la necesidad.
De ahí que se pueda decir, que la persona más necesitada -o la más pobre- sea la
menos libre de todas…1
TRABAJO

OCIO

TRABAJO

TIEMPO
OCUPADO DE
OBLIGACIONES

TIEMPO DESOCUPADO DE OBLIGACIONES

TIEMPO
OCUPADO DE
OBLIGACIONES

TIEMPO LIBRE BRUTO
FUNCIÓN
DISFUNCIONAL

CONTRA
FUNCIÓN
FUNCIONAL

FUNCIÓN
FUNCIONAL

ANTE
FUNCIÓN
FUNCIONAL

FUNCIÓN
DISFUNCIONAL

Si necesidad y obligación son una disfunción en nuestra vida, cabría
preguntarse: ¿cuándo funcionamos realmente? La respuesta más plausible, que
cualquier filosofía o sentido común daría es: que somos funcionales, cuando
encontramos nuestra finalidad: el Telos, que no es otra cosa que el sino del hombre, de
tal modo que la Teleología se constituye en una ética dirigida hacia un fin, pero, ¿qué
fin?
Pensándolo bien -y haciendo abuso del eufemismo- la finalidad del ser humano,
lo que todos buscamos, es ser felices. El fin del hombre es la Felicidad. ¿Y cómo se
manifiesta la felicidad? En una situación de placer2. El indicador más patente de ese
estado de felicidad, es el placer.

Placer
En la actualidad, incluso teóricos críticos, como es el caso de J. Habermas,
parten de la premisa de que la especie humana se orienta básicamente hacia el placer; y
1

Las implicancias de tal afirmación son un asunto tan complejo que lo dejamos de lado para no consumir todo el
espacio disponible.
2 A eso también se le llama Eudemonismo (del término griego Eudemonia: Felicidad) y es cercano o primo del
hedonismo, porque la eudemonia, o felicidad, es el placer del ‘estar bien’, que no debe confundirse con el ‘bienestar’.
Ahí la ética se transforma en medio para un fin (Ética de las Consecuencias o Teleología´). Así la veían Platón,
Aristóteles y Epicuro.
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lo que nos proporciona placer es la creación de las condiciones que permiten que la
especie prolongue su supervivencia, lo que implica la visión de la persona como ser
sensual -próximo quizá al “ello” freudiano-. Para Habermas, sin embargo, la creación de
esas condiciones se enraíza y fundamenta en la racionalidad, y supone que las formas
más elevadas y puras de placer han de experimentarse en ésta.3
El placer es un motor humano y poderoso destinado a la satisfacción, lo afirman
filósofos de todas las épocas. Otros -no ya desde la filosofía- lo han justificado también.
Está el placer como satisfacción de una necesidad. Freud acuña su “Principio de Placer”
explicando que el hombre, en el funcionamiento de su psiquismo, propende a asegurarse
el placer, evitando el displacer o dolor. En tal sentido, podríamos decir que el placer es
señal de que uno se ha liberado ¿de qué?: de las necesidades. Y esto es algo interesante,
si se tiene en cuenta que lo que se opone a la libertad no es la obligación sino las necesidades, toda vez que ellas provienen de condicionamientos externos o internos4.
Necesidad y placer, entonces, son opuestos complementarios, por lo tanto,
Placer y Libertad tienen mucho que ver. Hasta podríamos decir que el placer sería un
indicador del inicio de la libertad.
1059

Obligación y Auto-obligación
Hemos dicho que un auténtico ejercicio de libertad implicaría que uno ponga las
condiciones, que se aplique a una propia obligación; esto es, que autocondicione.
¿Cómo podemos entender eso?
Consideremos otro caso, otro trabajador: un profesor de educación física, que se
gana la vida en un natatorio, donde atiende todo tipo de personas, en el agua. Al
terminar el día,

-arrugado y con cloro en todo el cuerpo- espera a que se aquiete la

superficie de la piscina, y se lanza a nadar veinte piletas, para él. ¿Cómo logra hacer
eso, después de trabajar todo el día, -en el agua- para otros? Es simple, después de las
obligaciones laborales (hetero-condicionamientos) él pone sus condiciones (autocondicionamientos) y, a pesar de la jornada de trabajo agobiante, lo hace, porque nadar
le produce un estado de libertad. Es aquí, entonces, donde podemos hablar de libertad
en el tiempo, de un Tiempo Libre Neto
3

Cfr. con GRUNDY
La satisfacción de una necesidad deviene en placer y, si la necesidad es auténtica, el placer es auténtico. ¿No es una
frase célebre de Schopenhauer: “No hay genuino placer sin necesidad verdadera”?
4
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OCIO

TRABAJO

TIEMPO
OCUPADO DE
OBLIGACIONES

TIEMPO DESOCUPADO DE OBLIGACIONES

TIEMPO
OCUPADO DE
OBLIGACIONES

TIEMPO LIBRE BRUTO
FUNCIÓN
DISFUNCIONAL

CONTRA
FUNCIÓN
FUNCIONAL

FUNCIÓN
FUNCIONAL

ANTE
FUNCIÓN
FUNCIONAL

FUNCIÓN
DISFUNCIONAL

TIEMPO LIBRE NETO
HETEROCONDICIONAMIENTO

AUTO CONDICIONAMIENTO

HETEROCONDICIONAMIENTO

Lo que él hace es lograr las condiciones personales para obligarse él. Y es
cuando él se obliga, que se siente a gusto: siente placer. Ha encontrado una
autodisciplina, una autonomía, que no es una palabra cualquiera (del griego “autos” -por
sí mismo- y “nomos” -regla-) y que puede interpretarse como “que se rige por sus
propias reglas”. Nuestro profesor ha encontrado una manera de vivir por sus propias
normas.
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Recreación de la Actividad Física
Es posible que los ejemplos mencionados no presenten apropiadamente estas
ideas o no anticipen una solución para aquel que se ve obligado a realizar actividad
física, ya se trate de trotar, nadar o andar en bicicleta, ya sea una actividad individual o
en grupo; y que se manifieste en una clase escolar de educación física, en un gimnasio,
un playón deportivo o al aire libre. En todos los casos, el logro personal o grupal de una
autonomía para las prácticas de actividad física requeriría de la aplicación de Principios
de la Recreación.
Desde un enfoque metodológico, éstos se enuncian como Genéricos y
Procedimentales. Los Principios Genéricos de la Recreación son enunciados
conceptuales, ideas fundamentales que sirven de base a un orden de conocimientos o
sobre el que se apoyan las especulaciones disciplinares de la Recreación5. Son los
5

En consecuencia, obran como normas o ideas esenciales que, a futuro, podrían constituirse en primeras nociones
para hacer de la Recreación una ciencia o arte. Estos son: La Recreación implica la Asunción Apropiada (darse para
ocupar) del Tiempo; La Recreación constituye un Ejercicio de Libertad Responsable y de Libertad Creadora; La
Recreación consiste en Prácticas de Descanso, Diversión (placer) y Creación con el Propósito del Desarrollo; La
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Principios Procedimentales, en cambio, los que interesan para nuestros propósitos y que
constituyen enunciados de orden metódico6, organizadores, cuyo objeto es generar
proposiciones y pautas -no reglas, no leyes- destinadas a las aplicaciones concretas que,
reunidas coherentemente, puedan interpretarse como Metódica de la Recreación. Estos
principios son: Principio procedimental de la Libertad Contingente, Principio
procedimental de la Libre Reapropiación, Principio procedimental de la Libertad
Creativa, Principio procedimental de la Libertad Responsable, Principio procedimental
de la Libre Práctica de Procesos.
Una actividad física orientada por estos principios transitaría por un proceso de
articulación secuenciada de estos Principios. Esta secuencia da inicio en lo conocido,
aquello que todos sabemos, esto es, que nos ponemos en manos de un profesor o un
entrenador para que nos haga hacer la actividad, y en esto hay una suerte de libertad
contingente, ya que no decidimos. Si la práctica de proceso continúa, la secuencia se
desenvuelve en la medida en que el participante se re-apropia, de los instrumentos y
técnicas de la actividad física. Va aprehendiendo estas herramientas y, mientras aprende
los códigos necesarios, hace posesión activa, toma decisiones y se adueña del ejercicio
1061

físico.
En la medida en que su profesor o un entrenador -ahora, el recreador- va
generando protagonismo, acuerda con el participante innovaciones en su actividad
física. Quizá se manifieste en una nueva técnica o en la variación de las intensidades del
ejercicio. Quizá buscando nuevas maneras de estar bien, pero siempre resolviendo los
problemas que plantea la actividad física. La creatividad, como creación de algo nuevo
-o de algo que era nada- y la creatividad, como productividad de lo existente -o ya
creado- en el primer caso, fue ejercicio de libertad, y, en ambos casos, liberación de lo
obsoleto.
El Principio de Libertad Responsable sólo puede ser experimentado con la
oportunidad de hacerse cargo de elecciones y acciones libres, en un tiempo liberado, y,
particularmente, de los resultados y efectos de esas elecciones. Aquí es donde la persona
está en autonomía y en posición de evaluar los resultados. Finalmente, este camino, y
ejercicio de libertad transitado por el participante no es otra cosa que el Principio de
Recreación es un Proceso desde la Afirmación al Desarrollo y de lo Individual a lo Social; La Recreación reside en la
Idea De y Para la Libertad
6 Que se entiende como conjunto ordenado de lineamientos sobre el empleo de ciertos métodos y que regulan su uso.
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Práctica de Procesos, en toda su expresión. Progreso secuenciado de un desarrollo,
donde los hetero condicionamientos fueron cada vez menores, porque el participante o
el grupo fueron ganando auto condicionamiento.
En el siguiente cuadro se grafica la mencionada articulación secuenciada de
nuestros principios procedimentales de recreación.
LIBERACIÓN
CREATIVIDAD
REAPROPIACIÓN
RESPONSABILIDAD
Conocido

Desconocido
PRÁCTICA DE PROCESOS

HETERO
CONDICIO
NAMIENTO

AUTO
CONDICIO
NAMIENTO

CONCLUSIONES
Vista la Educación Física desde este enfoque recreativo, podrían ser prácticas
donde el sujeto de esta Educación experimente una corporeidad, que recupere el cuerpo
en el sentido del re-hacerse corporalmente -en términos de descubrimiento y
desenvolvimiento físico- de placer por el movimiento, un ínter juego entre prácticas
motrices y ejercicio de la plenitud. Una Educación Física que valorice la apropiación de
nuevas habilidades que armonicen cuerpo y mente -donde lo lúdico esté presente- tanto
en el practicante como en el enseñante.
En cuanto al Deporte, imaginemos una práctica deportiva que pueda dejar de
lado los estereotipos motores, el drill, que sólo premia el esfuerzo y el virtuosismo,
pensemos un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida
individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales o de
esparcimiento7.
Un deporte así entendido supondría una nuevo y mejorado modelo que lo
definiría con un fuerte sentido social, no sólo en el desarrollo de la personalidad de los
participantes, sino en su trascendencia en el ámbito comunitario, donde se propiciarían
7

Esta última expresión no es un ensayo filosófico ni parte de una teoría abstracta, se trata de una aproximación a
cómo la Ley del Deporte argentino, en su artículo 5º, entiende la recreación.
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dinámicas de superación e interdependencia de tales ámbitos, respetando su dimensión
humana esencial: lo lúdico, la actitud y la libre elección de quién o quienes se recrean.
“El deporte es adonde hay que llegar, no de dónde hay que partir” (Diem, 1966)
Finalmente, bien mirada, la actividad física a disgusto en el gimnasio -como en
cualquier otro lado y como la de cualquier persona- podría cambiar. Con el tiempo,
podríamos encontrar placer en la percepción de un músculo bien trabajado y en la justa
medida; en un corazón funcionando sin agitación; también en ese estado de plenitud que
se experimenta cuando regresamos a casa sintiendo ‘tono’ muscular; o cuando sabemos
que hemos hecho el mejor esfuerzo y, en algún lado adentro, se oye una voz que dice:
bien hecho. Con la ayuda adecuada, podríamos lograr cierta conciliación corporal, con
nosotros mismos y frente al espejo, a pesar de los estereotipos impuestos. Y, con paciencia, podríamos pasar de sentir una obligación “útil”, para que se convierta en una
auto-obligación placentera.
El empeño estaría en construir una apropiada y apropiable disciplina. Es
cuestión de proponérselo.
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RESUMO: O estudo teve como objetivo problematizar os impactos ambientais, suas
consequências para a humanidade e o consumo do meio ambiente natural (MAN). A
metodologia segue investigação baseada na revisão bibliográfica construindo um
diálogo com autores da Educação Física (EF) e da área das ciencias naturais. Assim, o
estudo faz questionamentos e reflexões a acerca das questões ambientais. O estudo
sugere adotar medidas que venham possibilitar a prática responsável e consciente,
ministradas/organizadas por profissionais de EF durante as atividades praticadas no
MAN.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física; Meio Ambiente Natural; Impactos Ambientais.
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INTRODUÇÃO
Ao utilizar a frase citada por Lewin (1999), “O andar dos seres humanos é um
negócio altamente arriscado (p. 215)”, o antropólogo John Napier referia-se às questões
de evolução humana no que concerne a adaptações anatômicas para nossos ancestrais
manterem o equilíbrio na posição bípede, durante a marcha. As teorias antropológicas
têm visões distintas que envolvem terrestrialidade, bipedia, encefalização e civilização.
Na atualidade observamos comentários sobre os problemas procedentes da
sociedade na degradação do meio ambiente natural (MAN) (TAHARA; DIAS;
SCHWARTZ, 2006; OSBORNE; DA SILVA, VOTRE, 2011). Inácio (2006) ao
pesquisar estudos direcionados a Educação Ambiental (EA) e ao MAN no Encontro
Nacional de Recreação e Lazer, no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, em
trabalhos acadêmicos, em periódicos, em livros e em grupos de pesquisa da área de
Educação Física (EF), identificou sete trabalhos com o tema EA de 1999 a 2005. No
entanto, nenhuma publicação relacionada a impactos ambientais, o que representa uma
lacuna à área de EF no que tange as preocupações com o MAN.
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MÉTODO E OBJETIVO
O artigo teve como objetivo o levantamento bibliográfica de trabalhos que
abordem os impactos no MAN a partir de atividades físicas. O que norteou o problema
deste ensaio foi o questionamento: O ser humano estaria durante atividades no MAN
contribuindo para diminuição da diversidade biológica em hotspots1 mundiais?

DESENVOLVIMENTO
Iremos iniciar uma viagem no tempo passado para tentar mediar o futuro. Para
Martin e Klein (1984) o início do processo de extinção da megafauna (Prehistoric
Overkill) acompanha o deslocamento dos nossos ancestrais, não obstante, escavações
arqueológicas em sítios pré-históricos no Parque Nacional da Serra da Capivara
apontam que o homem primitivo viveu na América do Sul, há pelo menos 32.000 anos.
Sem embargo, existem vestígios que nossos ancestrais conviveram com parte da
megafauna e indícios que o seu desaparecimento, também esta relacionado ao convívio
com o ser humano (SILVA, 2007).
Ao voltarmos no período Pleistoceno até o final do atual Holoceno, deparamos
na América do Sul, com “o mais importante conjunto de fauna pleistocênica conhecido
no Brasil e provavelmente da América do Sul tropical, pois apresenta um conjunto
muito rico, diversificado e homogêneo” (GUÉRIN et al. 1993, p. 99). Nesta viagem
observaríamos o maior felino que já existiu no continente o tigre-de-dentes-de-sabre
(Smilodon); o páleoelefante (Mastodonte); as lhamas gigantes (Palaeolama major e
Palaeolama nidae); os cavalos gigantes (Hippidion bonaerense); os tatus gigantes
(Gliptodon clavipes); as preguiças gigantes (Catonix cuvieri e o Eremotherium lundi); e
uma espécie semelhante ao hipopótamo africano (Toxodons) (GUÉRIN; FAURE, 2014;
GUÉRIN et al. 1993).
Não precisamos ir tão longe para perceber a capacidade destrutiva do ser
humano, onde o bom selvagem não passa de utópica. Alvard (1993; 1995), em
pesquisas realizadas na Amazônia Peruana, não encontrou indício de sustentabilidade na
caça de populações indígenas. A caça destas populações chega ao extremo de optar por
fêmeas adultas grávidas, devido ao paladar e teor de gordura da carne (WHELAN,
1999; KRECH, 1999). Os Waimiri Atorari brasileiros de cinco aldeias pesquisadas
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durante um ano, abateram 421 macacos-aranhas (Ateles paniscus), onde 80 % eram
fêmeas, um resultado ótimo para o esgotamento da população na área utilizada
(SOUZA-MAZUREK et al., 2000).
É evidente que, na atualidade, estes processos de extinção ainda ocorrem, porém
com sutileza devido ao processo de fragmentação de áreas naturais (COSTA, 2001).
Fica uma dúvida: a degradação ambiental é um processo que caracteriza o regime
econômico, o sistema político ou o homo sapiens? Nos diversos regimes políticos e
econômicos que a sociedade ocidental tem experimentado ao longo da história, o grande
diferencial em termos de degradação ambiental é o ser humano (FOLADORI, 2005).
Os problemas ambientais atuais e futuros estão intrinsecamente relacionados à
demanda da economia, ao atual nível de consumo das sociedades e ao crescimento
demográfico – teoria Malthusiana. Do período de industrialização até a modernidade, a
sociedade humana vem corroendo gradualmente os sistemas de vida e os processos
ecológicos do planeta, o que determinou a inviabilidade dos modos atuais de consumo.
É concebível que uma economia de mercado industrial pudesse não ter um impacto tão
devastador sobre o planeta, se os objetivos de crescimento pudessem ser mantidos sob
vigilância, por indicadores econômicos sensíveis às condições ecosféricas do planeta.
Desse modo, levariam em consideração os serviços ecológicos que sustentam nosso
estilo de consumo (EHRLICH; EHRLICH, 1981). Mas, isso não acontece, o indicador
principal do economista sobre o crescimento econômico é o Produto Interno Bruto
(PIB). No PIB, o que influi é a produtividade não se importando com avaliações dos
efeitos de tal produtividade sobre o MAN, sobre a qualidade e quantidade dos recursos
naturais.
Poderíamos minimizar todos estes problemas se considerarmos a palavra
“crescimento” para nos referirmos a um valor “quantitativo” das dimensões físicas da
economia e “desenvolvimento” ao melhoramento “qualitativo”. Com esta configuração,
poderíamos nos referir a uma “economia estável” como aquela que se “desenvolve sem
crescer”, da mesma forma como o planeta Terra, do qual a economia é um subsistema
aberto que se desenvolve, sem, no entanto, crescer (HUTCHISON, 2000). O
crescimento da economia significa maiores demandas e um impacto maior sobre os
recursos naturais do planeta. O “desenvolvimento,” então, poderia significar uma gestão
1

Regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta, com prioridade para a conservação
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mais racional e sustentável dos recursos naturais. Ao limitar o crescimento, não
significa limites ao desenvolvimento, isto seria uma boa atitude para viabilizar a
estabilidade ecológica.
O conceito de Desenvolvimento Sustentável considera a utilização dos recursos
naturais de forma a atender as necessidades humanas atuais e das futuras gerações, sem
inviabilizar as comunidades biológicas do planeta (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).
Pensando desta maneira, devemos nos preocupar na área de conhecimento em EF sobre
os possíveis impactos ambientais e sociais do esporte praticado no MAN. Para Jesus
(1999), o esporte contemporâneo é elemento da modernidade e “um produto da
sociedade industrial capitalista” (p. 03). O autor cita como alternativa para avaliar o
impacto das atividades o estudo da “dimensão ecológica de cada modalidade esportiva
desde sua origem aos impactos ambientais atuais” (1999, p. 05).
Como podemos perceber todo processo de degradação MAN não é caracterizado
pelo sistema político ou pelo regime econômico, mas está estreitamente ligado ao modo
de vida do Homo sapiens, e nossa espécie não tem demonstrado sua afamada sapiência.
A EF tem um compromisso ético ambiental, e a tentativa deste ensaio, é sinalizar a
realidade do processo de destruição da diversidade biológica; a responsabilidade que as
atividades praticadas no MAN devem ter no contexto da conservação e preservação; e o
compromisso ético das instituições de ensino superior na formação do profissional de
EF.
A inquietação da área de EF e esporte com o MAN não é recente, o Barão de
Coubertin, em 1907, preocupava-se com a poluição nos sítios naturais. Durante o
Congresso Mundial Científico Desporto na Sociedade Moderna, considerou-se em suas
diretrizes a preocupação com o consumo exagerado da natureza pelo esporte e o
impacto que pode causar (DA COSTA, 1997). O Conselho da Europa respaldado na
Carta Ecológica das Regiões de Montanha da Europa (1976) e na Convenção sobre a
Conservação da Vida Natural e dos Habitats (1979), recomendou a EA como estratégia
para conservação do MAN (DA COSTA, 1997). Em 1986 na 5ª Conferência Européia
de Ministros Responsáveis pelo Desporto, reconheceu “[...] a importância da
reconciliação dos interesses do desporto e do meio ambiente quando e onde estes
estiverem em conflito (DA COSTA, 1997, p. 65)”. No V Congresso Ibero-Americano
(MYERS et al., 2000).
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de EA (2006) foi recomendado à inclusão da disciplina EA para todas as graduações e
isto pode ser viabilizado na EF com a interdisciplinaridade. Osborne, Da Silva e Votre
(2011) sinaliza como opção à conexão dos saberes e os Temas Transversais dos PCNs
(BRASIL, 1998).
Falar da degradação ambiental na atualidade é perceber a necessidade de
mudanças prementes na relação do ser humano com MAN. O que Bento (1997) define
como “[...] a morte da natureza é a morte do homem: das transcendências, das utopias,
da poesia, da esperança, da metafísica. [...] É a morte do desporto! (p.100)”. Perceber
que somos parte integrante do MAN é um ótimo começo para mediarmos atitudes e
decisões éticas. Para Weil (1993), possuímos duas visões em relação ao MAN, uma
fragmentada, que nos afasta da natureza como sujeitos, e outra que o vê como recursos a
serem explorados por nós em todos os níveis, do emocional ao material. Na segunda, o
autor aponta a necessidade de uma ética de respeito às leis da biodiversidade ao afirmar:
“Toda interferência nossa tem o seu preço, suas consequências, entre as quais o fim
eventual de nossa existência (p. 97)”.
De acordo com Gebara (1992), uma EF que se preocupe com questões
ecológicas prevê que a qualidade de vida é dependente do MAN. Esta constatação é
mais evidente quando abordamos a importância da fotossíntese na fixação do carbono e
nossa sujeição ao oxigênio. Como afirma Silva (1997), o constrangimento é nossa
dependência do oxigênio que faz do corpo um objeto execrado, onde “a formulação “o
oxigênio é a vida” deveria ser substituída por outra – “a vida é o oxigênio”, ou melhor,
“a vida é o que o oxigênio permite que ela seja” (p. 107)”.
Vieira et al. (2003) desenvolveram investigação pertinente ao analisar a
percepção e a opinião dos praticantes de trekking de regularidade sobre o MAN quanto
aos impactos ambientais promovidos pelo esporte, todavia, trata-se da visão do
praticante, sem ferramenta para mensurar seu impacto. A relevância está em identificar
o pouco conhecimento dos praticantes quanto ao MAN e os impactos. Bruhns (1999)
afirma que os praticantes destas modalidades são, em sua maioria, de procedência
urbana, o que, a priori, pode sugerir falta de noções básicas de mínimo impacto. A
falácia é a dualidade do discurso, pois a bandeira levantada pelo ser humano de
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preservação2 e/ou conservação3 ambiental tem como pano de fundo a preservação da
própria espécie.
Segundo Wilson (1997), existe três fatores no conluio contra a diversidade
biológica global. A teoria Malthusiana e, em outra extremidade, as descobertas da
ciência para novas aplicações, visando amenizar o sofrimento humano e o impacto
ambiental. Por último, a corrida desenfreada contra o tempo para salvar habitats
naturais. Fato unânime entre todos os pesquisadores da área das ciências biológicas é a
impossibilidade de acreditar na infinita fé da capacidade humana e suas tecnologias para
solucionar todos os problemas do ser humano, ambientais, atuais e futuros. A
diversidade biológica, e nela estamos incluídos, vive uma questão ética.
Costa (2001) afirma que com o atual nível de degradação em pouco tempo as
florestas tropicais (FT) serão formadas por poucas ilhas – mosaicos – de vegetação
nativa, cercadas por áreas de pastagem ou centros urbanos. O autor aponta que as
espécies vegetais sobreviventes nos fragmentos são “mortos vivos (p. 59)”: árvores
amadurecidas e fisiologicamente saudáveis, mas que não produzem descendentes, pois
não são capazes de florescer. Caso floresçam, não produzem frutos, se frutificam suas
sementes não são dispersas e caso sejam espalhadas não acham condições favoráveis
para brotar. Para grandes animais o efeito é devastador. Um exemplo é o caso da onça
pintada (Panthera onca), predador de topo de cadeia que tem como hábito alimentar-se
de presas grandes. Existem duas maneiras de se matar a onça: 1ª com um tiro; 2ª
fragmentando o seu habitat.
Para Gould (2001), a ideia de superioridade do ser humano é refutada, pois
somos seres que evoluímos e atingimos alto grau de complexidade funcional,
neurológica e de “racionalidade”; mas, por outro lado, somos muito vulneráveis quando
comparado com uma bactéria. O autor apontar visões diferentes de evolução ao
comparar mamífero e bactéria. Ao mirar o olhar para uma bactéria, destituídos de todas
as visões preconcebidas, verifica-se que delas surgiram todas as formas de vida,
encontra-se entre os primeiros seres vivos do planeta, sobrevive a variações extremas de
temperatura, a guerras, e, é de grande simplicidade.

2

Conceito de áreas naturais que possui uso indireto, não podendo fazer manejo.
Conceito de áreas naturais, onde o uso direto é permitido, tentando conciliar a preservação, sem,
contudo, restringir o seu uso.
3
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PARA ELUCIDAR E EMBARALHAR A REFLEXÃO
Bruhns (2003, p. 48), percebe a natureza como mãe e faz uma leitura: “no dito
popular, a natureza é “mãe” e não “pai”, carregando todo um misticismo de abrigo,
provimento, sensibilidade, acolhimento e fragilidade, como também de hostilidade e
revolta (afinal deve haver alguma reação, pois nenhuma mãe é tão passiva quanto se
supõe)”. Ao considerar a afirmativa, estaríamos em meio ao processo de reação da
natureza com escassez de água e aquecimento global, entre outras mudanças climáticas?
O caminho para reverter este processo é o conhecimento e a EA. O princípio é simples:
exemplificar e explicar os processos ecológicos de forma didática, mostrando por meio
do conhecimento da flora e fauna de cada bioma a sua fragilidade, a biodiversidade,
práticas de mínimo impacto ou impacto desejável que possam quebrar o paradigma
egocêntrico e antropocêntrico atual, colocando em primeiro plano o bioma. Trabalhos
de pesquisa interdisciplinares e multidisciplinares envolvendo estudo de impactos
ambientais e sociais, capacidade de suporte dos sítios utilizados, diagnósticos,
planejamento e gestão participativa das populações locais, onde ocorrem as atividades.
Para Villaverdes (2003) as atividades que utilizam o MAN devem estar respaldadas por
visão conservacionista baseada na amizade, no respeito e na ética relacional com o
MAN.
Segundo Osborne, Da Silva e Votre (2011), ainda que exista trabalho
direcionado para os temas EF, EA e MAN, observa-se que a EF e o esporte devem ter
um compromisso maior do que simplesmente não causar o mínimo impacto. Não
obstante, os autores defendem que a EF deve ter um papel de sustentabilidade durante
suas práticas e que não deve ficar lastimando a falta de consciência ecológica, mas sim
sugerir práticas educativas, onde seus atores devem atuar como agentes de
monitoramento do MAN.
Ao fazer uma análise, percebemos que algumas destas atividades são trazidas pela
sociedade de consumo de outras culturas (TONHASCA JUNIOR, 2004). Deste modo, é
relevante entender que atividades trazidas de outros países, onde, por exemplo, as
florestas temperadas não apresentam a biodiversidade das FT, nem sua fragilidade,
podem não impactar biomas temperados; todavia, em FT, a realidade é outra.

UMA CONCLUSÃO EM ABERTO
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Talvez possa parecer que este texto é contra o lazer praticado no MAN. Não se
trata desta questão, visto que o lazer é uma necessidade básica do ser humano e está
presente na Constituição. O que propomos são medidas que venham possibilitar a
prática responsável e consciente, ministradas ou organizadas por profissionais de EF no
MAN. Medidas como a inclusão das disciplinas EA e Ética na formação do profissional
de EF, além de contar com a colaboração de outras áreas do conhecimento, tais como:
ecólogos, economistas, botânicos, zoólogos, geógrafos, legisladores, juristas, líderes de
comunidades tradicionais, entre outros. O uso do MAN para a prática de atividades deve
ser restringido a áreas, especialmente designadas para estes fins, considerando o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, além de monitoramento
rigoroso pelo Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Estes aspectos nos permite fazer uma analogia a tela Duel with Clubs, do pintor
Goya, utilizada por Serres (1990). Serres analisa a obra onde ocorre o duelo entre dois
camponeses em terreno de lama que levam ambos ao atolamento progressivo. Ele
questiona: “Quem vai morrer? [...] Quem vai ganhar? (p. 11)”, levando a entender que
há somente duas possibilidades. Mas, temos “numa terceira posição, [...] o pântano,
onde a luta se afunda (p. 12)”. O autor exemplificar figurativamente a opção imediatista
equivocada que estamos fazendo ao apresentar a hipótese da vitória do pântano, da terra
sobre o ser humano. Numa visão voltada para ética do ser humano, o autor observa uma
ambiguidade entre o “contrato social” norteado pela modernização do século XX, em
contraponto com a necessidade atual de se delinear um “contrato natural”.
O conhecimento científico contemporâneo que limita o mundo natural chegou ao
seu final, nos direcionando para “nosso juízo final” (Serres, 1990, p. 134). O motivo
desta morte são as transformações que nós, seres humanos, estamos imprimindo em
ritmo acelerado ao nosso planeta. Nós somos dependentes do MAN, entretanto a
natureza não depende em nada de nós para sobreviver, a não ser nossa simples extinção.
Retomando a introdução deste ensaio, reportamo-nos a Napier, citado por Lewin
(1999, p. 215) “Por uma questão de frações de segundo, o homem não cai de cara no
chão; na verdade, a cada passo que dá, ele beira uma catástrofe”.
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REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO SER HUMANO X NATUREZA: O PAPEL
DO LAZER E DO PLANEJAMENTO NO USO PÚBLICO DE
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Juliana Azevedo Hamoy1 (julianahamoy@gmail.com)
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – Universidade Federal do Pará

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo ampliar as reflexões sobre o contato entre
homem x natureza a partir do lazer em Unidades de Conservação. Essa relação, que é
muito discutida, muito ainda tem a ser debatida. É inegável a necessidade e dependência
que o ser humano tem dos recursos naturais. Contudo, as ações por vezes inconsequentes
da sociedade em busca de crescimento industrial e modo de vida capitalista acabam por
trazer grandes prejuízos ao meio ambiente. A reflexão proposta surge a partir de ideias de
teóricos citados no decorrer deste estudo, que permite a compreensão do lazer como uma
atividade que possibilita um pensar livre, sem a pressão do cotidiano, onde no caso de
áreas naturais a mudança de ambiente permite que essa liberdade seja melhor aproveitada,
auxiliando ainda na conscientização de conservação ambiental.

Nesse sentido, é

importante refletir sobre as ações da sociedade como um todo, bem como cada individuo
deve colaborar para que a natureza seja utilizada de modo consciente. Esse uso consciente
permite que as gerações futuras tenham acesso aos benefícios que os recursos naturais
podem trazer, tanto como matéria prima como um espaço de fuga do conturbado meio
urbano.
PALAVRAS CHAVE: Meio ambiente; Uso Público; Lazer; Planejamento.

INTRODUÇÃO
A preocupação sobre os impactos da ação antrópica no meio ambiente surgiu após
desencadeamento de fatos contribuintes e agravantes para a degradação ambiental
vivenciada atualmente. Inicialmente, o ser humano utilizava o espaço natural de modo
massivo, sem grande preocupação com as consequências que esta ação poderia trazer às
futuras gerações.
1

Pesquisa realizada com o apoio financeiro do CNPq.
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A partir dessa problemática ambiental, surgiram então alguns movimentos com
ideais protecionistas de áreas naturais, concebidas como espaços para o uso público,
restringindo sua utilização. Esse processo de degradação ambiental foi acelerado
principalmente pela crescente utilização dos recursos ambientais, gerada pelo sistema
capitalista de produção do mercado vigente, causando assim mudanças radicais nas
paisagens e a consequente preocupação em preservar áreas remanescentes.
Nesse sentido de necessidade de salvaguarda dos espaços verdes, são criadas
legislações que zelam pela conservação de áreas naturais, às quais são chamadas de
Unidades de Conservação (UC), que no Brasil são regidas pelo Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC). Na classificação de UC, existem duas categorias:
áreas de proteção integral e as de uso sustentável. O presente artigo aborda sobre as UC
de uso sustentável, às quais tem por característica a possibilidade de contato direto entre
o ser humano e a natureza. Para que esse contato ser humano x natureza fosse possível de
modo a minimizar os impactos negativos no ambiente, foram criados instrumentos para
reger essa relação. Um desses instrumentos é o Plano de Manejo, que inclui um
detalhamento das ações de uso público permitidas.
Este estudo está exposto em quatro seções além dessa introdução: uma breve
contextualização acerca do surgimento da preocupação ambiental e sobre a criação das
UC e seus objetivos; a segunda explana sobre a importância do contato entre o indivíduo
e a natureza e seus benefícios; a terceira comenta sobre o lazer como meio incentivador
do contato entre o ser humano e o meio ambiente. Por fim, as considerações finais, onde
se reflete a necessidade e possibilidade de criar e fortificar os vínculos da sociedade com
as áreas verdes.

O SURGIMENTO DA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL E AS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
A preocupação com a questão ambiental vem crescendo consideravelmente em
todo o planeta. Isso pode ser mais perceptível a partir do momento da pós-revolução
industrial, quando vieram grandes transformações políticas, culturais, econômicas,
sociais e ambientais. Nessa época, o acúmulo de capital e a expansão mercadológica eram
consideradas o objetivo de todos, onde até longe dessa dinâmica predominantemente
urbana, em áreas rurais, surgiram técnicas de agricultura especializadas, de modo que a

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1078

produção era mais otimizada para suprir a demanda das indústrias. Nesse contexto, os
ideais capitalistas de produção predominavam, com a transformação do meio ambiente
em mercadoria, desconsiderando a finitude dos recursos naturais. Essa intensa busca pelo
desenvolvimento do setor industrial se manteve, de modo que as consequências
ambientais aumentaram consideravelmente (VALLEJO, 2002).
Com essa realidade, a vida acelerada dos grandes centros urbanos contribuiu para
uma valorização de paisagens naturais, da vida no campo e no meio rural. Como aponta
Milano (2000), a aristocracia passou a fugir das cidades poluídas em busca de um lugar
mais calmo e bucólico, o que influenciou no surgimento de movimentos que
reivindicavam mais espaços naturais. De acordo com Diegues (1993), a partir do processo
de industrialização exacerbado e a lógica capitalista instaurada, foram propostas reservas
de áreas naturais para uso da população, para atividades de lazer e recreação.
No final do século XIX, surgiu nos Estados Unidos da América (EUA) o conceito
de parque nacional como uma área natural. Isso ocorreu em 1872 com o surgimento do
Yellowstone, o primeiro Parque Nacional do mundo, baseado no conceito de wilderness
(vida selvagem), que tinha como característica parque sem pessoas, e o ser humano seria
apenas visitante e não morador, com um ideal preservacionista, onde qualquer
intervenção do homem no meio ambiente era considerada negativa. O autor menciona
ainda que a justificativa para a criação desse parque foi a beleza visual do lugar, e não foi
considerado o ecossistema envolvido.
Esse modelo, de acordo com Diegues (1993) acabou se espalhando para outros
países, assim como a ideia de que o contato do homem com a natureza seria prejudicial.
Porém, foram desconsideradas as chamadas comunidades tradicionais que já habitavam
esses territórios e adaptavam seu modo de vida aos recursos naturais, o que causou
conflitos entre essas populações. A partir do séc. XX, os parques e áreas protegidas
passaram a ser criadas com objetivos diversos, além de preservar as belas paisagens, mas
também a fauna e flora do território, bem como seu ecossistema como um todo. Foi, então,
que o contato com o ser humano foi permitido com algumas ressalvas: pesquisadores
começaram a estudar esses lugares, que serviam de laboratório de pesquisa de ciências
biológicas.
Essa mudança no uso das Áreas Protegidas (AP) veio acompanhada de discussões
polêmicas, que foram realizadas em encontros sobre o tema pelo mundo. A partir desses
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eventos, foram resultando diversas modificações, tanto nas questões conceituais quanto
nos aspectos de criação e gerenciamento dessas unidades, bem como as categorias que as
áreas de preservação deveriam se enquadrar.
Foi criado em 2000 o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) em
2000 (lei 9.985) e, conforme a legislação, sua criação, tem por objetivo ordenar a gestão
de territórios através da concepção e implementação de áreas de preservação. O SNUC
foi criado também para criar e ordenar as leis dispostas sobre as categorias de manejo das
UC. Na classificação de UC, existem duas categorias: áreas de proteção integral e as de
uso sustentável: a primeira trata-se uma área onde não é permitida a presença de visitantes
e/ou de moradores; a segunda, de uso sustentável, é possível a permanência de
comunidades tradicionais e o acesso de visitantes, porém respeitando dois instrumentos
fundamentais no processo de gestão das UC: o conselho gestor e o plano de manejo. No
processo de gestão das UC, existem dois instrumentos fundamentais: O conselho gestor
e o plano de manejo. O conselho gestor é composto por organizações governamentais e
sociedade civil organizada, que possuem envolvimento com a UC, e tem por
responsabilidade acompanhar a elaboração, formatação e implementação (ou ainda
revisão) do plano de manejo (PARÀ, 2009).
O Plano de Manejo é um documento técnico que estabelece o zoneamento, normas
de uso e manejo dos recursos naturais. Nesse documento deve conter a área da unidade,
a zona de amortecimento e os corredores ecológicos (áreas que formam um caminho entre
uma UC e outra). Quando esse plano é elaborado, devem ser considerados os aspectos
sociais, culturais e a promoção da integração das UC, com um enfoque ecossistêmico
(PARÁ, 2009). A sociedade também deve ser envolvida no processo de elaboração (e
revisão posteriormente) do plano e de sua implementação por meio do conselho gestor.
Dentre as ações previstas no plano de manejo de UC de uso sustentável, está a
categoria de uso público, que significa que são abertas à visitação pública, desde que
sejam consideradas as regras contidas no plano de manejo (LEUZINGER, 2010). Essa
possibilidade de acesso do homem em espaços de conservação permite a promoção de
novas experiências para a sociedade através do lazer, trazendo aspectos positivos tanto
para a natureza quanto para o homem.

O LAZER E O CONTATO HOMEM URBANO X NATUREZA
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A valorização do lazer vem sendo conquistada aos poucos durante anos, mas com
mais ênfase no período pós-revolução industrial e a reflexão sobre a necessidade do tempo
livre, longe de atividades remuneradas. No decorrer do tempo, muitos estudos vem sendo
realizados acerca da importância do lazer na vida de cada individuo. Dentre as conquistas,
ressalta-se a parte legal, com a criação de novas leis para a normatização da atividade,
além da mudança no modo como essa necessidade é compreendida e sua importância para
a sociedade e o surgimento de várias formas de praticas do lazer.
O lazer é uma das atividades humanas que possibilitam ao ser humano uma
reflexão sobre si mesmo e sua relação com o meio em que vive. Ao se permitir sair de
sua rotina, um individuo compreende o ambiente a sua volta de uma outra perspectiva e ,
e se permite refletir sobre questões pessoais, sociais e sobre sua própria existência,
criando condições de mudança e pensamento critico à diversos assuntos. Sobre o assunto,
Melo (2013, p.63) diz que
...as pessoas devem vivenciar o dia a dia, pois o desencantamento
com o mundo afasta a relação do homem com a natureza e de seu
próximo, tornando as pessoas individualizadas e isoladas em seus
lares. Por fim, a “convivialidade” e o “reencantar o mundo” são
expressões (...) com intuito de resgatar o laço rompido do homem
com a sociedade e da sociedade com a natureza quanto à
necessidade de pensar e fazer um mundo capaz de reciclar seus
recursos, sua história e seus saberes
Nesse contexto, a natureza tem grande participação para facilitar o
reconhecimento do ser humano, permitindo sua compreensão sobre a necessidade de
preservação de outras formas de vida, as quais contribuem para o equilíbrio ambiental.
Os benefícios gerados pelo contato dos visitantes com áreas verdes trás a fuga do espaço
urbano, onde o silêncio e a paz do lugar somado à possibilidade de contemplação de um
espaço diferente e traz benefícios à saúde física e, principalmente, mental.
O contato direto com a natureza é o que permite à mente humana
desenvolver ideias a partir da fonte original que deu origem à
possibilidade de pensar. Ela nos coloca em contato com nossa
própria intimidade mental, orientando-nos a pensar com
autenticidade, aproximando os sentimentos dos pensamentos e,
consequentemente, das ações, resgatando, assim, um equilíbrio
psíquico, tão fundamental nos tempos modernos. A natureza nos
conduz às bases formativas de nossos próprios valores sobre o
mundo em que vivemos e de nossas relações com ele.
(MENDONÇA, 2012, p. 95).
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Esse câmbio de ambiente possibilita ao ser humano um momento de fuga também
de sua vida na cidade, onde o tempo e o espaço adquirem novo sentido, permitindo uma
reflexão sobre sua vida ou apenas um momento para não pensar em nada. Apenas
aproveitar o ambiente. Essas vivencias também colaboram para a promoção e valorização
dos espaços naturais e um ocasional engajamento desses indivíduos em movimentos
sociais de cunho preservacionista.
De acordo com Bahia (2014, p. 13), as experiências de atividades de lazer em
áreas verdes possibilitam “comportamentos de contestação do status quo, de mudanças
de atitudes cotidianas, de configurações de emancipação humana e de transformação (...)
minimizando a ruptura ser humano - natureza nas cidades.”.
Como já foi abordado anteriormente, o uso das áreas verdes, ainda que seja
positivo para o homem, pode trazer consequências negativas para o meio ambiente. Nesse
sentido, o acesso à UC deve ser guiado pelas indicações de uso público (contido no Plano
de Manejo). Porém, a elaboração desse documento exige uma gama de profissionais de
diversas áreas, a participação da comunidade local ou do entorno (caso exista) e outras
necessidades que dificultam e encarecem o processo de criação desse documento-guia.
Todavia, Leuzinger afirma que ainda que não seja concluído o Plano de Manejo, muitas
vezes o acesso é permitido, o que pode acarretar graves consequências. A autora
complementa:
De qualquer forma, haja ou não plano de manejo, tendo em vista
que a visitação às UCs tem aumentado muito nos últimos anos,
em virtude da popularidade que o turismo ecológico vem
alcançando, há a necessidade de se conciliar uso público com
preservação da biodiversidade e demais recursos naturais
encontrados nos espaços ambientais. Isso não significa que se
deva proibir a visitação nas unidades de conservação, pois, muito
embora ela gere impacto, também oferece diversas vantagens,
como: educação ambiental, lazer em contato com a natureza,
geração de receitas para a UC, geração de renda para a população
do entorno. Os riscos, contudo, devem ser considerados, e
abarcam a destruição da vegetação, a erosão nas trilhas, o lixo
deixado pelos visitantes, além de ameaças como danos que afetam
a evolução dos ecossistemas, alteram o comportamento da fauna
e/ou induzem a sua migração. (LEUZINGER, 2010, p.15)

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1082

Em UC, o uso público pode trazer impactos positivos ou negativos. O que se difere
benefícios e malefícios é o modo como aquela área é planejada e organizada. Como
exemplos positivos de impactos, apresenta-se: a sustentação econômica da área, o
aumento de atividades de lazer e o aumento da fiscalização. Em caso de um planejamento
fraco ou inexistente, surgem as consequências negativas, como a carga excessiva, a
depredação da flora e da infraestrutura existente, afastamento da fauna em virtude do
barulho e aumento do lixo gerados pela presença humana massificada.
O uso público em UC deveria ser sempre, como já citado anteriormente, precedido
do plano de manejo, com o adequado zoneamento da área. Porem, tendo em vista a
impossibilidades de algumas UC na elaboração desse documento, é necessário conciliar
o uso público com preservação da fauna e flora encontrados nos espaços verdes. Nesse
sentido, o planejamento é fundamental, pois essa ferramenta pode auxiliar na diminuição
significativa dos efeitos negativos da relação ser humano x natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer dos anos, o ser humano veio utilizando os recursos naturais, por meio
da matéria-prima, alimentando o modo de produção capitalista e as grandes indústrias.
Porém, ao perceber a finitude do meio ambiente, houve uma conscientização em busca
da conservação de áreas naturais, pensando nas gerações futuras. Essa separação do
homem (como ser natural) para com a natureza desencadeou uma série de fatores. Porém,
neste artigo foi possível refletir acerca de um fator: o lazer (surgido com mais força a
partir do período pós- revolução industrial) realizado em áreas naturais, e a importância
dessa atividade para a essência humana.
Após um histórico de exploração, o homem pode perceber a importância de
conservar a natureza. E até os dias atuais, vem aprendendo como lidar com o mundo
capitalista e a conservação ambiental. Já existem vários instrumentos legais no sentido de
preservar os espaços naturais, tais como as Unidades de Conservação e todos as
ferramentas criadas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, como a exemplo
o documento elaborado com o intuito de reger as ações na UC, o chamado Plano de
Manejo.
Ressalta-se aqui que o homem não apenas quer a salvaguarda desses ambientes,
como também quer usufruir destes. Porém, com o histórico de uso inconsciente do meio
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natural, é necessário que seja uma relação limitada e administrada por seus responsáveis
legais. No caso, o plano de manejo, como documento regente, tem em seu escopo a
possibilidade do acesso de visitantes à áreas verdes. O lazer se encaixa exatamente nesse
item.
O contato consciente entre o homem e o meio ambiente pode trazer grandes
benefícios, pois a sensação gerada por esse contato permite ao indivíduo um re-pensar na
vida, adquire uma nova concepção de mundo e possibilita uma maior conscientização da
necessidade de proteção daquele espaço, tanto para si como indivíduo, como para a
sociedade no todo e das gerações futuras.
Nesse sentido, vale refletir que o lazer pode resultar em efeitos positivos, mas é
necessário que haja planejamento das atividades nas UC, que devem ser descritos
detalhadamente no Plano de Manejo quando este se refere ao plano de uso público. Assim,
as ações devem ser planejadas cuidadosamente, para que os impactos socioambientais
negativos sejam minimizados.
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RESUMO: Nesse estudo apresentamos uma análise sobre o perfil de consciência ambiental e
comportamento responsável de ciclistas de lazer/aventura no município de Pirenópolis-GO.
Adotamos uma perspectiva preocupada em compreender as articulações existentes entre a
escolha por esta modalidade de prática corporal e o nível de consciência ambiental que estas
pessoas apresentam durante o período que permanecem junto à natureza. Para tanto, aplicamos
uma ‘Escala de Comportamento Responsável’ por meio de questionários impressos com um
grupo organizado de ciclistas, os quais realizam esta prática sistematicamente. Os dados foram
tratados estatisticamente pela plataforma Excel e analisados qualitativamente com base no
referencial utilizado. O resultado deste trabalho evidenciou que a escolha por esta modalidade
de prática corporal na natureza não se alinha, necessariamente, a uma postura política e de
participação democrática em relação à conservação do meio ambiente. Por outro lado, foi
possível perceber uma inclinação de comportamento sensível às questões ambientais e de
atuação social em prol da preservação da natureza.
PALAVRAS CHAVE: consciência ambiental; comportamento; lazer; práticas corporais de
aventura na natureza.

INTRODUÇÃO
A temática que apresentamos neste texto condensa inquietações que nos levaram a
pesquisar temáticas relativas ao impacto do consumismo nas práticas corporais, em especial, as
de lazer na natureza. Daí nosso objetivo foi identificar e compreender o perfil de
comportamento responsável e consciência nas práticas corporais de aventura na natureza
(PCANs) que se desenvolvem no município de Pirenópolis-GO.
Em nossa pesquisa encontramos diversos termos associados aos praticantes de aventura
na natureza. Devido aos impasses conceituais que se estabeleceram com a ideia de atleta ou de
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esportistas, adotamos o termo "aventureiro" para designar aquelas pessoas que optam pela
realização de práticas corporais em ambientes ditos naturais.
Para tanto, realizamos uma pesquisa de campo em Pirenópolis-GO, aplicando um
questionário em sujeitos que procuram o ambiente natural desta cidade para práticas de lazer
com o uso de bicicletas, ou como identificaremos daqui para frente: ‘ciclismo de aventura’.
Utilizamos para isto a "Escala de Avaliação do Comportamento Responsável", adaptada
de Inácio (2013). Em linhas gerais, esse modelo de escala propõe captar as impressões e
relações subjetivas que o indivíduo desenvolve a partir da reflexão sobre suas ações,
comportamento e consciência, relativos ao meio ambiente e à vida em sociedade (INÁCIO,
2013).
O uso desse tipo de ferramenta de coleta de dados nos permitiu traçar um panorama
sobre o comportamento e a consciência dos participantes, instrumento que utilizamos para
dialogar com a base teórica elencada. Não objetivamos ampliar o foco de observação sobre
todas as dimensões da vida dos sujeitos entrevistados, mas, antes disso, estabelecer o diálogo
com a realidade empírica durante as PCANs. Isso nos levou a perceber os significados que
determinadas atitudes coletivas possuem no cotidiano de suas relações com a cultura corporal.
Dessa forma, a investigação sobre o cotidiano aparece por meio da observação direta do campo
que escolhemos, das relações que estabelecemos com os entrevistados e dos dados que
levantamos por meio dos questionários.

SOBRE AS PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA
Dentre as abordagens que encontramos em nossa pesquisa, a definição de práticas
corporais vem encontrando olhares convergentes no sentido de ampliar a investigação
acadêmica. Elas correspondem a toda forma de expressão humana que compõe nossa cultura
corporal, constituinte e constituidora da experiência de formação individual e/ou coletiva
(SILVA & DAMIANI, 2005).
Como se percebe, o conceito de prática corporal não possui sua centralidade no âmbito
da atividade física em si, mas sim nas dimensões sociais, culturais e históricas que as
constituem. Nossa problemática se estabelece num recorte sociocomportamental do universo
das práticas corporais e da cultura. Estas englobam as abordagens que se desenvolvem na
relação direta entre a cultura corporal e o meio natural.
A concepção de prática corporal de aventura está entranhada nesse contexto de avanços
e diálogos entre diferentes formas de compreender a nossa cultura corporal e a sociedade em
que vivemos. Nossa maneira de lidar com o mundo e as transformações que operam na
sociedade, se relacionam diretamente com o modo como tratamos nosso corpo. As PCANs vêm
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construindo caminhos próprios, organizando suas formas de se legitimar perante à sociedade. E
não há dúvidas que isso vem crescendo no Brasil (INÁCIO; MORAES & SILVEIRA, 2013).
A partir dessa premissa, o que podemos refletir sobre a consciência ambiental dos
aventureiros em Pirenópolis, GO? Existe a possibilidade de encontrarmos apenas um padrão de
comportamento e consciência dentro desse recorte? São perguntas que fizeram parte de nosso
percurso de investigação.

CONSCIÊNCIA E COMPORTAMENTO AMBIENTAIS.
Embora possamos considerar que tais concepções não são restritas ao período do modo
de produção capitalista, passam, ambas, por uma conceituação diferenciada na atualidade
(DIAS, MELO & JUNIOR, 2007). Isto porque a sociedade contemporânea vivencia uma
experiência coletiva bastante distinta: a sensação de que a ação humana é central na produção de
impactos negativos para a sustentabilidade do planeta.
Nossa pesquisa demonstrou que perfis de comportamento e de consciência ambiental
dos praticantes de ciclismo de aventura se referem a construções e desconstruções dos padrões
de cultura da sociedade capitalista. Neste sentido, julgamos necessário ponderar sobre o papel
crítico da consciência (INÁCIO; BAENA-EXTREMERA, 2013).
1088
ANÁLISE SOBRE AS PCANS NA CIDADE DE PIRENÓPOLIS (GO)
Tombada como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1989, Pirenópolis conta com diversos
casarões, uns preservados, outros restaurados, além de uma exuberante natureza que a circunda.
O período de sua fundação, em 1727, está associado ao movimento de busca por minerais
preciosos, como o ouro e a prata, e de expansão das fronteiras da colonização, no final do século
XVII e início do século XVIII. De acordo com a Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado
de Goiás o município está localizado na Região do Entorno do Distrito Federal, cerca de 120
Km de Goiânia, 71 Km de Anápolis e 150 Km de Brasília. Possui uma área de 2.228 km²,
altitude média de 700 metros e população estimada de 24.111 habitantes (IBGE: 2013). Possui
clima semiúmido e temperatura média anual na casa dos 21ºC, com máxima média anual de
35ºC e mínima de 9ºC.
A presença de inúmeras cachoeiras, trilhas, morros e matas atrai anualmente milhares
de turistas e praticantes de aventura. Dentre as áreas de natureza com maior relevância do
município, podemos citar o Parque Estadual da Serra dos Pireneus e as regiões das nascentes
que compõe a Bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia.
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Em geral, os participantes da pesquisa apontam insatisfações com as áreas devastadas
pela mineração ou pelo avanço das pastagens e plantios de eucalipto. Apesar disto, buscamos
nos ater à relação de comportamento e consciência durante as práticas na natureza. Ao todo,
aplicamos 34 questionários entre os meses de setembro a novembro de 2014. Abaixo,
apresentamos um quadro com dados sobre faixa etária, gênero e número de pessoas por
grupos/pessoas investigados:

1. Faixa Etária

18 a
anos

Quantidade

4

22

23 a
anos

27

4

28 a 33 anos

34 a 39 anos

Acima de 39
anos

10

15

1

2. Gênero

Masculino

Feminino

Quantidade

20

14

3.
Número
participantes

de

Individual

Até
pessoas

10

20

3

De 4 a
pessoas
4

7

Acima de 7 pessoas

0

Quadro 1. Faixa etária e quantitativos dos grupos da pesquisa
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Notamos que com relação à faixa etária dos aventureiros, existem duas preponderantes:
a primeira varia dos 28 a 33 anos seguida pela maioria concentrada na faixa dos 34 a 39 anos.
Ainda que tenhamos apontado aqui a maioria masculina, podemos dizer que há um certo
equilíbrio de gênero no ciclismo de aventura; isto porque, ampliando o olhar para outros grupos
- não participantes da pesquisa, a lógica desse equilíbrio pôde ser visualmente constatada.
Quanto ao quantitativo dos grupos, identificamos que há prevalência pela prática individual até
grupos pequenos, com três pessoas no máximo.
Por outro lado, não encontramos nenhuma declaração de que a formação de pequenos
grupos poderia estar relacionada à minimização de impactos ambientais por conta da formação
de grupos maiores, certamente mais barulhentos e sujeitos a maior incidência de alargamento de
trilhas.
Outro aspecto que procuramos identificar se relaciona aos padrões de consumo dos
aventureiros: nesse ponto há um equilíbrio entre aqueles que consomem maior número de
produtos em menor tempo e aqueles que trocam seus equipamentos com menor frequência.
Quando perguntados sobre a frequência com que trocam equipamentos eletrônicos e
celulares, 59% dos entrevistados responderam que fazem isso anualmente. Os demais, com
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menor frequência ou quase nunca. Apesar disso, dentre aqueles que trocam os eletrônicos com
frequência, a maior parte deles se preocupa em doar os equipamentos antigos e apenas um
sujeito declarou que ‘joga fora’ com frequência.
Com relação ao grau de politização dos sujeitos, elaboramos um conjunto de questões
relacionados a conhecimentos sobre legislação, órgãos ambientais e participação em
movimentos que lutam em prol do meio ambiente.
Nesse quesito, verificamos o distanciamento dessas pessoas dos processos políticos e da
participação democrática. Cerca de 72% dos entrevistados declararam desconhecer a legislação
ambiental, a atuação dos órgãos ambientais em suas cidades de origem ou em Pirenópolis. Do
total, 90% declaram não participar, ou nunca terem participado de qualquer movimento ou
associação que luta pela preservação do meio ambiente.
Essa avaliação somente se equilibra quando os questionamos sobre o conhecimento de
algum projeto relacionado ao meio ambiente, quando 60% declararam já terem visto ou
presenciado alguma atividade social nesse sentido.
Ainda sobre a participação política e busca por meios de conhecimento sobre esta
temática, 60% declararam nunca ler artigos, livros ou revistas. Dos que possuem hábito de
leitura, grande parte opta por revistas de humor, quadrinhos e de informações gerais. Apenas 3
pessoas declararam preferir a leitura de livros científicos, romances ou outras formas de leitura
mais elaboradas.
Cabe considerar, ainda, a participação dos entrevistados em outras formas de
mobilização social, tais como associações estudantis, sindicatos, partido político, associação de
moradores e grupos religiosos. Excetuando-se a participação em grupos religiosos, que atingiu
20% dos entrevistados, os outros 80% afirmaram não se inserir em nenhuma forma de
mobilização social e/ou atuação política.
Com estes dados, observamos que a opção pelas PCANs não se fundamenta numa
atitude cidadã na sociedade. Por mais que tenhamos identificado certo grau de preocupação com
relação a temas gerais na sociedade, tais como consumo exagerado, preocupação com temáticas
relativas à violência, meio ambiente e discriminação racial, isso não se reverte em termos de
protagonismo social.
Esses indicadores de despolitização entre os praticantes de atividades de aventura, nos
leva a inferir que a opção pelo meio natural está muito mais associada a um padrão de
comportamento do que a uma postura consciente de mundo. De certa forma, podemos
identificar uma tendência a um determinado tipo de modismo e modalidade de consumo
diferenciada em relação a outras práticas corporais de maior apelo consumista, como o caso do
fitness, por exemplo.
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Embora as categorias comportamento e consciência não sejam autoexcludentes, nesta
pesquisa identificamos padrões de escolhas e opções de lazer que operam em sentidos quase
sempre contraditórios, caso partamos do pressuposto de que a luta em prol do meio ambiente
seja uma atividade reivindicatória/emancipatória inerente à opção pela natureza como forma de
expressão do lazer. Contudo, aqui, não foi possível observar uma concordância com tal
afirmativa. Ao contrário, os padrões de comportamento observados refletem níveis de
consciência política evasivos no que tange a participação democrática.
Por mais que estes praticantes de atividades de aventura possam ser identificados como
"simpáticos" às questões do meio ambiente, poucos declararam estar dispostos a fazer
sacrifícios pelo meio ambiente, seja por meio de doações, dedicação do tempo livre a algum tipo
de participação, pela troca do transporte individual pelo transporte público ou adoção da
bicicleta enquanto principal forma de deslocamento.
Quando os consideramos "simpáticos" à preservação da natureza, identificamos que
cerca de 60% deles apontaram ter muita preocupação com questões como não deixar lixo na
natureza, não causar danos pelos caminhos onde passam, não retirar ou destruir plantas e ninhos
e recolher o lixo deixado pelos outros. Além disso, 70% declararam ter grande responsabilidade
quanto ao consumo de água e energia, em utilizar produtos recicláveis, consumir produtos
orgânicos e em evitar produtos que causam grandes níveis de poluição ambiental.
Tal como vimos apontando nesta pesquisa, este tipo de comportamento pró meio
ambiente não se conecta, necessariamente, a uma atitude crítica e consciente quanto aos
elementos de degradação da natureza. De certa forma, ao considerarmos a pesquisa que
aplicamos de maneira associada aos elementos que aprimoramos mediante observação direta
dos espaços de lazer de Pirenópolis, identificamos comportamentos que sugerem a falta de
consciência crítica em relação aos espaços naturais.
Desta forma, as PCANs não podem ser consideradas um movimento de oposição ao
modo de vida consumista, apesar de ser possível identificarmos certos graus de perspectivas de
comportamento diferenciadas em relação a um contingente populacional que ignora quaisquer
tipos de debate sobre o meio ambiente.
Muito mais distantes, existem modelos de comportamento que estão associados ao
status quo do consumo: o mercado determina as opções. Em certas atividades de lazer, o valor
de mercadoria efêmera é extremamente preocupante. Neste universo, o corpo representa um
meio potencial de consumo que serve como plataforma de possibilidades e transformação
ilimitada. Nesse tipo de lógica, a saúde assume papel coadjuvante. A estética do consumo e do
alto rendimento assumem as diretrizes do comportamento em questão.
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O crescimento das PCANs sinaliza, portanto, para a perspectiva de que esta mentalidade
que ora criticamos pode entrar em pleno declínio, mesmo considerando os limites que
apontamos. As atitudes, quanto ao meio ambiente, vêm se alterando positivamente. Sabemos,
por exemplo, que atualmente não se pode licenciar uma área ambiental para a construção de
qualquer iniciativa sem que se leve em consideração alguns fatores sociais e os impactos disso
para a sociedade local.
Essas mudanças de mentalidade e consciência ambiental partem de uma emergência da
vida e que fazem parte, inclusive, das preocupações do próprio sistema social. Nesse sentido,
acreditamos que seja necessário colocarmos as dicotomias em conflito para trilharmos os
caminhos das possibilidades da emancipação social. Apesar de contraditórios, os espaços de
lazer em meio à natureza podem representar um movimento crítico em relação ao consumismo e
uma abertura a um modo de vida sustentável e solidário. Ou seja, de comportamento consciente!

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora tenhamos encontrado elementos contraditórios entre o comportamento e a
consciência dos aventureiros, não se pode desprezar que existe uma abertura que aproxima,
nesse caso, o meio natural e os praticantes dessa modalidade. Ao concordamos que a cultura é
dinâmica, assumimos o compromisso de compreendê-la em seus aspectos de resistência e
ressignificação (INÁCIO; SILVA; PERETI & LIESENFELD, 2005).
A história dos corpos está relacionada com a cultura que se desenvolveu no mundo nos
últimos séculos, considerando-se as transformações de comportamento e consciência que
operaram em cada época. Nesses termos, a formação da sociedade capitalista gerou suas
especificidades. As pessoas aprenderam a se relacionar com o corpo da mesma maneira que
aprenderam a se relacionar com a economia: buscando o ideal de consumo e a estética da
mercadoria (SILVA, 1996). Essa relação com o corpo se configurou numa identificação deste
com outros valores próprios dessa cultura: efemeridade, esvaziamento de sentido, perda da
singularidade, rendimento, inversão de valores, dentre outros.
O período capitalista, portanto, solidificou o individualismo e o culto à pessoalidade
enquanto elemento de essência da sua cultura. Soma-se a isso a não valorização dos aspectos
locais e das diferenças e necessidades regionais. É preciso que entendamos esses aspectos que
envolvem a cultura corporal. Incentivar tais valores promove um modelo de sociedade que se
encontra em necessidade de intervenção e superação.
As políticas públicas, as propagandas e os diversos tipos de controle social, ao longo
dos últimos séculos, alimentaram essa realidade e passaram a cobrar determinada postura
corporal das pessoas. Como exemplo disso, podemos citar as políticas higienistas do final do
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século XIX e início do século XX. Entretanto, o desenvolvimento desse modelo cultural
encontrou seus limites no próprio esgotamento de suas forças produtivas. Atualmente, o
paradigma da racionalidade técnico-científica que ergueu a modernidade, encontra-se
questionado devido à sua impossibilidade de oferecer respostas às questões colocadas por
movimentos como os direitos humanos, ambientais e igualitários. Apesar de a humanidade ter
alcançado altos graus de desenvolvimento tecnológico, o impacto socioambiental fez com que
as sociedades refletissem sobre os rumos adotados pelo modelo desenvolvimentista/capitalista.
No campo da Educação Física, a reflexão passou pela mesma crítica com relação às
posturas que a sociedade vinha assumindo no trato com o corpo e com a saúde. São inúmeros
programas de condicionamento corporal à venda, juntamente com produtos para
emagrecimento, suplementos alimentares, aparelhos de ginástica, cirurgias plásticas, dentre
outras coisas.
Além dos produtos, existem propagandas em todos os meios de comunicação que
alimentam um modelo ideal de corpo malhado, jovial e condicionado. Diante de tantos
bombardeios, a população, a quem se dirige a informação, fica à mercê de suas condições de
reação e consciência sobre esse processo.
Desde sua origem, as práticas corporais de aventura representaram uma faceta dessa
sociedade que já anunciava a necessidade do ser humano frequentar espaços diferenciados para
a manutenção do seu bem estar: a excessiva urbanização não pode oferecer tudo o que
precisamos. Sendo assim, a busca por espaços no meio natural identifica esta busca por
atividades de lazer que possam promover interação e atitudes saudáveis.
Partindo do recorte que estipulamos, a cidade de Pirenópolis representa um lugar de
canalização das ausências de espaços naturais em cidades como Goiânia, Anápolis e Brasília.
Ela tem absorvido esse impacto de maneira pouco planejada. Abre-se espaços para o turismo,
mas despreza-se uma política de compensação do mesmo. Intuímos que tal política, inclusive,
deveria ser pensada em acordo com toda a região, uma vez que o trânsito entre as pessoas é
intenso nesse local.
De acordo com o perfil que traçamos em nossa investigação, foi possível identificar a
lacuna deixada pela ausência de atitudes mais perenes, por mais que as pessoas sejam
"simpáticas" a um padrão de comportamento de responsabilidade com o meio ambiente. A
participação política, que pode ser considerada essencial ao desenvolvimento da consciência
ambiental, fica à margem das ações cotidianas.
Por fim, cabe considerar, a abordagem que apresentamos ainda é restrita para
aprofundarmos nesta temática. O que ora apontamos, carece de uma metodologia investigativa
com foco profundo na observação dos sujeitos em questão. Além disso, que estendesse o objeto
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para o nível regional. Esperamos, tão somente, que esta pesquisa contribua para a elaboração de
um plano de trabalho que possa oferecer uma análise mais ampliada sobre a relação entre as
práticas corporais de aventura e as dinâmicas de transformação da cultura corporal.
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O PROJETO “FILHOS DO QUILOMBO” E AS PRÁTICAS DE LAZER E
TURISMO EM VISITAÇÕES NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS
LARANJITUBA E ÁFRICA

Ágila Flaviana Alves Chaves, Universidade Federal do Pará,
agflaviana@gmail.com
RESUMO: Este estudo tem por objetivo compreender a atuação do Projeto Filhos do
Quilombo, criado em 2001, e sua importância para o desenvolvimento do turismo nas
comunidades Laranjituba e África. O projeto desenvolve atividade de Educação,
Identidade afro-brasileira, Eventos e Encontros Culturais além do Turismo por meio de
visitações supervisionadas e venda de artesanato. A metodologia de caráter qualitativo,
realizada através de pesquisa bibliográfica, documental e visita de campo às duas
comunidades que são vizinhas localizadas na região do Baixo Caeté no município de
Abaetetuba-pa. O trabalho de campo envolveu a visitação ao local e as entrevistas foram
direcionadas aos representantes locais, permitiu-se que fossem levantadas informações
que consideram as diferenças culturais e a percepção das representatividades dos que se
utilizam dos benefícios e entraves do turismo realizado pelo projeto Filhos do Quilombo
para a comunidade.
PALAVRAS CHAVE: Etnoturismo; Lazer; Turismo Pedagógico; Comunidade
Quilombola.

INTRODUÇÃO
No Brasil grupos indígenas e quilombolas, por seu passado histórico e sócioespacial conflituoso, são destacados por seu isolamento peculiar. Não generalizando que
todos os núcleos estejam localizados em zonas rurais muitas vezes de difícil acesso, mas
considerando que podem ser encontrados em áreas aos arredores das cidades e até mesmo
dentro de grandes aglomerações. Dentro dessa estrutura étnica e racial encontram-se
comunidades tradicionais que se aproveitam do uso da biodiversidade, seja pela
resistência e ou negociação política, que recebem visitantes visando assim serem
reconhecida e valorizadas.
O turismo dentro do atual processo de globalização, perpassa os conceitos de
fronteira adentrando ao contexto das diversas culturas, trazendo consigo novos
paradigmas que apresentam pensamentos antagônicos. De um lado colocam-se os
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moradores de quilombos como vítimas da exploração do mercado turístico global,
sofrendo consequências negativas, como a descaracterização cultural e a degradação do
seu patrimônio natural de outro a situação das comunidades quilombolas em sua busca
pela manutenção de um legado ou herança cultural por meio de atividades turísticas que
lhes confira a convicção de pertença a tais territórios específicos (GRUNEWALD, 2001).
Desse modo, este estudo busca analisar o significado do turismo e lazer em áreas
quilombolas principalmente a partir do ponto de vista de quem recebe e organiza a
atividade, as percepções, assim como o encontro de valores a partir desse contato. Partese do pressuposto que o turismo em terras quilombolas promove o desenvolvimento local
por meio da valorização do patrimônio natural e cultural e que nesses territórios a
atividade turística se torna um campo de negociação com o mercado, submetendo-se a
gestão da atividade aos seus critérios e as suas visões de mundo.
Faz parte desta proposta apresentar elementos do lazer e da hospitalidade por
parte dos membros das comunidades Laranjituba e África, localizadas no Território do
Caeté, no quilômetro 68 da alça viária, munícipio de Abaetetuba-PA. Localidades de forte
tradição afro-brasileira, por serem vizinhas e de trajetória de formação comum, são
representadas juridicamente pela mesma instituição, a Associação Quilombola do Baixo
Caeté (AQUIBAC). O estudo de campo aconteceu durante visita técnica realizada para a
disciplina Fundamentos Teóricos do Desenvolvimento cursada pela autora no Mestrado
em Planejamento do Desenvolvimento do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos no mês
de abril do ano de 2016.
Os procedimentos metodológicos utilizados para alcance dos objetivos
delineados neste trabalho foram baseados em análise teórica, documental e
contextualização prática por meio da experiência registrada na realização da incursão ao
território de Laranjituba e África. Há o interesse especial em compreender a aplicação e
práticas das atividades do projeto “Filhos do Quilombo” para as comunidades envolvidas,
suas intervenções no cotidiano da comunidade assim como as contribuições para o
desenvolvimento local por meio da valorização da cultura, afirmação da identidade afrobrasileira, educação, intercâmbio cultural e atividades produtivas ligadas ao turismo.

O PROJETO “FILHOS DO QUILOMBO” E A HOSPITALIDADE NA
COMUNIDADE LARANJITUBA E ÁFRICA
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As comunidades Laranjituba e África possuem cerca de 55 famílias distribuídas
em seu território, a região é de fácil acesso por via terrestre através da estrada da Alça
Viária cerca de 99 quilômetros da capital Belém, seguido de mais 09 quilômetros via
estrada de terra batida. O projeto cultural Filhos do Quilombo surge no ano de 2001 como
proposta de fortalecimento e reafirmação das distintas manifestações culturais das duas
comunidades assim como de outros 06 remanescentes de quilombos que cercam a região
com o objetivo de preservação e resgate das raízes de descendência afro-brasileiras.
Raimundo Magno Cardoso Nascimento é um dos fundadores e atual coordenador
do projeto, administrador e publicitário, pertencente de uma das famílias originárias do
quilombo África. É o responsável pelas atividades de Turismo Étnico, Cultural e
Ambiental, bem como tem forte atuação na articulação das Políticas Públicas que fazem
do quilombo um local de apreciação por aqueles que desejam visitá-lo. Na comunidade a
economia é concentrada predominantemente na extração do açaí, seguido da produção de
farinha de mandioca comercializada principalmente nos municípios de Moju e
Abaetetuba, tem-se nas atividades ligadas ao turismo (visitação, uso de trilhas ecológicas,
atividades de lazer e recreação, gastronomia e artesanato) a terceira fonte de renda.
O público de visitantes é formado em sua maioria por pesquisadores, grupos de
instituições públicas provindas da capital com interesses diversos, mas principalmente a
visitação ocorre com grupos de estudantes. É do interesse desse estudo perceber as
diversas abordagens e utilizações do termo turismo nas Comunidades Quilombolas
Laranjituba e África, após a utilização dos termos Turismo Étnico e Turismo
Etnoecológico, é necessária a abordagem do Turismo Pedagógico que desenvolvido a
partir do interesse de escolas, cursos técnicos, mas principalmente por universidades da
região metropolitana de Belém pela associação de suas teorias com as práticas por meio
da vivência e técnicas de lazer, permitindo que seus estudantes interajam por objetivos
diversos que vão desde o uso da aula-passeio muito utilizadas por escolas de nível médio
para abordar assuntos das diversas disciplinas como a química, biologia, história e
geografia a fim de uma maior compreensão seja alcançada por parte dos estudantes.
A nível acadêmico as visitas mais frequentes são de alunos das faculdades de
Turismo, História, Ciências Políticas e Sociais, assim como os Núcleos Acadêmicos de
cunho interdisciplinar como o trabalho de campo da autora. De acordo com Swarbrooke
e Horner (2002, p. 202) o turismo educacional, vem crescendo significativamente nos
últimos anos, ganhando espaço no ambiente escolar, pois certas escolas já aderiram ao
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turismo educacional como metodologia diferenciada para o sistema. Sendo uma atividade
importante e diferenciada, sendo um mecanismo facilitador de aprendizagem.
O principal meio de comunicação para agendamento é via ligação telefônica ou email à coordenação, o projeto também possui um blog de acesso público no qual publica
periodicamente vídeos, cartazes promocionais das ações que ocorrem na comunidade,
percebe-se a ideia de impulsionar a transformação do quilombo num destino turístico.
Para a maioria das atividades é cobrado uma taxa que segundo a coordenação do
projeto os valores adquiridos são destinados aos custos de alimentação e demais serviços
realizados durante a visita, durante o período de 09 a 10 de abril de 2016 fora cobrado o
valor de R$ 40,00 por visitante, pelos serviços de almoço e realização de trilha ecológica
guiada pelo próprio Raimundo Magno e no dia seguinte a taxa de R$ 8,00 pelo café da
manhã para os que foram acolhidos para dormir na comunidade.
Entretanto, compreendeu-se no estudo de campo a hospitalidade como uma
característica natural de pessoas hospitaleiras, que por meio da oferta de alimentos e
bebidas, usam de seu tempo útil de trabalho, acomodam outros que não são membros
regulares de suas casas, utilizam-se da ideia central do conceito comercial do termo
hospedagem mas de um jeito próprio partilham de sua própria casa, da sua provisão de
alimentos à terceiros, tornando-se assim responsáveis por sua estadia satisfatória e
segurança enquanto este estiver “debaixo de seu teto”.

O ROTEIRO
A experiência inicia no dia 09 de abril de 2016 a equipe de alunos e professor
partiu para a vivência na comunidade, partindo da capital Belém por via terrestre em
veículos particulares. Durante o percurso de cerca de duas horas e meia entre encontros e
desencontros, desvios que foram feitos ao longo da estrada, a paisagem constituída de
asfalto cercado ora por natureza, ora por construções feitas pelo homem, ambos
intercalados e em pleno convívio chega-se aquele que parece ser o início do roteiro,
adentra-se 09 quilômetros de estrada de terra batida. Diante desse cenário o grupo é
recebido na primeira comunidade, a África, onde o coordenador do projeto já nos
aguardava.
Raimundo Magno coordenador inicia a apresentação do contexto histórico de
fundação do lugar, a luta pela posse da terra, as relações cotidianas como casamento,
nascimento dos filhos, a questão da religiosidade nas comunidades, os apoios financeiros
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que surgiram após a criação do Projeto Filhos do Quilombo, parcerias, potenciais
econômicos, os avanços e atrasos na educação, a saúde ainda precária e de pouco acesso
para a maioria dos moradores, e como se utilizam dos recursos da floresta para
sobrevivência e cuidados com a própria saúde.
O local da entrevista realizada com o coordenador do projeto Filhos do Quilombo
foi no “barracão”, local feito de madeira, chão batido, cobertura de palha, atração de
entrada para os visitantes. Durante todo o trabalho de campo o local era utilizado somente
pela família de Raimundo Magno, mas segundo relatos dos mesmos trata-se do lugar onde
as famílias se reúnem para a produção do artesanato, oportunidade percebidas por elas
como fortalecedoras de seus laços culturais e sociais. O local é utilizado para a realização
do processo de criação dos utensílios de cozinha feitos à base de barro, principalmente
panelas. Um local para interagir com os moradores, através da compra de seus produtos.
Com a primeira parte do roteiro que consiste na proposta de apresentação oral da
história, cultura e modos de vida da comunidade sendo encerrada pela realização do
almoço oferecido pela família de Raimundo Magno, é perceptível a forte participação de
seus membros nas diversas atividades promovidas pelo projeto e a pouca atuação das
outras famílias presentes no entorno.
Logo após a refeição Magno propõe a realização da trilha ecológica até a
comunidade Laranjituba, sendo necessário ser percorrida a pé por cerca de 1.600 metros
saindo da comunidade África. Nesta trilha são apresentados diversos recursos da natureza
que podem substituir segundo o guia elementos industrializados do dia-a dia,
proporcionando paradas em pontos estratégicos para melhor apresentação destes
elementos e seus usos na comunidade. Durante todo o percurso os visitantes são
conduzidos a interagirem com o guia e com a natureza presente, sendo esta a maneira
encontrada pelos idealizadores do roteiro de proporcionar a vivência para aqueles que a
buscam.
Em Laranjituba devido ao tempo não foi possível visitar a Casa da Farinha
utilizada em outros roteiros como relatado pelo próprio Magno, guia da expedição. Com
brevidade visitou-se a única igreja católica do local, muitas das casas haviam a presença
de poucos membros considerando-se que o restante da família estaria ocupado com as
demais atividades produtivas de cunho extrativista realizadas no local. Durante o primeiro
dia da visita também não fora possível visitar o centro comunitário, tornando o roteiro
basicamente contemplativo.
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Encerrando a visita do primeiro dia em Laranjituba o roteiro encerra no igarapé
Caeté de águas negras e gélidas localizado na comunidade, onde propõe-se a possibilidade
de entrar em contato com a natureza por meio de atividades lazer como nado, passeio de
canoa, ou a pura contemplação do espaço. O retorno à comunidade África foi realizado
pela mesma trilha utilizada anteriormente, com a diferença de que o grupo foi agraciado
por uma chuva torrencial que deixara o cenário ainda mais belo e contemplativo.
O roteiro em seu primeiro dia fora praticamente o mesmo utilizado pelos diversos
grupos de visitantes que utilizam local, todo idealizado pelos membros do Projeto Filhos
do Quilombo, principalmente pela figura emblemática do coordenador Magno. Dentre as
outras opções oferecidas pelo roteiro existe a possibilidade de assistir as apresentações
do grupo musical e de dança, assim como participar dos rituais e festividades no período
noturno, isto se a visita ocorrer durante os períodos de realização de tais eventos.
Segundo Magno a maioria dos roteiros tem duração de um dia, iniciando pela
manhã e findando ao final da tarde, contudo uma das ações previstas visando o
fortalecimento do turismo como uma das principais fontes de renda das comunidades será
a construção de um dormitório e de uma cozinha industrial de uso comum entre os
moradores, desse modo possibilitando estender a duração dos roteiros para períodos mais
longos.
O segundo dia da visita de campo foi dedicado exclusivamente para a realização
de entrevistas sob a orientação da professora Ligia Simonian responsável pelo grupo no
qual a autora estava inserida. Foi possível perceber que existe um esforço por parte das
comunidades em manter viva a própria cultura principalmente entre os mais jovens que
são motivados pelos mais velhos a lutar pela manutenção de suas raízes. Mas mesmo num
contexto de resistência pela manutenção do modo de viver de um povo é possível notar o
grau de insatisfação de alguns integrantes das comunidades quanto à maneira como o
processo de recepção de visitas vem ocorrendo.

[...] o rapaz da, a menina da fábrica falou sobre esse ponto que o nosso
prano de uso vai entrar em ação, né? Porque eles usam muito o filho de
quilombo dentro da família ali. As pessoas de lá da África mesmo
ontem o resto que não faz parte da família tá muito revoltado sobre esse
ponto, aí o plano de uso vai dizer que a parte coletiva da associação tem
que ser usado que sirva pra todo mundo porque é um território coletivo,
é uma coisa coletiva. (Luís Augusto Moraes – Presidente da Associação
Quilombola do Baixo Caeté - AQUIBAC).
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[...] Vou me candidatar a presidência da Associação e transformá-la em
Cooperativa. Atualmente sou o vice, hoje a associação não dá certo,
cada um puxa para a sua sardinha, não vê crescer os projetos como o do
turismo é centralizado na família do coordenador (Jovêncio Cardoso
Moraes – Vice Presidente da Associação Quilombola do Baixo Caeté –
AQUIBAC).

Para Coriolano (2006) o turismo de base comunitária (TBC) é voltado para o
interesse dos residentes, da valorização e manutenção da identidade local. O objetivo do
TBC é criar alternativas de desenvolvimento, planejadas com a participação da
comunidade, que gerem emprego e renda enquanto aproveitam de forma sustentável as
potencialidades culturais, ambientais e históricas da localidade.
Um desenvolvimento sustentável que leve em consideração a cosmologia dos
diferentes povos deve ter “respeito aos padrões de sustentabilidade dos recursos naturais
e da sociedade, o que remete à problemática da proteção à biodiversidade e a critérios de
eqüidade no processo de distribuição do excedente produtivo” (SIMONIAN, 2000, p. 14).
Percebe-se o maior engajamento da família do coordenador do projeto Filhos do
Quilombo a frente da realização das atividades de acolhimento aos grupos, desde o
primeiro contato que antecede a visita até o recebimento de honorários e taxas pelos
serviços prestados. Aos demais membros da comunidade a participação se restringe a
atividades paralelas quando estas são de interesse desta família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos são os termos utilizados para denominar as práticas de turismo e lazer na
Comunidade Laranjituba e África, estes são o Turismo de Base Comunitária, Turismo
Pedagógico, Etnoturismo e Turismo Etnoecológico. No decorrer desse estudo buscou-se
analisar as atividades de Etnoturismo desenvolvidas pelo Projeto Filhos do Quilombo e o
envolvimento dos demais membros das Comunidades Quilombolas Laranjituba e África.
Para essa análise investigou-se a atuação do Projeto Filhos do Quilombo, o
desenvolvimento da atividade turística e a percepção dos demais representantes locais
sobre a visitação frequente na comunidade, principalmente por parte de pesquisadores e
grupos de estudantes. Que têm oportunidade de visitá-la na perspectiva do turismo
pedagógico, provocador de vivências, experimentações capazes de ampliar o sentido das
discussões e conteúdos desenvolvidos em sala de aula.
A implementação de atividades de lazer e turismo em comunidades tradicionais
localizadas em áreas naturais que se preocupe com a sustentabilidade deve requerer o
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envolvimento de todos, considerando os direitos e deveres dos moradores por meio de
um processo de planejamento participativo. Busca-se a melhoria da comunidade e de
cada um dos participantes, além de levar em conta a cultura local, a valorização do
patrimônio cultural, os desejos e as necessidades das pessoas da comunidade e
contribuem para melhorar a qualidade de vida; levar todos a se sentirem capazes de
contribuir, e organizar as estratégias do desenvolvimento do turismo. (ibid.).
África e Laranjituba pela atuação engajada de seus representantes e do Projeto
Filhos do Quilombo, apresenta potencial para o desenvolvimento de atividades de
etnoturismo, entretanto deve-se tomar cuidado pois transformar comunidades em “ofertas
turísticas” é um risco relativamente grande. Em se tratando do turismo em comunidades
tradicionais, o mais comum é a utilização da Natureza como rios, trilhas, exotismo da
fauna e da flora, e também elementos culturais como arte, dança, poesia e musicalidade
em mercadoria turística ou “commodities turísticos”. A partir da análise de Appadurai
(1986) que desenha o significado das commodities como estão inscritos em suas formas,
usos e trajetórias. Propõe-se pensar os diferentes tipos e variáveis efeitos da
commoditização em distintos grupos sociais, no caso deste texto comunidades
tradicionais em múltiplos contextos.
As práticas de turismo ofertado pelo Projeto Filhos do Quilombo, na figura de
Magno e sua família, opera a (re) significação do conceito de comunidade quilombola.
De caráter diverso, o significado dado aos temas de resistência e rebeldia, enquanto
elementos próprios das ações quilombolas, é apresentado por Magno como tudo aquilo
que merece ser destacado aos pesquisadores e estudantes enquanto elemento capaz de dar
sustentabilidade econômica e ecológica à comunidade. Compreende-se que as ações do
projeto Filhos do Quilombo na busca pelas políticas públicas que permitam a construção
de uma série de estratégias voltadas para garantir o acesso a bens e recursos para a
ampliação dos conhecimentos técnicos e científicos empregados na sustentabilidade dos
quilombolas por meio da atividade turística responsável.
Apesar de notar que a participação nos trabalhos da Associação, e o interesse das
famílias de comunidades quilombolas depende dos laços de parentesco com
coordenadores e outros participantes mais ativos nos movimentos, compreende-se que de
acordo com o coordenador do projeto “todos são convidados a integrar a casa de cerâmica,
no entanto nem todos querem participar”. Revela-se assim uma zona de conflito entre os
que apoiam os representantes do Filhos do Quilombo e reconhecem seu papel como o de
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fortalecer a luta social por ajustes das políticas públicas para as comunidades que por
muito tempo lutou sozinha, sem alcançar visibilidade, porem atualmente o espaço
coletivo das comunidades de remanescentes de quilombo projetou-se para as redes sociais
que influenciam não somente a interação familiar, mas todas as outras vertentes que
incluem também a economia de mercado.
Embora as informações levantadas não sejam suficientes para ensejar conclusões
devido o roteiro curto com duração inferior à necessária para se realizar um estudo
detalhista de cada uma das percepções dos atores envolvidos no processo de
desenvolvimento do turismo comunitário. África e Laranjituba expressam um “espírito”
hospitaleiro com as lutas e conflitos cotidianos das comunidades tradicionais. Haja vista
a preocupação em ensinar às outras comunidades da região e aos visitantes, com os seus
projetos, que possibilitam combinar desenvolvimento e preservação dos recursos naturais
da terra.
Portanto é preciso que a visitação turística planejada seja realizada
comunitariamente, projetando a imagem que tais quilombos sejam reconhecidos
primeiramente pela comunidade que vive em seu entorno e posteriormente tenham
destaque para além das fronteiras pré-estabelecidas para que todos tenham conhecimento
da sua história, cultura, modo de vida e de subsistência e valorizando-os enquanto grupo
étnico de luta e sobrevivência em meio a tantos impedimentos.
A relação entre os “alunos-turistas”, “pesquisadores-turistas” e os moradores do
local ocorrerá dentro da “arena turística” na “comunidade turística’ formada pela escola,
comunidade e até mesmo empresas. No caso do Quilombo Laranjituba e África, a visita
atualmente ocorre através de uma programação pré-definida pelo representante do projeto
Filhos do Quilombo e repassada para que os professores se encaixem nas propostas.
Conclui-se durante a visita que não é a comunidade como um todo que se
relaciona com os turistas, muitos nem tem contato com eles. Na verdade, o turista não
conhece de fato aquela comunidade, mas é possibilitada a oportunidade de aprender sobre
um modo de vida, suas formas e buscas por desenvolvimento do que apenas se estudasse
com livros, vídeos, Internet ou outra fonte à distância. É preciso fazer com que aqueles
que recebem, embora estejam desenvolvendo uma atividade mercantil, não se permitam
ser tournée para os turistas, ou seja, que as propostas de roteiros permitam a vivência de
fato e não algo teatral “para turista ver”.
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LAZER NOS RIOS URBANOS DE FOZ DO IGUAÇU, NA REGIÃO DA
TRÍPLICE FRONTEIRA: PROBLEMÁTICAS E POTENCIALIDADES

Sandra Akemi Narita,
Universidade Federal de Minas Gerais,
sandranarita@hotmail.com
RESUMO: Situado na chamada Tríplice Fronteira, o município de Foz do Iguaçu faz
divisa com Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai), cidades com as
quais está conectado pelos rios Iguaçu e Paraná, respectivamente. Nesse cenário, este
artigo objetiva discutir apropriações sociais e vivências de lazer no ambiente fluvial
de Foz do Iguaçu, a partir da compreensão de problemáticas e potencialidades nesse
espaço. Na trajetória da urbanização - que exclui(u) parte da população para as
margens dos rios -, carência de saneamento adequado, poluição das águas, além de
violência urbana associada a tráficos são algumas das problemáticas que afastam os
moradores do lazer nos rios. Restam ainda, no entanto, no ambiente fluvial e nas suas
margens, práticas de lazer como a pesca e outras vivências lúdicas, contemplativas e
interativas com as águas, que têm o potencial de despertar novas formas de olhar o
meio ambiente, e fortalecer os vínculos afetivos entre os moradores e seus
patrimônios ambientais e simbólicos.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; apropriações sociais; espaços fluviais; meio ambiente.

INTRODUÇÃO
O estudo ambienta-se na cidade de Foz do Iguaçu, localizada no extremo oeste
do estado do Paraná, atravessada geograficamente pelo Rio Iguaçu – que fica na zona
fronteiriça com a cidade argentina de Puerto Iguazú – e pelo Rio Paraná, marco de
fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai. Esse conjunto de cidades forma a
chamada Tríplice Fronteira, onde os rios que a atravessa são conexões físicas,
simbólicas e geopolíticas, que fluem como espaços de ligação, separação e fluxos de
pessoas. Os ambientes fluviais ainda convergem com turismo, comércio, práticas
socioculturais, além de atividades ilícitas.
Nesse cenário, a pesquisa qualitativa buscou discutir características e
transformações dos rios dessa região, além do cotidiano e da relação dos moradores
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com o ambiente fluvial. O objetivo é, assim, compreender as apropriações sociais e
vivências de lazer realizadas em rios urbanos de Foz do Iguaçu e suas margens, a
partir de problemáticas e potencialidades nos espaços fluviais. No caso deste estudo, o
ato de apropriação será usado no contexto do apropriar-se do espaço público/território
para o lazer, associado ao conceito de empoderamento, de ter o poder de significar o
local. É o sentido que Rechia (2003) traz sobre a vida dos espaços públicos nas
grandes cidades, que vai depender do significado que lhes é atribuído pela
comunidade, que “muitas vezes está relacionado com as formas de apropriação e de
uso no plano da vida cotidiana, gerados ao longo do tempo, tornando-se referencial
para o lugar” (RECHIA, 2003, p.14).
A pesquisa apoiou-se em estudo bibliográfico, observações e entrevistas com 23
de Foz do Iguaçu. O recorte, para este artigo, são narrativas de quatro moradores da
cidade, com fortes vínculos em relação ao ambiente fluvial, no plano cultural,
educacional e esportivo. Os entrevistados foram nominados segundo sua ocupação,
origem e relação com o rio. Desse grupo, dois residentes, antigos moradores, foram
testemunhas da trajetória de transformação dos espaços fluviais em Foz do Iguaçu,
cujo acelerado processo de urbanização, sobretudo a partir da década de 1970, foi
fortemente influenciado pela construção da hidrelétrica de Itaipu Binacional. Esse
empreendimento também influiu decisivamente na estrutura do rio Paraná e na
composição do território da região.
Em Foz do Iguaçu, outra face do processo de transformação urbana deve ser
compreendida no nível dos embates de múltiplos movimentos que atuam na
estruturação do uso e sobrevivência dos espaços sociais da cidade. Essa disputa,
operada no âmbito dos direitos – moradia, saúde, lazer e outros –, emerge a partir de
práticas e estratégias de luta de setores hegemônicos e, outros, mais invisibilizados,
que buscam a reafirmação de sua condição de “sujeitos” produtores da cidade, do uso
do solo e dos espaços públicos.

PROBLEMÁTICAS
Por parte de grupos econômicos e políticos hegemônicos da cidade, houve uma
opção pelo olhar da cidade de Foz do Iguaçu com ênfase no setor turístico, e pela
construção de um discurso que o privilegia (SOUZA, 2009). Esse olhar direciona,
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ainda, uma visão que harmoniza a relação entre natureza e capital, e privilegia a
criação de espaços privados nos ambientes fluviais urbanos. Cenário que insere-se no
debate sobre o espaço, na condição de reprodutor da totalidade social em interface
com necessidades sociais, econômicas e políticas, que passam, por sua vez, por uma
discussão na esfera do “espaço sem cidadãos” (SANTOS, 2012, p.59).
Em Foz do Iguaçu o cenário de apropriações sociais em espaços públicos
fluviais, segundo relato de moradores, aponta para o desaparecimento de uma dos
principais áreas de lazer na cidade, as chamadas “praias” ou os “areiões”. A extinção
ocorreu devido à mudança estrutural dos rios e da atividade econômica de extração de
areia. Essa situação pode ser verifica através da fala do Canoísta:
Antigamente as pessoas iam pro rio pro lazer. (...) Temos mesmo
problema aqui que o (rio) São Francisco. Se você notar, prainhas
que somem. Quando faz represa, segura areia. A cor do Paraná hoje
você vê que ele é azulado, isso porque não tá vindo areia e não vai
fazer praia. (...) Se você estiver em cima da barreira, olha pra baixo,
quando ela (a água) sobe e cai, ela ainda tá escura, quando pára a
confusão toda, fica azulada; isso é falta de areia. (CANOÍSTA,
2014).

Além do desaparecimento desse espaço, o afastamento da população dos rios é
decorrente das transformações urbanas que marcaram situações de ruptura entre a
cidade e seus rios. Em análise de outros documentos – Ipardes (1977)1 e Plano de
Desenvolvimento Integrado Diagnóstico Municipal de Foz do Iguaçu (PDI-DM2) de
1972 –, Catta (2009) encontrou relatos de diversas problemáticas no que tange ao
saneamento básico, como lançamento de dejetos in natura no Rio Monjolo, que
deságua no Rio Paraná, sem preocupação com o meio ambiente e a população. Havia
também problemas com o lixo que, por falta de coleta adequada, era despejado a céu
aberto às margens do Rio M’Boicy, que também compõe a bacia hidrográfica do Rio
Paraná.
1

Estudo dos efeitos econômicos e sociais da Hidrelétrica de Itaipu sobre a região oeste do Paraná
realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).
2 Os Planos Diretores Integrados, Planos de Desenvolvimento Urbano, entre outros, instituídos no
início da década de 1970 pelo então Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) traziam,
no bojo, uma busca pela totalidade, na trajetória do planejamento e da política urbana. Segundo H.
Costa (2008), esses planos, com sua origem na chamada visão do planejamento compreensivo
(comprehensive planning) tributário do modernismo funcionalista, apesar do discurso da integração e
de ser fruto de equipes de profissionais de múltiplas formações, acabaram muitas vezes por consolidar
olhares parcelados e parcelares sobre a realidade, hipoteticamente sintetizados em amplos diagnósticos,
sofisticados prognósticos – os chamados “cenários”.
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No esteio desse processo de urbanização, estão a precarização das habitações e
as ocupações, especialmente ao longo das barrancas do Rio Paraná. Como parte da
população não tinha condições de adquirir lote de terra, dirigia-se a esses espaços ou
era lá forçosamente colocada. Nesse contexto, o município expandiu-se em uma
ocupação em linha no sentido norte-sul, que acompanhava o rio Paraná (PINTO,
2011). Essa desocupação desordenada contribuiu para problemáticas de poluição dos
rios e carência de saneamento adequado - apontadas como fatores de afastamento dos
moradores para o lazer nos rios, como ressalta Guarani:
Aqui em Foz do Iguaçu e região, a gente é conhecido como homem
do rio, porque quando os colonizadores chegaram, o barraco, a casa,
sempre acampavam à margem de um rio ou um córrego, então o rio
passou a ser muito importante pela água que pela dificuldade.
Tomava banho era no rio, lavar roupa era em um rio. [...]
Lamentável hoje nossos rios e córregos tão contaminados, poluídos
aqui. Cresceu a cidade e esse é o preço do progresso. (GUARANI,
2014)

Esse controverso “progresso”, apontado por Guarani, ganhou contornos em
diversos campos, a exemplo no que tange aos deslocamentos dos moradores da
Tríplice Fronteira. No processo de transformações, privilegiou-se a sobreposição
viária para conectar-se com a Argentina (Puerto Iguazú) e o Paraguai (Ciudad del
Este), em detrimento dos deslocamentos fluviais – ao menos, por parte do Brasil (Foz
do Iguaçu). A falta de acesso público que conecte as pessoas ao rio, seja por meio
visual ou contato físico, foi um dos motivos pelos quais perdeu-se gradativamente a
conexão entre morador e rio. E, consequentemente, contribui para romper laços entre
o lazer no rio e a população da cidade.
O único acesso para o Rio Iguaçu era o antigo Porto Meira, usado para
travessias de balsas que faziam ligação entre Brasil e Argentina, até meados da
década de 1980, quando acontece a inauguração da Ponte Tancredo Neves, que passa
a ligar os dois países via terrestre. Outro ponto de contato com o rio, dessa vez o
Paraná, também foi fechado: o antigo Porto Oficial encerrou suas atividades no
mesmo período da inauguração da Ponte da Amizade, nos anos 1960. Hoje alguns
barcos de turismo e navegações comerciais circulam pelo ambiente fluvial.
O tensionamento na relação rio-moradores agrava-se pelo fato de, atualmente,
nessa relação fronteiriça, entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, há diversos portos
ilegais que transformam alguns espaços da beira-rio dessas duas cidades em territórios
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mediados pela sobrevivência e por atividades ilícitas. Essas forças, ao prevalecerem,
tornaram-se responsáveis pelo afastamento de práticas de lazer nos rios fronteiriços.
Nesse contexto, de limite-fronteira, a exemplo da Tríplice Fronteira, Haesbaert
(2011) propõe uma visão não só como um delineamento para o controle, a contenção,
como também na perspectiva de “contornos”, uma vez que a barreira é também para
ser transposta e transgredida. Nesse sentido, os muros que, nas barrancas, separam
Ciudad del Este de Foz do Iguaçu são hoje símbolo de um conflito que passa por um
sentido de transposição e transgressão. O território de ilegalidade e contrabando de
mercadorias, com estratégias de embates de poder, sobretudo entre Brasil e Paraguai,
marca a relação entre esses dois países, na fronteira. Situação que tem um peso
diferente na relação entre a Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, na Argentina.
Na relação entre o meio ambiente e o lazer, emergiu, em certa medida, um
contraponto entre os rios Iguaçu e Paraná, no que tange à segurança e apropriação
para prática do lazer. Constatação que tem relação direta com o caráter
transfronteiriço dos rios. O fato de, em relação ao Brasil, a divisão/união de fronteira
do Iguaçu ser com a Argentina, e o Paraná, com o Paraguai, foi determinante para
esse olhar sobre pontos de contraposição, como apontam os depoimentos:
No rio Iguaçu, que é onde eu vou mais, a fronteira é bem mais
próxima também, porque o rio é menor. O pessoal convive
tranquilamente ali, o brasileiro, o argentino, tem as embarcações
argentinas, as embarcações brasileiras. A marinha da Argentina não
incomoda, a marinha brasileira também não incomoda tanto os
argentinos. Os argentinos praticam bastante esporte também. Tem
bastante gente andando de caiaque, porque eles têm um acesso bom
no porto deles, que é bem de frente ao nosso (Porto Meira), eles têm
acesso mais tranquilo. (AVENTUREIRO, 2014).
Não dá pra conversar, você não tem contato com eles (paraguaios).
Às vezes eles xingam, às vezes os daqui provocam também. Xinga
em guarani, ofende. (...) Pescando, não tem o que fazer, às vezes
fica ofendendo o outro lá, falando em espanhol, guarani e eles
rebatem e xingam de lá pra cá também. Na Argentina também tem
muito isso aí. Só que na Argentina é mais tranquilo, lá não existe
violência nenhuma. (CAIAQUE, 2014).

Pensar essas questões nos limites fronteiriços da região ajuda na compreensão
das relações de poder, de contornamentos e, também, das identidades que se forjam
em um espaço híbrido trinacional, cujo limite simbólico e concreto é o rio. Nesse
sentido, Haesbaert (2011) sublinha que, nesse contexto de transterrritorialidade,
inserida no universo de distintas identidades híbridas, estas nem sempre são
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positivamente articuladas, sobretudo nas regiões fronteiriças, como indica a fala de
“Caiaque”.
As relações tensionadas entre os moradores da Tríplice Fronteira, mediadas por
relações de poder, contextos econômicos e sociais refletem, portanto, na clara
contradição de abundância e potencialidades do rio para apropriações sociais e
vivências de lazer e a falta de conexão entre o morador e o ambiente fluvial. Embora
esse elo partido prevaleça, os rios marcam a identidade de Foz do Iguaçu e compõem
cenários de espaços públicos para o lazer – em suas diversas formas – que, embora
hoje rareados, ainda sobrevivem.

POTENCIALIDADES
Na relação entre cidade e natureza, os rios tracejam a paisagem, conectando
montanhas, florestas, mares e planícies. Por outro lado, também são delineados
forçosamente por traços urbanos. Nesse sentido, “compreender o rio urbano como
paisagem é também dar a ele um valor ambiental e cultural que avança na idéia de
uma peça de saneamento e drenagem” (COSTA, 2006, p.12).
Os ambientes fluviais são espaços que possibilitam o entrelaçar dos valores
ambiental e cultural, que se fortalecem a partir da apropriação da cidade e de suas
águas, com um sentido mais humano, democrático, de pertencimento e revitalização.
Essa discussão passa por questões no universo das relações sociais, de poder, de
identidade e das apropriações materiais e simbólicas. Na relação ser humanonatureza, o lazer nos rios urbanos e margens, tem o potencial de ser um dos elementos
nesse vínculo, por meio de práticas lúdicas e interativas com as águas.
Gorski (2010), em estudos sobre projetos de recuperação de rios, verifica a
importância do lazer inserido nesse processo, seja por meio de ciclovias, acesso para
pedestres, sistema de parques na orla, parques lineares, áreas que podem receber
equipamentos para fins culturais, espaços de convivência ou, ainda, pela possibilidade
de práticas esportivas nas águas: ideias conectadas com ações de envolvimento da
comunidade e acompanhadas de intervenções para despoluição e revitalização das
águas, suas margens e seu ecossistema envolto. A pesquisadora chama atenção para as
múltiplas potencialidades e funções dos rios:
Rios, riachos, cursos d´água e córregos, no imaginário coletivo, figuram
predominantemente associados aos mananciais, porém apresentam
propriedades outras, como demarcadores de território, produtores de
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alimentos, corredores de circulação de pessoas e de produtos comerciais e
industriais, corredores de fauna e flora, geradores de energia, espaços
livres públicos de convívio e de lazer, marcos referenciais de caráter
turístico e elementos determinantes de feições geomorfológicas.
(GORSKI, 2010, p.31)

Em Foz do Iguaçu, nas apropriações e vivências de lazer, sobrevivem práticas
esportivas – interativas e contemplativas com as águas – ou, ainda, realizadas a partir
de reapropriação de equipamentos beira-rio, como a atividade de escalada esportiva.
São práticas que encontram, por meio do lazer, um forte aliado, um catalisador – ou
potencializador – para o encontro e a comunicação entre as pessoas e a diversidade.
Nesse conjunto, sobressai-se um grupo de “resistentes” – os pescadores - , que
ainda persistem em atividades de lazer nos rios urbanos, embora mediadas por tensões.
São moradores que, conforme relata “Caiaque”, herdaram hábito dessa atividade ligada a um componente intergeracional:
Eu lembro que queria ir, mas nem sempre ele (pai) me levava. Às vezes me
levava e às vezes não. Eu gostava, olhava, ele tirava aqueles peixão. Meu
filho também, vai passando de pai pra filho, né? Se eu não frequentasse o
rio, meu filho nem se importava. Foi de geração em geração. Às vezes meu
filho... tenho um filho que gosta de pescar comigo, com certeza ele vai
pescar também quando crescer. Vai gostar porque ele adora pescar. Vai
passando de pai pra filho. Pescaria é muito bom, um hobby, distrai. Às
vezes tá muito cansado com a rotina do serviço, vai e pesca, né? (...). Esse
negócio de tráfico, essas coisas na beira do rio, a única coisa que eu acho
errado é isso, que atrapalha, né? (CAIAQUE, 2014)

Além do sentido de distração e do lazer vinculado aos laços familiares,
apontado na narrativa anterior, as apropriações sociais nos rios, por meio de esportes
ligados à natureza, têm o potencial de contribuir para forjar uma espécie de
consciência ecológica, uma vez que as práticas dessas atividades dependem
diretamente de uma certa harmonia com os elementos da natureza (DIAS; ALVES
JÚNIOR, 2006, p.330).
Às margens dos rios urbanos de Foz do Iguaçu, um desses grupos de esportistas
são os escaladores, que se reapropiam de estruturas beira-rio para praticarem a
escalada, em um cenário de proximidade com o ambiente natural. E, dessa forma,
realizam vivências de lazer com um olhar mais integrativo na relação ser humanonatureza, como aponta “Aventureiro”:
Atividades outdoor, ao ar livre, quem pratica é a mesma história de quem
pratica no rio, que pratica na montanha, a consciência é a mesma, são
pessoas que cuidam do ambiente, porque você depende desse ambiente pra
estar praticando esporte. Aqui em Foz, o pessoal da escalada, a gente tem
ISBN: 978-85-7143-152-2
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relação muito próxima, sabe que é o pessoal com a mesma visão em
relação com o cuidado do rio, do espaço natural onde eles praticam.
(AVENTUREIRO, 2014)

No vínculo cidade-natureza, o rio, os riachos, os córregos, as nascentes, os
cursos d’água urbanos apresentam-se como elo privilegiado nas apropriações para o
lazer. Nesse sentido, Gandara (2008) entende o rio como categoria de análise que
representa um sistema indicador da situação espacial, concebido com base nas
relações entre natureza e sociedade.
Eles são construtores de “mundos sociais” e aglutinam em torno de si uma
boa quantidade de representações como “lugar de significação” que são.
Servem de baliza ou marco quase míticos para estratégias sócio-culturais.
Eles significam muito mais do que acidentes geográficos traçados nos
mapas. Os rios não são simples suporte físico. É paisagem, lugar onde as
pessoas se abrem aos mistérios da natureza, ao patrimônio simbólico,
possibilitando a interpretação como terreno da criação cultural, passagem
de forças e encontro dos indivíduos (GANDARA, 2008, p.18-19).

Nesse sentido, de comunicação entre os indivíduos, o lazer nos rios de Foz do
Iguaçu insere-se em contexto de águas transfronteiriças, que apresenta a face de
potencialidade integracionista - entre essa população de fronteira; entre a sociedade e
o meio ambiente; entre o meio ambiente e o urbano; entre os moradores da região e os
espaços representativos de sua cidade.
Pensar em encontros dos indivíduos e integração nessa região passa por
decisões econômicas, políticas e vão além: é a partir do encontro sociocultural com o
“estranho” que entrelaça-se e potencializa-se o reconhecimento do outro e o respeito a
outras identidades e valores culturais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho, verificou-se que as apropriações e vivências de lazer nos rios
urbanos de Foz do Iguaçu e suas margens tornaram-se pontuais à medida que as
mudanças urbanísticas e no meio natural praticamente desprezaram um sentido
integrado entre a cidade e o ambiente fluvial. Portanto, hoje a maioria da população
de Foz do Iguaçu vive uma relação “de costas” para os rios urbanos da cidade –
fenômeno que deve ser analisado a partir do entrelaçar dos contextos históricos,
sociopolíticos, ambientais e culturais do município.
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Em Foz do Iguaçu, o modelo de cidade que valoriza os encontros da
diversidade e do diferente, nos ambientes fluviais, não é potencializado. Esse espaço
fronteiriço trinacional possui problemáticas que passam por lutas territoriais de
sobrevivência, do direito de ordenar o espaço, além de práticas ilegais, que forjam
novas formas de relacionar-se com o outro. O olhar e a vivência interativos e
contemplativos nos rios sobrevivem mediados por medo, insegurança e controvérsias,
no contexto de injustiças sociais e ambientais.
As contradições percebidas partem do olhar voltado em função do turista, em
detrimento de uma perspectiva mais próxima e atenta aos moradores de Foz do Iguaçu
e as reivindicações desse grupo; ou, ainda, de uma força maior dos espaços privados
sobre os públicos. A reivindicação por espaços democráticos, revitalização e
conservação ambiental dos rios precisa levar em conta uma visão crítica de que
embates de forças, de classes, racionalidades e busca por legitimações constroem
hegemonias e invisibilidades.
Apesar dessa relação tensionada entre rio e moradores, restam, no entanto,
práticas de pesca por lazer e de esportes de aventura, no ambiente fluvial e nas suas
margens. Nesse contexto, de apropriação social, os rios, nessa região, foram
concebidos como fontes de subsistência e como espaço potencial para o transporte: os
caminhos do cotidiano e dos encontros com o “outro”, do lado de lá da fronteira. Ou,
ainda, como fontes de renovação do corpo, ambientes de convivência e de um ritmo
de contemplação - permeados por sentido e potencial de integração entre o homem e
natureza e os moradores da região da Tríplice Fronteira. A premência de pensar o
ambiente construído e o ambiente fluvial, em Foz do Iguaçu, passa, portanto, ainda
pela compreensão no contexto de identidades híbridas e águas transfronteiriças.
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RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar o problema do saneamento básico como
obstáculo ao lazer no rio São Francisco, nas cidades de Petrolina e Juazeiro. A
metodologia consistiu em uma abordagem qualitativa a partir da utilização de
entrevistas semiestruturadas, realizadas com 31 frequentadores do rio São Francisco que
dele utilizam como espaço de lazer. As entrevistas foram analisadas de acordo com a
análise de conteúdo, de Bardin (2011). A partir das falas dos informantes, encontramos
três categorias e sete subcategorias. Foi possível observar que as respostas dos
informantes, independente do ponto turístico, são semelhantes. A utilização do rio
extrapola as atividades de lazer e interfere em várias dimensões como o uso doméstico,
agricultura e atividades de comércio. Assim como extrapola a questão da diversidade
das práticas de lazer. Portanto, preservar o rio é preservar a saúde, qualidade de vida, o
acesso a um lazer qualificado e ao potencial das práticas náuticas e de outras atividades
na natureza.
PALAVRAS CHAVE: Rio São Francisco; lazer; saneamento básico.

INTRODUÇÃO
O rio São Francisco, popularmente conhecido por Velho Chico, recebeu este
nome dos colonizadores, pelo fato de o seu descobrimento ter sido no dia 4 de outubro,
data festejada em homenagem a São Francisco de Assis. Até então, os índios o
chamavam de Opará, que significa “o rio que é um mar” (MALVEZZI, 2016, p. 14).
Considerado o rio da integração nacional, nasce na Serra da Canastra no
município de São Roque de Minas, atravessa o estado da Bahia, passa por Pernambuco
e desemboca no mar entre os estados de Alagoas e Sergipe. O rio é dividido em quatro
regiões: Alto São Francisco, da nascente até a cidade mineira de Pirapora; Médio São
Francisco, de Pirapora até a cidade baiana de Remanso; Sub-médio São Francisco, que
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contempla de Remanso até Paulo Afonso; e Baixo São Francisco, que segue de Paulo
Afonso até o seu destino final, completando 2.863 quilômetros de beleza e diversidade
natural.
Ao longo do seu curso, o rio integra sete estados, 505 municípios e suas
diferentes culturas vivenciadas através de manifestações e práticas corporais dotadas de
significados para as comunidades que vivem às suas margens. Para as cidades
ribeirinhas, o rio é fundamental para distribuição de água, acesso ao lazer, alimento e
geração de renda, sobretudo para as famílias que sobrevivem da pesca e do plantio. Este
é o caso de inúmeros moradores de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, cidades localizadas no
sub-médio São Francisco, onde se desenvolve esta pesquisa. Ambas as cidades se
destacam na região do semiárido pelo desenvolvimento econômico que se deu,
principalmente, através da agricultura e fruticultura irrigadas.
Juazeiro está localizada ao norte da Bahia e Petrolina a oeste de Pernambuco. No
entanto, apesar de pertencerem a estados diferentes, as cidades são unidas pelo rio São
Francisco e a ponte Presidente Dutra, com 800 metros de extensão1. Embora próximos,
estes municípios apresentam diferenças em seus aspectos identitários, culturais e
urbanos, mas também revelam vários aspectos em comum. Entre eles, o clima semiárido
que se caracteriza pelas temperaturas elevadas e escassez de chuvas.
A presença do São Francisco nesta região de seca e clima quente poderia fazer
dele um meio natural privilegiado para contribuir com a qualidade de vida da população
no que diz respeito ao acesso a saúde, educação e lazer. No entanto, o rio enfrenta
diversos problemas decorrentes do crescimento populacional e do desenvolvimento
urbano sem infraestrutura adequada. Resultado disso é o descarte de esgoto e de
resíduos sólidos comumente encontrados no Velho Chico (RIEPER, 2012). Estes
fatores têm se mostrado obstáculos para a democratização do direito ao lazer e a
utilização do rio como um espaço de popularização de atividades na natureza,
entendidas como práticas manifestadas em ambientes naturais (MARINHO, 2004).
Na orla de Petrolina, região central da cidade, há mensagens sobre a necessidade
de ampliar o cuidado com o rio. Na imagem da figura 1 apresentada abaixo, em um
muro próximo ao rio, é possível observar que o lixo aparece ao lado da degradação, da
1

Fonte:
OAS.
Disponível
em:
<http://www.oas.com/oas-com/oasengenharia/realizacoes/especiais/pontes-viadutos/dnit-ponte-presidente-dutra-petrolina-juazeiro/>. Acesso
em 02 de junho de 2016.
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transposição e do cuidado com as plantas ribeirinhas, dentre as principais preocupações
com a saúde do rio.

Figura 1. Imagem de arquivo pessoal. Orla de Petrolina. Jan 2015.

Contrariando a mensagem, a foto retrata uma cena cotidiana em que o descarte
de resíduos sólidos se acumula nas margens do rio.
1118

Figura 2

Figura 3

Imagens de arquivo pessoal. Orla de Petrolina. Abril 2016.

As imagens acima mostram o esgoto sendo despejado no rio, outro fator
comumente encontrado nas margens, sobretudo na orla da cidade pernambucana, local
em que os moradores e turistas utilizam para o lazer, atividades esportivas e trabalho.
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Cabe ressaltar que o rio é um espaço potencial e privilegiado para a realização do direito
constitucional ao lazer, ao possibilitar a vivência de práticas esportivas, náuticas, pesca
e turismo.
No entanto, são várias as interrogações sobre o destino final daquilo que é
descartado pela população e de como se encontra o tratamento de água e esgoto dessas
cidades. Diante de um cenário de escassez de água, aumentam as dúvidas em relação
ao rio São Francisco, na expectativa de contribuir para um ambiente mais equilibrado e
sustentável. Qual o seu significado para a população? Qual a sua situação atual? O rio
está preservado? Foram inquietações como estas que nortearam o desenvolvimento
deste artigo, cujo objetivo é analisar o problema do saneamento básico2 como obstáculo
ao lazer no rio São Francisco, nas cidades de Petrolina e Juazeiro.

METODOLOGIA
Este estudo teve como fonte as entrevistas de 31 frequentadores do rio São
Francisco que dele utilizam como espaço de lazer. A pesquisa de campo foi realizada
nos finais de semana dos meses de abril e maio do corrente ano na Ilha do Rodeadouro,
Ilha de Massangano, Ilha do Fogo, no Balneário de Pedrinhas e nas orlas de Petrolina e
Juazeiro. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética
em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução número 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde. Os roteiros das entrevistas foram aprovados pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob o parecer de número 1.376.460.
Os frequentadores com idade maior ou igual a 18 anos foram entrevistados
seguindo um roteiro semiestruturado, cujos objetivos eram entender a importância do
rio para os usuários e a percepção desses sujeitos em relação aos problemas enfrentados
pelo rio. As conversas foram registradas em gravador digital para posterior análise a
partir da transcrição integral de cada fala. Para este estudo optamos por analisar as falas
apenas dos frequentadores daqueles lugares, a fim de compreender o significado do rio
para este público e os problemas enfrentados pelo São Francisco que comprometem a
utilização desse ambiente como espaço de lazer nas duas cidades. As entrevistas foram
analisadas a partir da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011), que consiste em
2

A Lei Nacional de Saneamento Básico, 11.445/07, adota a definição de saneamento básico como o
conjunto de serviços e infraestruturas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 48).

Portanto, para compreensão das falas dos entrevistados foram considerados,
além do conteúdo, o contexto, as expressões e os sentidos inseridos em cada argumento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 31 frequentadores do rio São Francisco, sendo cinco na Ilha
do Rodeadouro, oito na Ilha de Massangano, oito na Ilha do Fogo, cinco em Pedrinhas,
três na orla de Petrolina e três na orla de Juazeiro. Nas orlas de cada uma das cidades a
presença de banhistas é menor do que nos outros espaços pesquisados, por isso o
número reduzido desse perfil.
As entrevistas foram analisadas a partir da técnica Análise de Conteúdo cujo
objetivo é utilizar a singularidade individual para alcançar o social, considerando a
riqueza das falas e o discurso espontâneo, de acordo com Bardin (2011). Assim como a
metodologia sugere, foi atribuído um número à cada entrevistado, garantindo o
anonimato. Cada número contempla as informações básicas do perfil como sexo, idade
e estado civil, e as respostas das perguntas selecionadas.
No primeiro momento as entrevistas foram divididas em seis grupos,
considerando os locais da pesquisa. Seguindo os critérios da Análise de Conteúdo,
propostos por Bardin (2011), cada grupo foi dividido em três categorias, criando um
quadro categorial a partir da repetição dos temas: 1 - importância e significado do rio; 2
- as formas de uso desse meio natural; e 3 - problemas enfrentados pelo rio e o
sentimento do usuário em relação a essas questões.
A partir da primeira categoria, sobre a importância e o significado do rio, foi
possível identificar que a maioria dos entrevistados considera o rio como “fonte de
vida” e ressalta que “sem água não há vida”. Entretanto, dentre estes, alguns
acrescentaram na resposta a referência à palavra “tudo” e outros ressaltaram a
importância do rio também para o lazer nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Diante
destes dados, no segundo momento, foi preciso construir subcategorias a fim de
contemplar todas as informações. Para estabelecer as subcategorias, foi considerada a
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primeira resposta do entrevistado diante da pergunta sobre a importância e o significado
do rio São Francisco, garantindo, assim, a exclusão mútua entre as categorias.
As palavras recorrentes foram então transformadas em cinco subcategorias, onde
há uma aproximação entre as falas e os sentimentos de diferentes entrevistados,
apresentando-se da seguinte forma: para 15 sujeitos, o rio significa vida, sendo que
muitos deles ressaltaram que a água é fonte de vida e, portanto, o rio é essencial para
todos. Para outros 10, o rio representa tudo; 3 ressaltaram a importância para o lazer, 2
demonstraram sentimento de dependência em relação ao rio por ser o meio de
sobrevivência para muitos moradores de Petrolina e Juazeiro. A última subcategoria
desse tópico, classificada como “outros”, contempla a fala de um entrevistado
frequentador de Pedrinhas, que destacou: Esse rio é a riqueza dessa região. “Todo
lugar que esse rio passa, esse rio gera riqueza, gera vida, gera tudo. Esse rio é tudo de
bom nesse país” (entrevistado 29 - homem, 72 anos, viúvo).
É importante ressaltar que diante da pergunta “qual a importância do rio pra
você”, a maioria dos entrevistados demonstrou sentimento de carinho pelo rio,
revelando um semblante emocionado. Alguns responderam imediatamente, outros
deram uma pausa, sendo que quase todos concentraram o olhar no rio e sorriram após a
pergunta, dando ênfase às palavras “vida” e “tudo”.
Na segunda categoria, diante da questão “Qual a forma como você mais utiliza o
rio?”, a maioria respondeu que o utiliza como espaço de lazer, sendo que alguns
adicionaram à resposta outras questões como: tudo, prática esportiva e agricultura. Os
resultados apresentam-se, portanto, da seguinte forma: 19 entrevistados utilizam o rio
prioritariamente para o lazer. Dentre estes, três ressaltaram ter o hábito também de
pescar como diversão e para consumo. 4 responderam que utilizam para tudo, incluindo
o lazer e o uso doméstico; outros 4 destacaram ter o hábito de praticar atividade física
no rio, como a natação e o caiaque; e outros 2 entrevistados afirmaram utilizar o rio
também no cotidiano com a agricultura. Nesta questão, frases como “o rio é o nosso
lazer em Petrolina e Juazeiro” ou “é o lugar que a gente tem pra trazer a família pra se
divertir”, se fizeram presentes em várias falas, além de alguns ressaltarem também a
importância da água e daquele ambiente para “relaxar e esquecer os problemas”.
A terceira categoria, relativa à preservação do rio, apresentou outras duas
subcategorias que refletem a percepção dos sujeitos da pesquisa em relação às questões
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que comprometem a utilização desse espaço público e natural. Assim como na primeira
categoria, vários entrevistados citaram mais de um problema encontrado. Portanto, neste
caso foram consideradas também as primeiras respostas diante das questões. As
subcategorias foram estabelecidas a partir das perguntas: 3.1 - quais os problemas
enfrentados pelo rio; e 3.2 - qual o seu sentimento diante desses problemas.
Nesta categoria, na pergunta “Você considera o rio preservado?”, 30
entrevistados responderam “não”, enquanto apenas um participante considerou que o rio
está “em partes preservado”, por entender que em alguns locais há uma preocupação
com a preservação e, em outros, não. Na subcategoria “os problemas enfrentados pelo
rio”, em alguns casos essas questões são nomeadas, primeiramente, como “sujeira” ou
“poluição” pelos entrevistados. Mas, ao explorar a pergunta, a fim de uma explicação
sobre essas denominações, os entrevistados respondem como sendo esgoto ou lixo
descartado no rio.
Aqui, as respostas se dividem da seguinte forma: 12 sujeitos consideram o
esgoto como o principal problema encontrado no rio, e explicam que na cidade de
Petrolina o esgoto é despejado no São Francisco sem o tratamento adequado. Dentre
esses sujeitos, 100% dos entrevistados da orla de Petrolina apresentou a questão do
esgoto em vários momentos da conversa. A entrevistada de número 22 ressaltou: “Meu
menino tá doido pra poder tomar banho, mas eu só molhei ele porque não é certo esse
negócio de esgoto cair no rio. Você não pode deixar nem a criança tomar banho”.
(Mulher, 28 anos, casada).
Outros 14 entrevistados apontam o lixo como principal fator de contaminação
das águas, destacando as garrafas pet, garrafas de vidro, latas de cerveja e sacolas
plásticas encontradas no rio e em suas margens. Outros 3 entrevistados destacam,
respectivamente a falta de chuva; os agrotóxicos usados nas plantações em áreas
ribeirinhas; e o desmatamento nessas áreas, comprometendo a mata ciliar. 2 sujeitos
ressaltam que o assoreamento está aumentando a cada ano e prejudicando a
profundidade do rio, sem que haja fiscalização para garantir a preservação. Na opinião
destes dois entrevistados, o assoreamento passou a aumentar a partir da construção da
usina hidrelétrica de Sobradinho, que abastece as cidades da região.
A percepção dos entrevistados em relação aos problemas enfrentados pelo rio
vai ao encontro da discussão de alguns autores como Rieper (2012) e Malvezzi (2016).
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Ambos acreditam que o rio São Francisco sofre com a interferência humana em função
da geração de energia pelas usinas hidrelétricas como as de Paulo Afonso, Sobradinho,
Xingó e Três Marias; pela falta de saneamento básico nas cidades, que faz com que o
esgoto seja descartado no rio sem tratamento; e pela transposição do rio, que vem
ocorrendo sem o cuidado de preservar a mata ciliar, fundamental para sua preservação
(RIEPER, 2012; MALVEZZI, 2016).
Por se tratar de duas cidades localizadas em uma região de clima seco, que se
desenvolveram, sobretudo, através da agricultura irrigada, onde a geração de trabalho e
renda depende do rio, a maioria dos entrevistados acredita que a falta de consciência e
fiscalização prejudica tanto esse meio de subsistência quanto a qualidade de vida de
toda a população de Petrolina e Juazeiro.
Ao serem questionados sobre a presença de lixo no rio, 100% dos entrevistados
afirmou já ter encontrado, sendo que 29 ressaltaram ser muito comum e dois disseram
encontrar às vezes. Em sequência, na subcategoria referente ao sentimento em relação
ao lixo e ao esgoto encontrados no rio, as falas demonstram o que essas questões
provocam em cada indivíduo. As respostas, portanto, se apresentam da seguinte forma:
17 pessoas se sentem tristes ao encontrar resíduos sólidos ou esgoto no rio São
Francisco, considerado pela maioria como fonte de vida; 3 entrevistados se sentem
indignados ou com raiva; outros 3 consideram esse problema horrível ou um absurdo
por prejudicar a qualidade da água e a saúde da população; outros 2 sentem pena e
acreditam que isso pode contribuir com a devastação do rio. Um entrevistado diz sentir
nojo ao ver esses resíduos, dois ressaltam que esses problemas surgem por falta de
educação ou consciência dos usuários do rio, e outro ainda se sente impotente diante
desses fatores.
A maioria ressalta que os resíduos sólidos encontrados no rio ou em suas
margens contribuem com a proliferação de vetores transmissores de doenças como
dengue, zika, chikungunya e leptospirose. As opiniões dos entrevistados revelam que o
Velho Chico enfrenta problemas ambientais decorrentes das ações do homem e do
desenvolvimento acelerado das cidades de Petrolina e Juazeiro. Em vários municípios
brasileiros, um dos problemas decorrentes desse crescimento urbano é o aumento da
geração de resíduos sólidos, que se tornou uma preocupação para ambientalistas,
pesquisadores e gestores públicos de todo o mundo. (GIARETTA et al., 2010; JACOBI;
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BESEN, 2011; MARCHI, 2015). Além disso, 60% dos esgotos gerados no país são
despejados em rios e mares sem o tratamento adequado (HIROTA, 2016).
De acordo com alguns autores, a disposição de esgoto e resíduos sólidos nos rios
ou em suas margens traz prejuízos à saúde do homem e ao meio ambiente, tais como
degradação do solo, comprometimento das bacias hidrográficas e dos lençóis freáticos,
além de contribuir para a poluição do ar e proliferação de insetos de importância
sanitária (BESEN, et al.; 2010). Contudo, os impactos decorrentes dessa crescente
geração de resíduos são significativos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde
pública (SANTIAGO, 2012).
Nas respostas às questões sobre a preservação do rio, a frase “o rio está
morrendo” foi recorrente em muitas das entrevistas, sendo que os pesquisados
entendem que aqueles problemas citados são os principais fatores que contribuem para
essa falência do que, para eles, é o maior bem comum presente no Vale do São
Francisco.
A partir desse quadro categorial, foi possível identificar que as respostas entre os
grupos são semelhantes, não apresentando diferenças entre as localidades pesquisadas
quanto à percepção das pessoas em relação à importância do rio e a situação em que ele
se encontra. Portanto, de acordo com as entrevistas, o rio São Francisco se apresenta
como a principal fonte de vida dos moradores de Petrolina e Juazeiro e sua importância
contempla o abastecimento de água em ambas as cidades, a geração de renda e o lazer
da região. No entanto, alguns problemas de saneamento básico como o descarte de
esgoto e de resíduos sólidos prejudicam esse espaço natural e comprometem o lazer e a
qualidade de vida da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar como o saneamento básico interfere no
lazer praticado no rio São Francisco, nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Foi possível
observar que as respostas dos informantes são semelhantes, independente do ponto
turístico em que estavam localizados no momento das entrevistas.
A utilização do rio contempla as atividades de lazer e interfere em várias
dimensões como o uso doméstico, agricultura e pesca. No entanto, as falas dos atores
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nos revelaram problemas enfrentados pelo rio, como o descarte de resíduos sólidos e
esgoto, que comprometem todas as formas de utilização desse meio natural.
A contaminação da água compromete a saúde da população, uma vez que é essa
água que abastece as duas cidades. Portanto, preservar o rio é preservar a saúde,
qualidade de vida, o acesso a um lazer qualificado, às práticas náuticas e outras
atividades na natureza.
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ENTRE A AVENTURA E A PERCEPÇÃO: PRATICANTES DE MOUNTAIN
BIKE E A RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE

Adriano Gonçalves da Silva, CEFET-MG, adriano@curvelo.cefetmg.br
Arthur Ferreira de Carvalho, IFNMG, arthur200997@hotmail.com
Rodrigo Vaz Fernandes, IFMG, rodrigovaz05@gmail.com
RESUMO: O mountain bike, prática vivenciado em larga escala em Curvelo - Minas
Gerais, configura-se como uma atividade física de aventura na natureza praticada em
zonas rurais, mantendo contato diferentes níveis com fauna e flora. O objetivo principal
deste estudo foi contribuir para a compreensão sobre a relação entre a prática de
mountain bike e percepção ambiental dos praticantes. Este estudo trata-se de uma
pesquisa social descritiva, que é um processo que, utilizando a metodologia científica,
permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Como
estratégica metodológica é feita revisão de bibliografia acompanhada de estudo de
campo. O questionário foi utilizado buscando traduzir objetivos da pesquisa em
questões específicas, a partir da compreensão de que as respostas a essas questões
proporcionassem os dados requeridos para a descrição das características da população
e oferecesse elementos para a compreensão de atitudes, opiniões e percepções. Foram
aplicados 80 questionários, obtendo-se resposta de 23 deles. Como técnica de
investigação complementar aos questionários, foi realizada a observação participante
das práticas de mountain bike. A técnica possibilitou o contato direto dos investigadores
com os atores sociais, trazendo para o estudo informações sobre a organização das
práticas e os comportamentos adotados. Os conceitos, relações e percepções
relacionadas ao meio ambiente são diversos, assim como o nosso grupo de participantes
da pesquisa. Consideramos assim, que a prática de mountain bike no centro mineiro tem
transformado a percepção dos aventureiros e das aventureiras, mas que é necessário
ainda que se conheçam os impactos positivos e negativos que estas atividades podem
trazer para o cerrado, assim como para o meio ambiente de uma forma geral. Só assim,
práticas realmente transformadoras podem ser implementadas.
PALAVRAS-CHAVE: mountain bike, atividade física de aventura na natureza, meio
ambiente, percepção ambiental, impactos ambientais.
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INTRODUÇÃO
Entre as atividades de aventura vivenciadas em Curvelo, cidade do centro de
Minas Gerais, destaca-se o mountain bike como modalidade de maior adesão. Seja por
lazer ou competição, homens e mulheres, jovens e adultos adentram o cerrado com suas
bicicletas. A zona rural de Curvelo e das cidades vizinhas convivem cada dia mais com
os aventureiros sobre duas rodas e desta forma, ambiente e indivíduos vão interagindo e
se modificando. E é sobre esta interação que esta pesquisa buscou refletir.
Mascarenhas (2002) nos ajuda a refletir que a vivência de atividades de lazer
pode configurar-se como oportunidade de educação e emancipação. Para o autor,
conceber o lazer como prática social e pedagógica é ver no conjunto de suas atividades
a possibilidade de produção e construção de um conhecimento que, em seu caráter
crítico e emancipador, guarda estreita ligação com o real. Assim, podemos pensar que a
reflexão elaborada na e a partir da vivência das atividades como o mountain bike
apresenta a possibilidade de apropriação, pelos grupos sociais e populares, de um saber
correspondente às suas experiências e reais necessidades, transformando-se em meio
para que este mesmo grupo possa fortalecer sua participação de suas atuais condições de
1128

existência.
Uma vez que mountain bike configura-se como uma atividade física de aventura
na natureza praticada em zonas rurais, mantendo contato em diferentes níveis com fauna
e flora, a reflexão sobre a relação entre indivíduos e a natureza permeia esta prática.
Para Tahara (2006), torna-se necessário que a população adquira consciência e
compromisso de mudanças de atitudes e de valores, gerando oportunidades de vivenciar
experiências significativas e prazerosas, além da possibilidade de experimentar novas
percepções e sensações atreladas ao meio natural, experiências estas que podem
interferir nos níveis qualitativos da vida.
Diante da crescente popularização das práticas esportivas na natureza,
deparamos com a crença de que o íntimo contato do homem com a natureza já seria
suficiente para transformar a relação dos indivíduos e a natureza, permeando-a de uma
consciência ambientalista, como nos alerta Serrano (2002). A mesma autora, assim
como Dias (2004), ressalta que, por outro lado, a incorporação do ecoturismo à indústria
do entretenimento como um mercado promissor e lucrativo deixa evidente a sua
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interpretação como mais um artifício para a continuidade da reprodução da lógica
capitalista.
Desta forma, as vivências de lazer na natureza passam a ser mediadas por
relações de consumo; demandando o desenvolvimento de uma indústria de produtos e
serviços relacionados a estas atividades realizadas no meio natural. Entretanto, há uma
dimensão educativa nesta relação que não pode deixar de ser considerada. Um projeto
de educação ambiental coerente com o desejo de transformação do arcabouço
epistemológico que permeia nossa atual relação com a natureza deve reconhecer e
valorizar tal dimensão (DIAS, 2004).
Considerando esta reflexão sobre as possibilidades de interação do indivíduo
com o meio natural através de atividades físicas de aventura na natureza, especialmente
o mountain bike, buscamos conhecer melhor as condições desta prática em Curvelo-MG
e sua relação com a consciência ambiental. Questionamos: Quem são os praticantes de
mountain bike em Curvelo? Como os praticantes se comportam com relação ao cuidado
com o meio ambiente? Como compreendem o meio ambiente e sua relação com ele? A
prática destas atividades provoca mudança na percepção ambiental?
Tendo por base estes questionamentos, o objetivo principal deste estudo foi
contribuir para a compreensão sobre a relação entre a prática de mountain bike e
percepção ambiental dos praticantes.

TRILHA PERCORRIDA PELO ESTUDO
Compreendemos que este estudo se aproxima do entendimento de Gil (2008)
como pesquisa social descritiva, que é um processo que, utilizando a metodologia
científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. O
foco do estudo está em descrever as características da população, assim como levantar
atitudes, opiniões e crenças. Em primeiro lugar, foi realizada a pesquisa bibliográfica,
possibilitando um aprofundamento no conhecimento acerca do problema. Em linhas
gerais, a pesquisa bibliográfica é um apanhado sobre os principais trabalhos científicos
já realizados sobre o tema escolhido e que são revestidos de importância por serem
capazes de fornecer dados atuais e relevantes (LUNA, 1999). No segundo momento foi
realizado um estudo piloto. Cinco sujeitos, praticantes de mountain bike, responderam a
um questionário de perguntas abertas, possibilitando se expressarem. Com base nas
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respostas, o questionário foi reelaborado para que atendesse aos objetivos propostos no
estudo.
No terceiro momento, foram distribuídos 80 questionários entre praticantes de
mountain bike. O questionário foi utilizado buscando traduzir objetivos da pesquisa em
questões específicas, a partir da compreensão de que as respostas a essas questões
proporcionem os dados requeridos para a descrição das características da população e
ofereça elementos para a compreensão de atitudes, opiniões e percepções (GIL, 2008).
Para o tratamento das informações, foi utilizada a análise de conteúdo, por poder
se aplicar, de acordo com Laville e Dionne (1999), a uma grande diversidade de
materiais, e permitir abordar vários objetos de investigação: atitudes, valores,
representações, mentalidades e ideologias. A análise de conteúdo não foi compreendida
como método rígido, mas como um conjunto de vias possíveis para a revelação
(reconstrução) do sentido do conteúdo, em que as etapas propostas têm a possibilidade
de se entremear.
Em seguida, foram definidas as categorias analíticas, rubricas sob as quais se
organizaram os elementos de conteúdo agrupados por semelhança de sentido. Para tal
foi utilizado o modelo misto em que categorias são selecionadas inicialmente, bem
como podem ser modificadas em função do que a análise aporta (LAVILLE; DIONNE,
1999).
Como técnica de investigação complementar aos questionários, foi realizada a
observação participante das práticas de mountain bike. A técnica possibilitou o contato
direto dos investigadores com os atores sociais, trazendo para o estudo informações
sobre a organização das práticas e os comportamentos adotados (VALADARES, 2007).
Atividades de mountain bike foram acompanhadas pela equipe durante um
período de seis meses. Este acompanhamento permitiu a aproximação com os
praticantes, observação de comportamentos durante o trajeto e conversas informais. Os
dados foram apresentados em forma de relato e serviram para refletir os dados
apresentados pelos questionários.

A AVENTURA NO CENTRO DE MINAS
A cidade de Curvelo está localizada a 170 km da capital mineira, e encontra-se
na região central de Minas Gerais, com uma área de 3295,894km² de extensão e uma
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população em torno de 80.000 habitantes. A vegetação original da região é o cerrado
com faixas de mata atlântica, entretanto tem sido modificado pela expansão das
pastagens e principalmente pelo aumento constante de ocupação de suas áreas para a
plantação de eucalipto. Por sua posição geográfica, a cidade é considerada o coração de
Minas Gerais, situada num grande chapadão na região central do estado, onde não há
serras propriamente ditas.
Neste cenário se desenvolvem as atividades físicas de aventura da natureza,
sobretudo, mountain bike. Os curvelanos percorrem a zona rural do município, assim
como outras cidades do circuito Sertão Veredas, seguindo trilhas e estradas, desfrutando
das paisagens oferecidas pelo cerrado e sua riqueza de fauna, flora e mineral. Em busca
de aventura, os indivíduos talham os ribeirões que cortam o município e deságuam em
rios como São Francisco, das Velhas e Paraopeba.
Atualmente, o mountain bike é um esporte muito popular e vem adquirindo
muitos adeptos. É uma modalidade de ciclismo, na qual o objetivo é transpor percursos
com diversas irregularidades e obstáculos, praticado em estradas de terra, trilhas de
fazendas, nas cidades. Basta caminhar por Curvelo para perceber a aderência ao
mountain bike. Estima-se que mais de 500 pessoas pratiquem esta modalidade e são
conhecidos mais de 15 diferentes grupos de praticantes, só no município de Curvelo.
Além de haver grandes grupos de praticantes com centenas de integrantes, a
organização das práticas geralmente é feita através de pequenos grupos de conhecidos
que se reúnem para a prática, geralmente três vezes por semana, com uma média de 25
km durante a semana (após o trabalho e escola) ao pôr do sol ou à noite; e aos finais de
semana, um percurso mais longo. Os pequenos grupos se reúnem aos grupos maiores
em eventos que são patrocinados por lojas geralmente voltadas para o esporte, como
oficinas, vendedoras de peças e marcas. Os eventos, que são competições, oferecem
premiações como peças, utensílios, equipamentos e troféus; ocorrendo com média de
dois em dois meses.
Os campeonatos são realizados em trilhas e percursos longos, que exigem um
pouco mais de experiência, treinamento e resistência física. Já os passeios, convidam a
população à prática, feita por homens ou mulheres, crianças e adultos. Para os passeios
os percursos são geralmente mais curtos e as trilhas com nível de dificuldade reduzido,
apesar de haver alguns ciclopasseios com percursos longos. Em Curvelo, os passeios
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variam de percursos dentro dos limites do município, a trilhas mais longas com destino
a cidades como Diamantina, Felixlândia, Santa Bárbara, Lassance. Destaca-se a Trilha
da Maria Fumaça que é um feita por cerca de uma centena de ciclistas, que vai de
Curvelo a Diamantina em quatro dias, pernoitando nos municípios de Monjolos,
Conselheiro Mata e Barão de Guaicuí.
Quanto à organização dos “pedais” cotidianos, os grupos de amigos marcam um
local de encontro onde discutem o percurso, já conhecido ou desbravam novos
caminhos. Os eventos, campeonatos ou passeios, são organizados geralmente pela
iniciativa privada, com ou sem apoio da prefeitura, podem ser gratuitos ou pagos, com
ou sem inscrição, faixa etária definida ou não, e premiação. Os organizadores enviam
uma equipe para determinar todo o percurso evitando empecilhos e o demarcando com
fitas e placas. É decidido um ponto de encontro, onde é feita a inscrição, (se necessário);
e partem junto com os participantes, carros de apoio com água, frutas energéticas e os
guias.

APRESENTANDO OS AVENTUREIROS E AS AVENTUREIRAS
Dos 80 questionários distribuídos entre os praticantes de mountain bike, 23
foram respondidos e devolvidos aos aplicadores, sendo 13 homens e 10 mulheres.
Apesar da participação menor de mulheres, principalmente quando consideramos as que
participam de competições que são apenas três, considerando o número total de
participantes femininas pode-se inferir que, assim como Silva (2006), as AFAN vêm
conquistando o público feminino, como também, transformando suas vidas, tanto nos
aspectos pessoais quanto nos profissionais.
A distribuição por idade se dá de forma diferenciada. As faixas etárias estão
mais distribuídas, começando na faixa de 20 a 24 anos, com pico na faixa de 30 a 34,
mas participação expressiva até a faixa de 45 a 49 anos. Os dados sobre a faixa etária,
juntamente com a questão da escolaridade dos praticantes de mountain bike, que
apresenta predominância de nível médio e superior, vai ao encontro de outros estudos
que têm como foco atividades de aventura como mountain bike, que exigem certo
investimento. Para Costa (2009) a adesão nestes esportes é geralmente de sujeitos de
nível universitário e médio, por tratar-se de um grupo social cujo nível socioeconômico
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lhes garante um poder aquisitivo tal que lhes possibilita desfrutar de equipamentos de
alta qualidade, grande parte importado.
Os indivíduos estudados ressaltam as paisagens e a oportunidade de ter relação
com a natureza com principais aspectos que chamam a atenção na prática de mountain
bike. Os discursos apresentados sobre esta questão dialogam com a ideia de que estas
intensas manifestações corporais, vividas nas atividades em meio natural, permitem que
as experiências na relação corpo-natureza expressem uma tentativa de reconhecimento
do meio ambiente e dos parceiros envolvidos, expressando ainda, um reconhecimento
dos seres humanos como parte desse meio (MARINHO, 2006). Além dos aspectos
relacionados à categoria “paisagem, beleza local e contraste”, também se destacaram
nas respostas a “relação com a natureza”, a busca pela “adrenalina, emoção da
atividade, perigo”, característica deste tipo de atividade, e a “prática em equipe e
coletividade”.

O MEIO AMBIENTE EM FOCO: CONCEITOS, RELAÇÕES E PERCEPÇÕES
O meio ambiente pode ser entendido, de acordo com a resolução CONAMA
306/2002, como o “conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física,
química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas”. Ou ainda, como descrito pela ABNT NBR ISO 14001:2004:
“circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos
naturais, flora fauna, seres humanos e suas inter-relações”.
Neste estudo, os praticantes, ao responderem à questão: “O que é meio
ambiente?”, apresentaram uma diversidade de respostas. Com percentual maior (37%),
aparece a categoria que entende o meio ambiente como ambiente natural, natureza.
Diferente dos conceitos anteriores propostos, esta forma de pensar o meio ambiente,
parece restringi-lo ao meio ambiente natural ou físico que é composto pelos recursos
naturais: água, solo, ar atmosférico, fauna e flora.
O discurso assumido pela maioria dos pesquisados apresenta a relação com o
meio ambiente como “Respeito, cuidado e diminuição dos impactos”. Discurso este que
vai ao encontro da expectativa sobre os praticantes de atividades físicas de aventura na
natureza, entendendo que estes desenvolvam uma relação íntima com o meio ambiente
através de tais práticas.
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Todavia, a relação entre a prática de atividade física de aventura na natureza e o
meio ambiente, seja ela de contemplação, aproximação ou conservação, perpassa pela
consciência dos impactos desta prática no meio natural. Se esta prática transforma a
forma de relacionar com o meio ambiente, espera-se que os indivíduos se mobilizem no
sentido de desenvolver ações no sentido de diminuir os impactos negativos.
Para o CONAMA (1986), impacto ambiental pode ser definido como qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades antrópicas que possam
afetar de maneira direta ou indireta a saúde, a segurança e o bem-estar social, as
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.
Alves (2009) ressalta que é preciso entender que nem todo impacto gerado é
negativo, algumas modificações são positivas e reconhecer a sua existência é o primeiro
passo para gerá-las. Impactos positivos são apontados por respondentes que entenderam
que os impactos da prática de mountain bike estão relacionados ao respeito e à
aproximação com natureza. Enquanto os impactos negativos são apresentados por
alguns, como “poluição”, “prejuízo à fauna e à flora”, “poluição e compactação do solo”
e “erosão”. Além de outros que consideram que há impactos, mas apresentam respostas
gerais, sem citá-los, distribuídos entre as categorias “Vários impactos” e “Pequenos
impactos”. Entretanto, a categoria de resposta com maior frequência foi “Não há
impacto”, em que 54% dos pesquisados demonstram compreendem que a prática das
mountain bike não deixa impactos negativos.
Alguns estudos, como de Bahia e Sampaio (2005), nos ajudam a compreender
que as atividades praticadas em Curvelo e região deixam impactos negativos, mesmo
que sejam de baixo nível de intensidade.

CONSIDERAÇÕES
Os conceitos, relações e percepções relacionadas ao meio ambiente são diversos,
assim como o nosso grupo de participantes da pesquisa. Diferentes níveis de
escolaridade, idade, sexo, tempo de prática produzem diferentes conceitos sobre a
própria prática e sobre o meio ambiente, implicam em distintas formas de relacionar
com o meio ambiente, e facilitam ou dificultam as percepções dos indivíduos.
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Os discursos de uma relação de interação com a natureza, reconhecimento de sua
importância e o papel dos indivíduos para conservação do meio ambiente dominam as
resposta dos pesquisados. Comparados ao observado nas práticas, a maioria parece
mesmo ter desenvolvido uma relação mais próxima e cuidadosa com o meio ambiente,
com duas exceções importantes: 1. Os praticantes novatos ou eventuais que procuram
fazer uma atividade física, mas percebem o meio que os cerca apenas como cenário para
as práticas. 2. Os praticantes que participam de competições, onde o espírito de
emulação, a necessidade de chegar primeiro ou fazer o melhor tempo substitui o
contato, a percepção do meio. Neste caso, a natureza é percebida apenas como
obstáculo.
A percepção dos impactos negativos que podem ser causados por estas práticas
parecem pouco obtida. Independente da idade, sexo e escolaridade, as pessoas
absorveram discursos importantes sobre a relação da prática de atividade física de
aventura na natureza com o meio ambiente. Muitas pessoas têm atitudes de
conservação. Mas como diminuir os impactos negativos das atividades se eles não são
conhecidos ou, pelo menos, não estão no nível da consciência?
Consideramos assim, que a prática de mountain bike no centro mineiro tem
transformado a percepção dos aventureiros e das aventureiras, mas que é necessário
ainda que se conheçam os impactos positivos e negativos que estas atividades podem
trazer para o cerrado, assim como para o meio ambiente de uma forma geral. Só assim,
práticas realmente transformadoras podem ser implementadas.
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RESUMO: O presente artigo aborda as interfaces entre lazer, meio ambiente e saúde,
identificando as formas de lazer no Parque Estadual do Utinga (PEUt), compreendendo
sua relevância para as vivências de lazer dos usuários, a importância para a conservação
das áreas verdes e as possíveis relações com a saúde. O estudo partiu de uma pesquisa
de caráter qualitativo, e que para a obtenção dos dados da pesquisa, utilizou-se das
técnicas de observação e questionário. A interpretação dos dados foi realizada a partir
da análise do discurso. Os resultados do estudo mostraram diversas vivências de lazer,
como: caminhadas; corridas; ciclismo; yoga; trilhas; esportes de aventura; e
contemplação da natureza. E também, que apesar da superficialidade sobre a questão
ambiental, os usuários demostraram preocupação com o PEUt e a importância deste
espaço não só para as suas vivências de lazer, como também para a conservação das
áreas verdes em Belém.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Meio Ambiente; Saúde; Parque Estadual do Utinga;
Belém.

INTRODUÇÃO
A utilização desenfreada dos recursos e áreas naturais dentro de um contexto de
uso massivo tem apresentado, como consequência, impactos negativos sobre o meio
ambiente. Ao longo do tempo, a sociedade percebeu a necessidade de preservar estas
áreas, e também de reaproximar-se da natureza de forma sustentável. Este fato estendese não somente nos ambientais rurais, mas também nos grandes centros urbanos, na qual
o espaço é utilizado para diversas vivências, dentre elas, o lazer. Deve-se destacar ainda
o fato de as condições de meio ambiente serem um dos fatores determinantes quando
pensamos a questão da saúde.
A partir das práticas sociais articuladas com a relação entre o lazer, o ambiente e
a saúde, o presente estudo teve como principal objetivo compreender a importância do
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Parque Estadual do Utinga (PEUt) para a conservação das áreas verdes em Belém-PA,
Brasil, a partir das interfaces entre estes três pontos (lazer, meio ambiente e saúde).
Buscou também identificar as vivências de lazer ocorridas dentro do PEUt e as
sugestões dos usuários para melhoria e utilização do espaço.
Os estudos sobre Lazer, Meio Ambiente e Saúde, apesar de sua magnitude, são
recentes. Sendo assim, este estudo torna-se relevante para o meio acadêmico e para a
sociedade, pois poderá contribuir para ampliar os conhecimentos científicos sobre este
tema e também de possibilitar a reflexão sobre a importância das áreas verdes nos
grandes centros urbanos através do lazer.

O LAZER: CONCEITOS E PERSPECTIVAS
A sociedade, ao longo do tempo, vem passando por diversas configurações,
historicamente, a sociedade é dividida em fases: Idade Antiga, Média, Moderna e
Contemporânea. O que existe em comum nessas fases? Elas possuem o tempo e o
trabalho como seus indicadores de sobrevivência. O trabalho se constitui em um
importante elemento ontológico, uma vez que ele propicia certo reflexo do produtor no
produto construído e de reflexão sobre as suas demandas, conforme anuncia Hegel
(2003). Para Marx (2011) o trabalho se dá por um processo de relação entre o homem e
a natureza. No meio desse processo, o ser humano transforma a natureza e ao
transforma-la, modifica a si mesmo. Ainda assim, dentro da lógica do modo de
produção capitalista, o trabalho, de maneira isolada tende a provocar o processo de
alienação do ser humano. Neste caso, o ser humano perde a posse do objeto de seu
trabalho, o controle do processo de produção, perde-se a si mesmo e não se identifica
mais no produto de seu trabalho e, assim, finalmente, perde a dimensão dos outros como
humanos.
A busca pela sobrevivência faz com que o homem busque o trabalho como
ferramenta de autossustentação, e trabalhar exige tempo, afinal, ainda diz Marx (2001,
p. 49), o homem é uma carcaça do tempo. Em suas próprias palavras, ele afirma:

[...] não é preciso dizer que uma hora de um homem equivale à hora
de outro homem mas, antes, que um homem de uma hora equivale a
outro homem de uma hora. O tempo é tudo, o homem não é nada; é
quando muito a carcaça do tempo” (Marx, 2001,p. 49, Grifo nosso).
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Dentro desse contexto surge a percepção de que o homem apenas trabalha para
obter a sua sobrevivência, mas, se o homem é focado em seu trabalho e ele é a carcaça
do temo, o que ele faz com o seu tempo disponível? O que ele faz quando não está
trabalhando?
O lazer como “[...] ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo que a
vive, e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomática e de
desenvolvimento pessoal e social” (Requixa, 1980, p. 35). Ou seja, é através do lazer
que o homem realiza atividades simplesmente com a meta de satisfação, pois não há a
ideia de obrigação em executá-las e sim, em partilhá-las individualmente ou em grupo
com o objetivo de satisfação pessoal.
Assim, o lazer deve ser visto além da perspectiva de diversão, deve-se também,
observá-lo na perspectiva da possibilidade de proporcionar desenvolvimento pessoal e
social, por meio das diferentes vivências. Mostrando-se como um espaço privilegiado
para vivências críticas e criativas de conteúdos culturais e sociais, fruto da sociedade
atual.
Por meio de uma Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em 1948, foi
estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo XXIV, que toda
pessoa tem direito ao lazer. Fortalecendo a premissa de que os direitos sociais são
indispensáveis para o alcance da cidadania (Mascarenhas, 2007, p.197).
No Brasil, a relevância do lazer foi institucionalizada na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, do Título II, Capítulo II, Artigo 6°, na qual se
estabeleceu que o lazer é um direito social.
O acesso ao lazer, por parte da população, além de tratar-se de uma
garantia constitucional (art. 207) é também encarado como um
preceito da condição humana (Carta de Bruxelas, 1976), questão de
cidadania cultural (Chauí, 1989) ou mesmo condição para uma melhor
qualidade de vida a população local. Portanto o governo deve
privilegiar o lazer como um direito universalizado (Pimentel, 2003, p.
58-59).

Ainda que o direito ao lazer esteja previsto na Constituição Federal, e em outros
documentos em esfera estadual e municipal, muitas vezes, há resistências para que este
direito social de fato esteja presente e legitimado. Mesmo que os governos deixem a
desejar, não fomentando políticas de promoção social, alguns indivíduos de forma
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autônoma ou coletiva buscam encontrar espaços que possam lhe proporcionar o prazer
do lazer, sejam em espaços privados ou públicos.
Nas grandes cidades, um desses espaços, são as áreas verdes, este tornou-se um
dos meios encontrados pelo homem para fugir do cotidiano e até mesmo de
reaproximar-se da natureza, visto que como uma das consequências da urbanização nas
cidades ocasionou um rompimento da relação homem-natureza, sendo assim buscando
os ambientes naturais para a prática de atividades que envolvam o deslocamento, a
aventura, o culto à natureza, entre outros.

A SAÚDE EM UMA PERSPECTIVA AMPLIADA: DIÁLOGOS COM O
AMBIENTE E O LAZER
Quando se pensa sobre a questão do lazer, do meio ambiente e da saúde, parece
não haver uma relação específica entre eles. Ao tratar a saúde como ausência de doença
ou silêncio dos órgãos como diz Canguilhem (2005) ou como pleno bem-estar físico,
mental ou social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades (Segre & Ferraz,
1997). Mas, no Brasil, em 1986, durante a plenária final, foi apresentada uma concepção
de saúde que dialoga com o que se compreende como sendo uma perspectiva ampliada
de saúde. De acordo com o documento final, a saúde é um elemento multifatorial e
depende também das condições biológicas, todavia, e depende das condições de “[...]
habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego,
lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso a serviços de saúde” (Relatório da VIII
Conferência Nacional de Saúde, 1986, p.04. Grifo nosso).
Mas, do ponto de vista da lógica da saúde em relação ao meio ambiente e ao
lazer, podem-se elencar alguns elementos relevantes para se discutir este contexto. Em
relação ao meio ambiente, deve-se retomar o próprio debate sobre a questão da
natureza. Mais uma vez, retoma-se a ideia de uma natureza histórica, Desse modo, é
importante considerar alguns aspectos. O primeiro é pensar que a natureza ao ser
considerada histórica significa ao menos duas coisas a partir do pensamento de Marx e
Engels (1998):

a) A historicidade da natureza se configura, não por causa de processos históricos
longitudinais, datados, mas, considerar que ela foi tocada pela mão humana ao
longo do tempo e, em cada momento histórico. Por mais distante, que uma parte da
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1140

natureza possa estar, o fato que a organização social da produção, alterou a água, o
ar e outros elementos, esta natureza já seria por si, uma natureza diferente de todos
outros momentos históricos, sendo esta tocada, inclusive pela indústria.
b) A historicidade da natureza depende da apreensão da natureza pelo pensamento
humano, por sua consciência. Ou seja, a natureza, passa a “existir”, a partir do
momento em que o ser humano passa a ter consciência da existência dela enquanto
algo externo a ele. É a condição de um corpo inorgânico do homem.

Desse modo, a natureza constituída como corpo inorgânico estabelece uma
relação mediada a partir da existência humana efetiva. Sem homem, não existe a
natureza com a qual ele interage para poder sobreviver e adquirir as condições para a a
sua existência. Inclusive, saúde, porquanto homem e natureza formam uma unidade,
sem a qual o homem não conseguiria existir. Mas, considerando o homem como um ser
natural, dizer da relação do ser humano com a natureza, significa apontar para o fato de
que a natureza estabelece uma relação e a mediação com ela própria.
Por outro lado, a saúde depende das condições de lazer. Como já constituímos
aqui, o debate estabelecido ao longo da história, tem demonstrado que o trabalho e o
lazer são indissociáveis. Neste processo contínuo de relação entre ambas, o lazer é um
dos componentes importantes do ponto de vista da saúde por permitir o acesso a
políticas públicas específicas e também intersetoriais que garantem o processo de
promoção da saúde e de prevenção de doenças.

O PARQUE AMBIENTAL DO UTINGA
O Parque Ambiental do Utinga foi criado em 1993, pelo Decreto Estadual nº
1.552, de 03/05/1993, inicialmente era denominado de Parque Ambiental de Belém
(PAB), sendo sua nomenclatura modificada no ano de 2008, por meio do Decreto
Estadual nº 1.330, de 02/10/2008, passando então a ser denominado de Parque Estadual
do Utinga. (SEMA, 2011)
É

uma

Unidade

de

Conservação

(UC)

de

proteção

integral

com

aproximadamente 1.340 hectares e está inserida no interior de uma Área de Proteção
Ambiental (APA), tendo como primeiro objetivo salvaguardar as duas principais fontes
de água do município de Belém: os lagos Bolonha e Água Preta. Estes dois mananciais
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são responsáveis pelo abastecimento de um milhão de pessoas diretamente e um milhão
indiretamente, o que corresponde a 65% da população metropolitana (SEMA, 2011).
Está localizado na Região Metropolitana de Belém, no nordeste do Estado do
Pará, nas áreas dos municípios de Belém e Ananindeua, abrangendo os bairros de
Curió-Utinga, Souza, Castanheira, Guanabara e Águas Lindas, podendo ser considerado
um dos maiores Parques Ambientais em perímetro urbano de Regiões Metropolitanas
do Brasil (SEMA, 2011).
De acordo com art. 3º do Decreto Estadual n° 1.552/1993, um dos objetivos
principais do PEUt, é o de “Propiciar um espaço de lazer para a comunidade, bem como
possibilitar o desenvolvimento das atividades cientificas, culturais, educativas, turísticas
e recreativas” (PARÁ, 2012, p. 1). Sendo assim, no espaço são desenvolvidas pesquisas
nos mais diversos campos de estudo, atividades de lazer, visitação e exposição,
educação ambiental, entre outros. Algumas dessas ações são monitoradas pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA), que é a
administradora do espaço e pelo Batalhão de Polícia Ambiental, que é a responsável
pela segurança dos visitantes e dos animais da área.
O PEUt, apresenta florestas densas e abertas de terra firme, florestas abertas de
igapó e várzeas e florestas secundárias, com a presença confirmada de fauna de 62
espécies de mamíferos, 111 espécies de aves e 65 espécies de répteis, além de 49
espécies de anfíbios prováveis no local (SEMA, 2009).
O Parque Ambiental encontra-se aberto para o público em geral de segunda à
sexta-feira, das seis horas da manhã às duas horas da tarde, também funcionando ao
público nos dias de sábado e domingo, das seis da manhã ao meio-dia, é frequentado,
em média, por cerca de 100 pessoas diariamente (Site Agência Pará, 2011).

METODOLOGIA DO ESTUDO
A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, que segundo Minayo (2004) este
tipo de pesquisa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações,
das crenças, dos valores e das atitudes, condizendo a um espaço mais profundo das
relações, dos processos e dos fenômenos, desta maneira não podendo ser reduzido à
operacionalização de variáveis. Apresentando-se numa abordagem de caráter
fenomenológico, que de acordo com Gil (2002) preocupa-se com a descrição direta da
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experiência. Nesta abordagem, a realidade não é obtida de forma objetiva e nem pode
ser explicada, ela é interpretada, compreendida, e comunicada, sendo assim a realidade
não é única. Esta pesquisa se desenvolveu em algumas etapas, conforme, é descrito a
seguir.
Na primeira parte, com o intuito de identificar as vivências de lazer ocorridas no
PEUt, utilizamos a observação simples como técnica de pesquisa, que para Gil (2002,
p.??) consiste na técnica "[...] em que o pesquisador, permanecendo alheio à
comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os
fatos que aí ocorrem”. Ainda segundo o autor, o pesquisador mostra-se mais como
espectador do que como um ator.
Para responder a problemática da pesquisa, como também alcançar outros
objetivos foi aplicado um questionário aberto, que para Marconi e Lakatos (2006),
possibilita uma liberdade ao informante para responder as questões e expressar sua
opinião sobre o tema em questão, utilizando-se de uma linguagem própria. O universo
deste estudo foi constituído por 15 indivíduos, usuários do Parque Estadual do Utinga,
em Belém-Pa. Para a seleção dos sujeitos pesquisados foi do tipo do tipo nãoprobabilística, intencional por critérios de representatividade e acessibilidade
(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE,1977). Como critério o usuário desenvolver
alguma forma de lazer dentro do PEUt utilizando o espaço com frequência de pelo
menos duas vezes semanais. O número de participantes foi definido com base no
critério de saturação de dados, ou seja, ao tornarem-se repetitivas as respostas, encerrouse a aplicação das entrevistas.
Para a análise dos dados obtidos no questionário, utilizamos a análise do
discurso, esta almeja apreender a prática da linguagem, onde o homem falando, não só
procura compreender a língua enquanto trabalho simbólico, mas também constitui o
homem e sua história. A língua funciona em função da produção de sentidos,
possibilitando analisar unidades além da frase, e através da linguagem o homem
possibilita a transformação da realidade em que vive e a sua própria (Orlandi, 1999,
p.17).
Nos discursos dos sujeitos após aplicação do questionário, foi possível
identificar uma variedade de pontos a ser analisada e confrontada com a literatura, numa
tentativa de delinear o estudo apresentou três categorias a partir da análise do discurso:
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1- A relevância do PEUt para as vivências de lazer do usuário;
2- A importância do PEUt para a conservação das áreas verdes de Belém;
3- As sugestões para melhoria e utilização do espaço.
Para garantir os critérios éticos de pesquisa, em relação ao sigilo, foram
atribuídos números aos participantes para que não houvesse identificação dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Quanto a primeira parte da pesquisa – o processo de observação –, que está
relacionada com a identificação das vivências de lazer ocorridas no PEUt, concluiu-se
que no espaço existem diversas formas de lazer. A partir da observação foram
levantadas as seguintes atividades: turismo; caminhadas; corridas; ciclismo; yoga;
esportes de aventura – caminhada em trilhas ecológicas; caminhada nas águas, ciclismo
radical e rapel; contemplação da natureza e até mesmo visitação às exposições.
Algumas das atividades ocorridas no PEUT podem ser feitas autonomamente,
outras são feitas apenas com o acompanhamento de profissionais do PEUt, como as
trilhas ecológicas, visitação às exposições, a caminhada nas águas e o rapel. Essas
atividades são também desempenhadas por empresas no ramo de atividades físicas e
turismo.
Na segunda parte da pesquisa – vinculada com a aplicação do questionário aos
15 participantes identificados e que concordaram em participar do estudo –, que faz
referência às três categorias de análise do estudo, foram realizadas três perguntas, sendo
a primeira pergunta baseada na categoria 1 (a relevância do PEUt para as vivências de
lazer do usuário); a segunda, na categoria 2 na percepção dos usuários do parque (a
importância do PEUt para a conservação das áreas verdes de Belém); e a terceira
pergunta, na categoria 3 (sugestões para melhoria e utilização do espaço_.
Na categoria 1, perguntou-se ao usuário: Qual a importância do PEUt para as
suas vivências de lazer?
Para mim é muito importante ter tão perto da minha casa uma opção
de lazer como este parque. Aqui eu caminho, faço trilhas e tenho um
grande contato com a natureza. A gente se esquece um pouco do
estresse e dos problemas do cotidiano (U1).
É importante para mim, pois também é um momento em que reúno
minha família para fazermos exercício, ciclismo e caminhada. Todos
estão mais saudáveis e felizes (U4).
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Eu fumei por 20 anos, e depois que comecei a me exercitar no Utinga,
tomei a decisão de mudar de vida. É muito bom ter um espaço como o
Utinga para praticar minhas atividades, me ajudou a viver melhor,
valorizar outras coisas (U5).
Por não gostar de academia e nem dos aparelhos de ginástica o
parque foi uma alternativa para que eu não ficasse mais parada, e
desde que comecei a frequentar o Utinga nunca mais parei de vim
(U7).
Eu escolhi fazer as minhas atividades aqui porque eu tenho contato
com a natureza, e não preciso viajar para isso. Se não tivesse o
Utinga, eu provavelmente não iria ter meu lazer, o bosque Rodrigues
Alves fica até perto de casa, mas é pago, e como eu procuro fazer
várias atividades, não ia ter condições financeiras (U11).

A partir das falas dos usuários foi possível perceber que para alguns destes, o
PEUt possibilita a fuga do cotidiano, do estresse, o encontro com a natureza, um espaço
que lhes proporciona alegria, prazer e saúde. Para outros, mostrou-se relevante no
aspecto do reforço dos laços familiares e como uma nova possibilidade de se exercitar
para além dos muros das academias de ginásticas.
A entrada gratuita no PEUt, é colocada com uma importância a mais do espaço
para as vivências de lazer do usuário, o que provavelmente, possibilita o acesso das
várias esferas sociais nesta área verde.
Outra questão tocada foi sobre a mudança de comportamentos que o espaço
proporcionou através das vivências de lazer, contribuindo para uma nova perspectiva de
vida. O lazer como manifestação humana, entre suas diversas capacidades pode fazer
com que o indivíduo conteste e mude de atitudes, “[...] que expresso em ações culturais
pode possibilitar a transformação do estilo de vida das pessoas” (Bahia & Sampaio,
2005, p. 178).
Além disso, as pessoas apontaram para o desenvolvimento do bem-estar e da
saúde. Este fato, estabelece relação com a ideia de Segre e Ferraz (1997) sobre a ideia
de saúde proposta pela OMS. Por outro lado, o contato com estas condições de natureze
e relação com o meio ambiente também pode estabelecer relações significativas com a
proposta de saúde ampliada, considerando que esta, por sua vez, também demanda a
realização de práticas de lazer.
Já na categoria 2, foi lhe perguntado: Qual a importância do PEUt para a
preservação das áreas verdes de Belém?
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Em minha opinião, é fundamental. Porque sendo uma área de
conservação não pode ser destruída pelos empreendimentos da
construção que tomam conta de nossa cidade. Áreas como esta nos
renovam, são poucos lugares em Belém que se respira um ar puro
(U1).
Eu acho que ele é fundamental para se preservar as áreas verdes de
Belém, apesar de estarmos na Amazônia nossa cidade já não tem
tantas áreas verdes como deveria (U3).
O parque e uma das poucas áreas de preservação de nossa região
metropolitana, o estado deveria abrir mais lugares como este
enquanto ainda temos algo a preservar (U6).
Creio que o parque contribui por ser uma grande área verde de
conservação.de lar para uma grande variedade de bichos e plantas da
nossa região, já vi planta aqui que só tinha visto no meu interior
(U8).
É importante devido contribuir para a conservação da nossa
natureza, são poucas as áreas verdes em Belém, e nem todas são
públicas (U13).
Num mundo onde as pessoas só pensam em desenvolvimento, e
algumas nem estão preocupadas nas consequências e nem o que irão
destruir, este parque é importante porque limita esta ação do homem,
é protegido. Preservar as nossas florestas é fundamental (U14).

A partir do discurso de alguns usuários é inferido que o PEUt apresenta-se como
um espaço de conservação, preservação, proteção, impondo ao homem restrições quanto
ao seu uso, levantando também a necessidade de ampliar o número de áreas verdes em
Belém.
É reforçado a ideia de que conservar as áreas verdes é de fundamental
importância não só para homens como também para a fauna e flora, intimamente, está
atrelada a uma questão de sobrevivência.
Numa das falas é apresentada a contradição no que diz respeito ao município de
Belém estar localizada em um Estado amazônico e não haver tantas áreas verdes,
evidenciando não só isso, como também a especificidade deste lugar ser um espaço
público e gratuito.
Um aspecto muito relevante apontado no discurso faz referência à expansão
crescente de empreendimentos na área da construção civil, em que estes, muitas vezes
buscam as melhores localizações da cidade. O PEUt se encaixa neste perfil, mas sendo
uma UC, parte de uma APA, baseada no SNUC, o espaço é protegido, não sendo
possível este tipo de “desenvolvimento”.
E por fim, na categoria 3: O que você sugere para melhoria e utilização do
espaço?
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Sinceramente eu acho que o espaço já é ótimo. Acho que temos
apenas que conservar e cuidar do parque (U3).
Acredito que poderia se ter mais interação entre as pessoas que
administram o parque e os que frequentam (U5).
Eu acho que poderiam melhorar o asfalto que já está muito
desgastado e prejudica a atividade em alguns trechos (U7).
O poder público poderia melhorar a utilização do espaço para o
público, ensinar mais as pessoas que vem pra cá, porque nem todo
mundo cuida daqui (U9).
O parque está ótimo, já fiz várias atividades com a polícia ambiental
daqui, eles se preocupam com a gente, nos ensinam a ser melhores
(U11).

Quanto às sugestões, percebemos a satisfação de certos usuários com o PEUt,
colocando-os como colaboradores para a conservação do espaço e sujeitos
transformados a partir das vivências de lazer no PEUt. A necessidade de um maior
contato com os órgãos gestores do PEUt também é levantado em um dos discursos,
Analisando alguns discursos, percebemos que o uso do espaço pelo universo
total de usuários do PEUt, já tem ocasionado impactos, um deles refere-se ao
asfaltamento. E pensando nos impactos provocados pelo contato e uso contínuo deste
espaço, alguns usuários apontaram a necessidade de uma sensibilização da comunidade
para o bom uso do parque e quanto ao controle de suporte sobre este espaço.

À GUISA DE CONCLUSÃO
O estudo proporcionou verificar que as interfaces entre lazer e meio ambiente,
pode proporcionar uma relação intima dos sujeitos que buscam estes espaços, não só
como um espaço de consumo para o lazer, mas, também, fazendo que haja uma
sensibilização destes para com as questões ambientais.
As vivências de lazer em ambientes naturais mostram-se de grande relevância
para a ampla vivência do lazer e que podem proporcionar “[...] novas atitudes pautadas
em princípios de convivência crítica, criativa e sustentável, em busca de qualificar as
relações entre os indivíduos, a sociedade e a natureza” (Bahia & Sampaio, 2005, p.
184).
O PEUt como protagonista em Belém, se coloca como um viabilizador para
estas novas relações estabelecidas na sociedade atual, sendo assim, é de fundamental
importância a conservação deste espaço como também a ampliação da preservação das
áreas verdes de Belém e região metropolitana. Pensar na sustentabilidade das ações
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humanas permite o desenvolvimento de um planejamento de vida que envolva
qualidade dos espaços urbanos e naturais, assim, como pode garantir melhores
condições de vida e saúde para a população.
Com esta pesquisa percebeu-se a necessidade de ampliar as discussões sobre
lazer – nas suas mais diversas formas – e suas relações com o meio ambiente natural,
visto que ainda há pouca literatura sobre esta temática na área da Educação Física.
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LAZER E TURISMO EM JARDINS BOTÂNICOS URBANOS:
BOSQUE RODRIGUES ALVES, BELÉM/PARÁ/AMAZÔNIA –
CONHECER PARA PRESERVAR

Silvia Laura Costa Cardoso
NAEA/UFPA, e-mail: silvialaura19@gmail.com
RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar as práticas sociais nos jardins
botânicos e a qualificação dos espaços urbanos. Particularmente, busca-se compreender
as práticas distintivas de residentes e turistas no Bosque Rodrigues Alves - Jardim
Zoobotânico da Amazônia (BRAJZBA), localizado no centro urbano de Belém do Pará,
em atividades de lazer, pesquisa, história, cultura e turismo. O artigo utiliza os conceitos
de jardim botânico, lazer, habitus e distinção. Metodologicamente, o trabalho assume a
abordagem qualitativa e se utiliza de pesquisa exploratória. Para a coleta dos dados
utilizou-se pesquisa bibliográfica, análise documental e observações de campo. Para
interpretação

do

comportamento

tomou-se

como

base

a

perspectiva

da

microssociologia, que estuda a natureza das interações sociais humanas cotidianas.
Estas permitem entender os usos simbólicos ou não do Bosque Rodrigues Alves pelos
agentes que se relacionam com o espaço público. A pesquisa indica o crescente
consumo dos citadinos pelo espaço público verde e as práticas distintas dos usuários
que suscitam a importância da preservação dos jardins botânicos urbanos e torna
evidente a carência desses “oásis nas metrópoles”.
PALAVRAS-CHAVE: Jardim Botânico; Lazer; Turismo; Práticas Sociais; Preservação.

INTRODUÇÃO
A compreensão das práticas de lazer e turismo nas cidades modernas
desencadeia novos desejos no ser humano que

passa a procurar lugares de

distanciamento do stress cotidiano das metrópoles. Essa compreensão leva em
consideração a importância dos Jardins Botânicos Urbanos (JBU’s) para os citadinos.
Estes espaços verdes em geral são administrados pelo poder público, integrados
ao cotidiano das metrópoles, como contraponto à verticalização das áreas edificadas,
integrando às cidades em uma relação entre o uso integrado desses espaços verdes
públicos e a significação das cidades.
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Os JBU’s possuem configurações ecológicas, paisagísticas, históricas e culturais.
São destinadas ao uso público dos citadinos para educação ambiental, pesquisa,
encontro, lazer, turismo, contemplação e atividades físicas que favorecem o bem-estar e
a qualidade de vida dos moradores das cidades modernas.
O artigo tem como objetivo analisar as práticas sociais nos jardins botânicos e a
qualificação dos espaços urbanos. Particularmente, busca-se compreender as práticas
distintivas da sociedade belenense e turistas no Bosque Rodrigues Alves - Jardim
Zoobotânico da Amazônia (BRAJZBA), localizado no centro urbano de Belém do Pará.
O artigo utiliza os conceitos de jardim botânico, lazer, habitus e distinção. Para
interpretação

do

comportamento

tomou-se

como

base

a

perspectiva

da

microssociologia, que estuda a natureza das interações sociais humanas cotidianas.
Estas permitem entender os usos simbólicos ou não do Bosque Rodrigues Alves pelos
agentes que se relacionam com o espaço público verde.
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa que em termos teóricos
envolveu a discussão sobre os usos do espaço público na cidade. Os dados primários
foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de
campo que envolveu visita no BRAJZBA. Utilizou-se de observação de campo, no dia
05 de junho de 2016, domingo, pela manhã, onde ocorreu a programação em
comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Foram analisadas as diferentes
práticas de lazer, turismo e sociabilidade que se faziam presentes na arena pública
urbana, ou seja, no cenário do Bosque Rodrigues Alves.

INTERFACES DAS PRÁTICAS SOCIAIS EM JARDINS BOTÂNICOS
URBANOS
Os jardins botânicos são espaços vivos de pesquisa, cultura, lazer e turismo,
abertos ao público, e diferenciam-se dos parques e demais espaços verdes urbanos, por
abrigarem uma coleção de plantas ordenada, devidamente classificada e registrada, o
que contribui para aumentar seu potencial educativo e a interpretação ambiental. Além
desses usos e funções, os jardins botânicos são locais privilegiados e propícios para
envolver os visitantes não só pela exuberância e estética das coleções de plantas vivas,
mas por proporcionar bem-estar, harmonia e prazer aos seus visitantes (KUZEVANOV;
SIZYKH, 2006).
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A sociedade humana busca incessantemente alternativas para distanciar-se do
cotidiano estressante das cidades, das horas desgastantes do trabalho excessivo. E
encontram nos jardins botânicos, o local ideal para o ócio, um “refúgio”, que favorece o
distanciamento do stress urbano X ócio, ao vivenciar o prazer de contemplar a natureza,
o bem-estar, o lazer, ao menos que momentaneamente.
Ao tratar da temática lazer, Marcellino, (1996, p.11), considera que não se pode
conceituar o lazer de forma isolada, sem relação com outras esferas da vida social. O
lazer influencia e é influenciado por outras áreas de atuação numa relação dinâmica.
Portanto, dentro da sociedade o lazer depende de cada individuo, no entanto, ao
pensarmos em lazer logo se tem a ideia de diversão.
Segundo Dumazedier (1983, p.34):
O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se,
ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares ou sociais.

Nesse sentido, os JBU’s disponibilizam aos usuários uma diversidade de usos e
funções que perpassam por atividades de: turismo, esportivas, físicas, lazer e educação,
entre outras. Inclusive, oportuniza o conhecimento cientifico, por meio de atividades
lúdicas e de educação ambiental que visa educar o olhar e tornar um cidadão distinto,
produto e produtor de práticas sustentáveis na sociedade.
Para caracterizar os agentes que estão interagindo em um determinado campo
social, segundo Bourdieu (1989), a ideia de habitus é primordial, pois as ações de
determinado grupo são direcionadas conforme a dinâmica relacional entre estrutura e
indivíduo.
Bourdieu (1983a) descreve o significado de campo social como um espaço
estruturado de posições, onde se estabelecem as lutas entre os agentes em torno de
interesses específicos que caracterizam a área em questão. Nas disposições do habitus,
se encontra inevitavelmente inscrita toda estrutura do sistema das condições tal como
ela se realiza na experiência de uma condição que ocupa determinada posição nessa
estrutura (BOURDIEU, 1989, p. 161).
A sistematicidade está no opus operatum (produtos estruturados) por estar no
modus operandi (estrutura estruturante) encontrada no conjunto das "propriedades", de
que os indivíduos ou os grupos estão rodeados. No duplo sentido do termo – educação,
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lazer, turismo, cultura - nas práticas em que os usuários de jardins botânicos urbanos
manifestam sua distinção, por meio da educação ambiental, jogos lúdicos, distrações
culturais. Apenas porque a distinção está na unidade originariamente sintética do
habitus, – principio unificador e gerador de todas as práticas.
O gosto, propensão e aptidão para a apropriação – material e/ou simbólica – de
determinada classe de objetos ou de práticas classificadas e classificantes é a fórmula
geradora que se encontra na origem do estilo de vida, de preferências distintivas que
exprimem, na lógica especifica de cada um dos subespaços simbólicos, a mesma
intenção expressiva (BOURDIEU, 2007).

BOSQUE RODRIGUES ALVES - JARDIM ZOOBOTÂNICO DA AMAZÔNIA
(BRAJZBA) – CONHECER PARA PRESERVAR
O Bosque Rodrigues Alves - Jardim Zoobotânico da Amazônia (BRAJZBA),
importante fragmento de floresta nativa de terra firme amazônica, localizado no núcleo
urbano de Belém do Pará, Amazônia, Brasil, insere-se num contexto ambiental de
relevante interesse para a conservação da biodiversidade amazônica. Foi inaugurado
como parque municipal em 25 de agosto de 1883, com uma área de 15 hectares.
Inspirado aos moldes do “Bois de Bologne”, principalmente o Parc de Bagatelle - área
verde localizada em Paris/França, abriga uma importante diversidade de espécies da
fauna e flora do ecossistema amazônico.
O espaço foi "revitalizado" e entregue à cidade em 1903, com objetivo de
"proporcionar um espaço de lazer agradável aos visitantes, sendo provido com diversos
equipamentos, como cascatas, lagos, ilhas, grutas, viveiros de aves e pontes" (Bahia,
2012). O nome Bosque Rodrigues Alves só foi adotado no período republicano, em
1906, em homenagem ao presidente da república da época.
A área verde, protegida Bosque Rodrigues Alves, reconhecido nacional e
internacionalmente, recebeu em julho de 2002, o título de Jardim Botânico da
Amazônia, com base na Resolução nº 266, de 03 de agosto de 2000, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Com a certificação o Bosque entra na lista da
Rede Brasileira de Jardins botânicos que integra a Botanic Gardens Conservation
International (BCGI), Rede Mundial de Jardins Botânicos com mais de 1.846 jardins
botânicos em 148 países.
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Em janeiro de 2008, em conformidade com a Lei da Fauna nº 5.197/1997, o
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
autorizou o funcionamento do “jardim botânico” como “jardim zoológico”, passando a
denominar-se “Bosque Rodrigues Alves - Jardim Zoobotânico da Amazônia
(BRAJZBA) (BELÉM, 2011a).
O Bosque Rodrigues Alves, patrimônio natural, histórico e cultural de Belém do
Pará, Amazônia, Brasil, cumpre um importante papel no que concerne à preservação
dos recursos naturais amazônicos, por meio de ações de interação e sociabilidade entre a
comunidade local, pesquisadores, visitantes e turistas por meio de atividades que
envolvem educação ambiental, pesquisa, lazer, turismo e cultura.
O Bosque Rodrigues Alves, dentre as classificações de jardim botânico da
RBJB, pode ser considerado jardim botânico combinado com jardim zoológico, mas que
também é jardim histórico, tendo em vista que seus monumentos históricos retratam o
período da “belle époque” (1870/1912) - o auge do ciclo da borracha na Amazônia.
O espaço público verde urbano é gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMA/PMB), através da Diretoria de Gestão de Áreas Especiais
(DGAE/SEMMA). Administrativamente, a DGAE/SEMMA está subdividida em
setores: Administração, Fauna, Flora e Educação Ambiental e Extensão Cultural. O
principal público frequentador é formado pelos moradores da região metropolitana de
Belém, que acessam o espaço verde nos finais de semana, como opção de lazer para
famílias inteiras e principalmente para entretenimento do público infantil. Além dos
moradores da cidade, o Bosque recebe rotineiramente turistas e visitas de docentes e
discentes oriundos de vários municípios do Pará e ilhas do entorno da cidade em um
segmento denominado “turismo educacional ou pedagógico”1.
No que concerne ao turismo e na perspectiva do “city marketing”2, o Bosque
integra a lista de atrativos turísticos da cidade de Belém, pois há divulgação do jardim
zoobotânico da Amazônia no site oficial de turismo do Estado, bem como em algumas
páginas das agências de turismo receptivo e de operadoras de turismo. Entretanto, o

“o viajar para aprender”, que se caracteriza por viagens de estudo do meio e tem como objetivo
transportar o conhecimento teórico assimilado em sala de aula para a realidade concreta, oferecendo ainda
momentos de descontração e sociabilização (SWARBROOKE; HORNER, 2002)
2 City marketing pode ser entendido como um conjunto de políticas de promoção e legitimação de certos
projetos de cidade, os quais são difundidos como emblema da época presente, passando uma imagem
publicitária que diferencie determinada cidade das demais (SÁNCHEZ, 2001).
1
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Bosque não integra a rota dos passeios turísticos que são realizados pelo centro histórico
da cidade - os denominados “city tours” - comercializados pelas agências de turismo
receptivo.
Ao direcionar a análise para a pesquisa exploratória, que ocorreu durante as
atividades alusivas à programação do Dia Mundial de Meio Ambiente, no dia 05 de
junho de 2016, o primeiro aspecto observado foi a heterogeneidade do público usuário
do Bosque, naquela manhã de domingo. A programação contou com a presença de
visitantes, servidores e estagiários

do Bosque, políticos. Bem como

docentes e

discentes da Escola Bosque e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que
foram parceiros do evento.
No curso da pesquisa exploratória, observou-se que estavam no espaço verde
frequentadores de diferentes faixas etárias (crianças, adolescentes, adultos e idosos) com
interesses distintos de acessar os usos diversificados do Bosque.

Figura 01: Lazer científico - Dia Mundial do Meio Ambiente no BRAJZBA
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Fonte: a autora (2016)
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O Bosque é considerado, portanto, como importante espaço público para uso da
cidade e como indutor do turismo na perspectiva de respostas às demandas de lazer
advindas do processo de industrialização e suas consequências, como por exemplo, a
dicotomia lazer-trabalho (BAHIA 2012, p.19), na qual o trabalho exerce centralidade e
o lazer passa a ser visto como "tempo livre" em relação ao trabalho.
Determinados espaços que se “democratizam” podem fazer coincidir
frequentemente, em espaços separados, públicos socialmente diferentes que
correspondem a classes sociais e idades diferentes. Particularmente, o público que
acessa os usos do Bosque com interesses diversos. Assim, os sistemas das práticas e dos
usos diversificados oferecidos em determinado momento, pelo jardim zoobotânico, à
escolha dos “consumidores” potenciais está como que predisposto a exprimir todas as
diferenças sociologicamente pertinentes nesse mesmo momento, ou seja, oposições
entre os sexos, além de oposições entre públicos e classes sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A institucionalização do Bosque Rodrigues Alves como área verde a ser
preservada vem ao encontro das necessidades, por meio de políticas públicas específicas
e instrumentos norteadores de uso pela sociedade na perspectiva de um espaço público
de turismo, cultura, lazer e pesquisa (Bahia et al., 2013). Nesse sentido, a compreensão
do Bosque como espaço público passa pelo entendimento de duas questões: a noção de
espaço público sob a ótica do aporte teórico que deve ser adotado pela política pública e
a percepção dos usuários pessoas que fazem uso do Jardim Zoobotânico da Amazônia.
O entendimento das relações socioambientais que ocorrem no Bosque Rodrigues
Alves exige uma observação atenta das complexas teias que fazem desse espaço um
mosaico de interações situadas, do encontro, do político e das práticas sociais que
podem ser identificadas nas formas de socialidades distintas no espaço verde.
Um espaço como o Bosque, dinâmico em sua diversidade de usos e funções
como mostrado neste artigo e que se associa de maneira diversa, criando composições
próprias oferece um lugar de representação do imaginário, da memória afetiva da
infância de muitos moradores da cidade. Lugar onde podem ser interpretadas as lendas,
os usos simbólicos ou não, os mitos ou as performances. Estas práticas distintas
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suscitam a importância da preservação dos jardins botânicos urbanos e torna evidente a
carência desses “oásis nas metrópoles”.
Apesar de ser um espaço aberto ao público em geral, percebe-se claramente a
falta de cuidado e apropriação que os usuários tem com a área verde, provavelmente,
por não ter a consciência da importância socioambiental que um “oásis” como este,
inserido no núcleo urbano de Belém do Pará propicia à sociedade belenense e aos
turistas.
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RESUMO: O presente artigo faz uma análise preliminar sobre o Parque Nacional da
Chapada das Mesas (PNCM), a considerar aspectos de sua estruturação para as atividades
de lazer, focando-se na apresentação de atrativos e equipamentos turísticos a serem
ofertados como produtos. Situado no sul do Maranhão, essa Unidade de Conservação
(UC) abrange os municípios de Carolina, Riachão e Estreito possuindo uma grande área
com potencial turístico que primaria pela geração de renda para as comunidades do
entorno. Quanto aos procedimentos metodológicos e por se tratar de uma pesquisa em
andamento, optou-se por fazer um pesquisa bibliográfica e documental e a ter como
referência principal a tese desenvolvida por Araujo (2015). Apontou-se que um dos
principais problemas do PNCM é não resolução da questão fundiária, a considerar que
existem aproximadamente 200 famílias residindo no interior na UC. Outro dado é a
ausência de um plano de manejo, fato que se constitui em um grande impecilho para o
desenvolvimento das atividades de turismo.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; turismo; atrativos; infraestrutura; equipamentos; parque
nacional.

INTRODUÇÃO
Os esforços pela conservação da região da Chapada das Mesas, localizada na
porção sul do Maranhão, iniciaram-se nos anos de 1970 e culminou com a criação de um
PARNA (Mapa 1), homônimo à região, em 12 de dezembro de 2005 (MORAES, LIMA,
2007). Os mesmos autores evidenciam que com a criação desse parque, evitar-se-ia o
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avanço da fronteira agrícola, sobretudo do eucalipto (Eucalyptus) e de empresas que
pudessem colocar em risco por completo seu valor ecológico.
Tal UC – abrange os municípios de Carolina, Riachão e Estreito – de significativa
importância para a conservação da biodiversidade brasileira se constitui, segundo Pereira;
Ferreira; Costa Neto (2010), em um ecótono entre três biomas, a saber: o Cerrado, a
Amazônia e a Caatinga. E, por sua vez, detentores de abundante diversidade de fauna e
flora.
O PNCM envolve uma área, conforme Moraes; Lima (2007), de 160.046 hectares,
subdividido em duas glebas: uma maior de aproximadamente 140.000 hectares, nos
limites de Carolina e Estreito, e outra menor, de 19.000 hectares – entre Carolina e
Riachão.
Mapa 1- Localização do Parque Nacional da Chapada das Mesas
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Fonte: Araújo (2015).

De acordo com os autores supracitados, o PNCM caracteriza-se por possuir, além
de uma abundante biodiversidade, nascentes de cursos d’água das bacias hidrográficas do
Parnaíba, do Araguaia/Tocantins e do São Francisco. Assim, esse parque foi criado para
[...] preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. (BRASIL, 2006).
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Entretanto para se desenvolver atividades recreativas e de turismo de cunho
ecológico, em conformidade com Frederico; Neiman (2010) faz imprescindível a
edificação de “infraestruturas ecologicamente corretas” em áreas naturais, embora isso
não ocorra de modo sistemático no Brasil. Os autores afirmam ainda, que foi no começo
dos anos 2000 que tais empreendimentos começaram a aflorar no país. “Trilhas, centros
de visitação, pousadas e hotéis devem ser implantados de modo atento às técnicas mais
avançadas que possibilitem a minimização de seus impactos ambientais” (FREDERICO;
NEIMAN,2010, P.150).
O fator sustentável, também, é um quesito de muito debate dentro da discussão
sobre os equipamentos de lazer, onde o meio ambiente e os recursos naturais podem ou
não ser ameaçados. O princípio básico do planejamento desses equipamentos de lazer,
específicos ou não, parte do pressuposto de preservação do meio ambiente, ou seja, até
onde determinado equipamento pode não afetar diretamente os recursos naturais.
Observa-se em parques a constante atividade do turismo de massa, que, segundo
Ramalho; Silva; Rabinovici (2010) segue a sustentabilidade como um ideal, a ter como
propósitos o crescimento individual e comum em benefício do bem e pela conservação
do ambiente natural.

1161

A prática do lazer, recreação, atividades relacionadas à aventura realizada na
Chapada das Mesas, possui como plano de fundo a conservação da área, já que a mesma
se caracteriza como uma UC. Essas atividades promovem um trabalho de sensibilização,
gerando, em perspectiva, um resultado na valorização do atrativo por parte do visitante.
A princípio o turismo deve ser trabalhado como uma ferramenta de
conservação por meio da mobilização de seus visitantes, seu aspecto massivo
deve ser sobreposto pelo modelo sustentável de desenvolvimento,
possibilitando que o turista perceba a real importância da preservação dos
atrativos naturais para a longevidade de sua utilização (PÃOZINHO, 2012 p.
68).

Em face dessas considerações, Bedim; Campos; Vidal (2010) analisam os
equipamentos a atrativos turísticos construídos no Parque Estadual do Itacolomi (MG)
que estão localizados dentro dos parques e afirmam que tais estruturas tendem a valorizar
os recursos naturais disponíveis em uma dada UC, agregando também valor educativo.
Para Araújo; Simonian (2016, p. 328) ao analisarem a participação de atores no Parque
Nacional Tortuguero na Costa Rica, destaca, que as políticas de turismo – quando bem
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planejadas – são [...]responsáveis por um desenvolvimento sustentável, que não degrada
o meio ambiente e contribui para o bem-estar da comunidade
Guimarães (1995), por sua vez, vai afirmar que, em espaços naturais, a estratégia
de uso público se constitui em um aglomerado de atividades, serviços e equipamentos
que tem como finalidade acolher os visitantes a seus valores de natureza naturais quanto
culturais. E, afirma que isso se daria de modo ordenado por meio da interpretação
ambiental patrimonial como tática comunicacional e de valorização do meio ambiente
natural.
Diante do exposto, o principal objetivo deste artigo é analisar, preliminarmente,
os principais atrativos, a infraestrutura e os serviços que são ofertados no Parque Nacional
da Chapada das Mesas. Objetiva-se ainda, demonstrar os principais problemas do parque
e suas conexões com o turismo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No que tange à metodologia, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, a partir de
livros, artigos científicos, teses e documentos. Como diz Gil (1996), a maioria dos estudos
de caráter exploratório pode ser definida como pesquisas bibliográficas, que é o caso deste
trabalho. Ainda, realizou-se ainda consulta documental que serviram para complementar
as informações sobre a temática estudada.
É importante destacar que uma das principais fontes utilizada como referência na
elaboração deste artigo foi a tese de doutorado de Araújo (2015) que analisa a questão da
governança ambiental e turismo nos PARNA da Amazônia, Chapada das Mesas (Brasil)
e Tortuguero (Costa Rica). Ressalta-se que embora a tese não trate diretamente do lazer
em áreas naturais, esta apresenta alguns dados sobre o PNCM que possibilitou a
elaboração de um projeto de pesquisa na Universidade Federal do Maranhão – em vias
de tramitação nas instâncias acadêmicas e nas agências de financiamento –, com vistas a
avaliar a estruturação dos atrativos, serviços, equipamentos e a demanda turística dessa
UC, quando se fará, posteriormente, as pesquisas de campo.

CARACTERIZAÇÃO DOS ATRATIVOS E INSTALAÇÕES TURÍSTICAS DO
PNCM: RESULTADOS INICIAIS

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1162

Neste subitem, apresentam-se as principais atratividades da UC, com destaque
para as cachoeiras da Prata e de São Romão, que são as únicas que possuem uma
infraestrutura mínima (Araújo, 2015):
a)

Morro das Araras: de formação rochosa, seu acesso encontram-se em

estado precário de conservação, pois existe uma escada de madeira que pode colocar em
risco os usuários, que desejam chegar até seu topo, de onde pode-se avistar a vegetação
do cerrado; a Garganta do Diabo (depressão do platô); e o vôo das araras – este morro é
o habitat dessa espécie.
b)

Morro das Figuras: tombado pelo Patrimônio Histórico, Artístico e

Paisagístico do Maranhão (DPHAP/MA) em 12 de fevereiro de 1993, essa formação,
situa-se em um local meio a relevos rochosos e a vegetação de pequeno e médio porte,
onde encontram-se gravadas – embora não catalogadas até presente data – uma variedade
de inscrições rupestres de antigas tribos que habitavam a região. Existe um painel desse
atrativo no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, em São
Luís.
c)

Morro do Gavião Preto: próximo ao Morro das figuras, esse acidente

geográfico assemelha-se a esse pássaro e ainda possui em sua estrutura uma colméia de
abelhas “indígenas”, denominadas de chupa-boi. Ao seu redor, encontram-se árvores
como o piqui (Caryocar brasiliense Camb) e barbitimão (Stryphnodendron barbatimam
Mart).
d)

Cachoeira da Prata: possui um conjunto de três saltos d´água, propício

para banho e turismo de aventura. Trata-se de uma fazenda, de propriedade privada, que
dispõe de uma infraestrutura mínima de bar, restaurante, área de lazer e cômodos para
albergar os visitantes. Para usufruir desse logradouro necessita-se para uma taxa
ambiental.
e)

Cachoeira de São Romão (Fotografia 4): com um salto de

aproximadamente 25 metros, este atrativo conta, também, com uma infraestrutura com
serviços de bar e restaurante, redário e acomodação “improvisada”; neste local é possível
tomar banho e praticar turismo de aventura. Para se ter acesso à cachoeira, tem-se que
percorrer um caminho irregular, empedrado e íngreme este local; existem placas sobre
preservação ambiental e de advertência. Na entrada, paga-se um taxa ambiental.
Em pesquisa de campo realizada por Araújo (2015), a autora diz que a atividade
turística é a principal fonte de renda da Fazenda Cachoeira da Prata e que sua prática
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acontece já há aproximadamente doze anos, segundo seu proprietário e morador, o sr.
Deisivan da Silva Carneiro. Existe ainda o cultivo de mandioca (Manihot esculenta),
arroz (Oriza sativum), milho (Zea mays) e banana (Musa spp.). No que diz respeito aos
visitantes e à infraestrutura desse local, a autora afirma que:
[...] embora não haja nenhum registro para que se possa balizar-se, conforme
o informante a frequência deles é boa, principalmente nos meses de julho,
dezembro e janeiro. Alguns fazem a visitação individualmente, mas, na
maioria das vezes, ela é feita em grupo. Normalmente as pessoas vêm passar
o dia e, com menos freqüência vem par acampar, dormir ou até passar dois
dias. [...] observou-se que com relação à infraestrutura carece, por exemplo, de
melhorias e reparos nos compartimentos da casa – quarto, cozinha, banheiro –
, no condicionamento dos alimentos, no atendimento ao visitante, numa melhor
valorização pecuniária quanto ao que é oferecido – exorbitância de preços.
Assim, espera-se que um empreendimento turístico tenha no mínimo as
condições básicas para o seu funcionamento, no qual o visitante se sinta
confortável e seguro na maioria dos aspectos citados. (ARAÚJO, 2015, p. 263264)

Já o empreendimento da Fazenda São Jorge, Cachoeira de São Romão, tem-se
algumas informações mais precisas quanto à demanda, pois de acordo com Araújo (2015),
este recebe turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e, por vezes, do exterior, a ter seus
pacotes vendidos pelas agências de turismo local e nacional.
A autora supramencionada afirma que segundo depoimentos de um dos
proprietários-moradores do logradouro, há uma necessidade de se prover melhorias
naquelas instalações – acomodação e restaurante – e não é feito por causa da legislação
vigente, uma vez que por se tratar de um parque nacional, este não pode ter moradores
em seu interior.
Dentre os principais problemas do PNCM, segundo o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (2012), destacam-se a questão fundiária, pois quando o
PNCM foi criado em 2005, já existia por volta de 200 famílias residentes naquela área, o
que caracterizou-se ser uma ocupação irregular/invasão. Esse problema persiste até o
fechamento desse artigo; o turismo desordenado que resume-se praticamente à visitação
das cachoeiras da Prata e São Romão, sem, entretanto, disponibilizar serviços de
qualidade aos seus visitantes; o desmatamento, motivado pela exploração dos recursos
naturais; a caça e pesca e o uso do fogo com o intuito de renovar a pastagem.
Araújo (2015) analisa que embora esteja previsto o desenvolvimento da atividade
turísitica, o PNCM não possui uma infraestrutura adequada para a realização de visitas
aos espaços do parque, uma vez que este não possui um plano de manejo, o que daria um
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direcionamento, sem dúvidas, as práticas de recreação naquela UC. Entretanto, a autora
coloca que de alguma maneira esta atividade realizada, de modo desordenado no parque,
movimenta a economia de Carolina, pois os proprietários-empresários dos atrativos
recebem uma renda decorrente da taxa ambiental e das vendas de seus produtos nos
restaurantes/bares bem como de seus serviços de acomodação.
A região do entorno possui ainda atrativos, equipamentos e serviços que
potencializam e favorecem a atividade turística, englobando vários segmentos em uma
única região, dentre eles destacando-se o ecoturismo e o turismo de aventura. Destacamse o Complexo de Pedra Caída, as Cachoeiras do Itapecuruzinho (Gêmeas), o Morro do
Chapéu e o Poço Azul.

CONCLUSÃO
A partir da trajetória de concepção do PNCM, nota-se um potencial para a prática
do lazer que pode ser sustentável em seu interior. Por possuir uma diversidade em
recursos naturais, o parque possui grande apelo turístico.
Apesar de suas riquezas naturais e seu imenso conteúdo turístico que o torna muito
mais atrativo, a ausência de um plano de manejo específico para o local, deixa que várias
ações e atividades no parque sejam impossíveis de ser realizadas, já que, sua criação tinha
como princípio a prática do turismo aliada à preservação ambiental. Um outro obstáculo
é o fato de que ainda não tenha acontecido a desocupação do PNCM pelo seus moradores.
Enquanto isso, a prática do turismo no parque, é ilegal e de maneira desordenada
e os visitantes recorrem ao bom senso de conformar-se com aquilo que esteja mais à
disposição. Reconhece-se o turismo como importante fonte de renda não só para a
comunidade mas, também, para a captação de tributos gerados pela sua prática, isso
implica dizer que a formalização das atuações de acordo com o que é regido pela lei e, a
aplicação das normas legais evitaria péssimas conseqüências no meio ambiente e seria
uma nova fronteira de abertura ao turismo de âmbito geral.
Mesmo sem possuir ainda esse plano de manejo, existem algumas atividades no
parque voltadas ao turismo que são bem antigas e que são difíceis de controlar suas ações
devido a serem praticadas, bem antes da área ter ganho status de Parque Nacional e
levando em conta a preocupação com a questão da sustentabilidade. Sendo assim, mesmo
sem possuir um conjunto de normas específicas elaboradas e executadas, deve haver um
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mínimo de controle à pratica do turismo para que não haja imprecisões que possam
prejudicar a reputação pública do parque.
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ECOTURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM CARUARU, ILHA DO
MOSQUEIRO – PA: CONCEITOS E PRÁTICAS
José Maria Reis e Souza Junior – UFPA. zehma@hotmail.com

RESUMO: O Ecoturismo de base Comunitária – EBC tem sido apresentado como uma
alternativa de desenvolvimento sustentável para comunidades e áreas naturais
relativamente preservadas, a partir do lazer e de praticas ecoturísticas, contudo, pouco
ainda sido pesquisado e auferido com relação a tais possíveis resultados. Quando
partirmos para o campo epistemológico as dúvidas e incertezas são ainda maiores. Dessa
forma, pretendemos com esta comunicação, que resulta de dissertação de mestrado com
tema referente, discutir alguns conceitos, tais como o Sitio Simbólico de Pertencimento,
que vimos estar na base da fundamentação teórica do EBC, em seguida apresentar a ilha
de Mosqueiro e a comunidade do Caruaru, e por fim, problematizar os limites e
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possiblidades do EBC em Caruaru.
PALAVRAS CHAVE: Ecoturismo de base Comunitária, Sitio Simbólico de
Pertencimento, ilha de Mosqueiro, Caruaru

INTRODUÇÃO
A crise do modelo utilitarista de desenvolvimento econômico, representada pela
crise do regime de acumulação fordista do capital, em nível global, está na prática
turística, representada pela crise do turismo massivo, ou como exprime Zaoual (2009), a
crise do turismo fordista.
As críticas ao utilitarismo, base do paradigma econômico hegemônico, tem
possibilitado outras perspectivas paradigmáticas1 da ciência e do desenvolvimento, tais
como os Sítios Simbólicos de Pertencimento.
Segundo o economista Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, “a
utilidade não representa corretamente o bem estar” (Sen, 1993, apud ZAOUAL, 2010).

1

Paradigmas são “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo,
fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma Ciência. Uma
investigação histórica cuidadosa num determinado momento revela um conjunto de ilustrações
recorrentes quase padronizadas de diferentes teorias nas suas aplicações conceituais, instrumentais e na
observação. Esses são os paradigmas da comunidade, revelados nos seus manuais, conferências e
exercícios de laboratórios” (KHUN, 1975 apud LOUREIRO, 2011. pg. 54.).
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Dessa forma, os Sítios Simbólicos de Pertencimento constitui-se em fundamentos
teóricos e práticos alternativos aos paradigmas vigentes da economia dominante. Para
isso, apoia-se nas teorias da proximidade e do território, nas práticas da economia social
e solidária, nos processos de desenvolvimento local e na interculturalidade.
Nesse contexto, de superação do turismo pós-industrial, surgem novas
possibilidades de práticas turísticas que encontram lugar na teoria dos Sítios, tais como o
Ecoturismo de base Comunitária. Mais do que possa parecer à longa distância do senso
comum, fundamenta-se que o Ecoturismo de Base Comunitária tem características mais
diversas e complexas, do que a automática associação à preservação da natureza.
Contudo, como está é uma atividade muito recente, e ainda carente de perspectivas
conceituais e metodológicas, defendemos nesta pesquisa que esta prática tem a raiz de
seus princípios no Ecoturismo, sua prática e estratégias de atividades seguem o padrão
deste, e a nosso ver, caracterizam-se muito bem pelo conceito de Turismo Situado de
Zaoual (2009 e 2010).
Dessa forma, buscamos apresentar e discutir alguns fundamentos teóricosconceituais, com o intuito de contribuir para construção de um arcabouço teórico para o
Ecoturismo de Base Comunitária (EBC), para em seguida apresentar a ilha de Mosqueiro
e a comunidade de Caruaru, demonstrando seu potencial ecoturístico, e propondo formas
de planejamento e gestão dessas praticas por meio de roteiros ecoturísticos de base
Comunitária.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS-CONCEITUAIS DO ECOTURISMO DE BASE
COMUNITÁRIA
A critica a moral utilitarista da economia, fundamento das relações de troca e da
teoria de exploração, vigente na sociedade contemporânea, tem permitido outras formas
de pensar e fazer socioeconomia. O economicismo que faz o elogio ao utilitarismo
intrínseco a ciência econômica tradicional, que a aproxima das ciências físicomatemáticas, a distância da compreensão total do individuo, e de sua complexidade
humana e social. Nesse sentido Zaoual (2010) alerta que essa economia é
incapaz de propôr conceitos universalmente indiscutíveis, tais como utilidade
e bem-estar, sem considerar o contexto do agente econômico. Deste ponto de
vista, os enunciados admitidos são desestabilizados no plano teórico pela
relatividade dos contextos de ação. A naturalidade do raciocínio econômico
encontra-se profundamente afetada. (ZAOUAL, 2010. pg. 15)

O problema do utilitarismo, como uma “visão deformadora da realidade”, é
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abordado com muita clareza por Sen quando constata “A informação contida em um
número de utilidades – seja qual for sua tradução – é evidentemente muito limitada”
(SEN, 1993 apud ZAOUAL, 2010, pg. 15).
A desconsideração de que a pluralidade e a complexidade humana, são de fato,
muito mais amplas que os pressupostos do modelo utilitarista, que essa cosmovisão
individualista que tende a levar as pessoas a “satisfação” e “bem-estar”, pressupostos da
economia política hegemônica, são incapazes de conter a “incomensurabilidade” das
relações individuais e coletivas, tem possibilitado razões teóricas e concretas no cotidiano
para críticas à este modelo. Criticas que levam Zaoual (2010) a afirmar
O utilitarismo tende a conduzir o mundo das ações dos indivíduos a um só
denominador comum, o da utilidade (homogênea e mensurável). Ele ostenta
assim, arbitrariamente, um mundo cujos elementos são supostamente
divisíveis e, portanto, quantificáveis. (ZAOUAL, 2010. pg. 16)

Dessa forma, fica explícito que a “vida concreta” (ZAOUAL, 2009) que vivemos
é alicerçada no utilitarismo, ou como já apontava Marx, K. e Engels, F. (1978) nas
“relações de utilidade ou utilização”. Relações essas que os autores, em a “Ideologia
Alemã”, já percebiam no cotidiano da bourgeoisie francesa antes mesmo da Revolução.
Sobre a relação social de utilidade os autores percebem que
Esta transposição absurda e arbitrária, só deixa de o ser no momento em que
as primeiras relações deixem de ter importância por sí mesmas para os
indivíduos, em que já não representam uma actividade espontânea passando a
constituir uma máscara que esconde, não a categoria abstracta de utilização,
mas sim um objectivo real, uma relação real, precisamente aquela que é
designada por relação de utilidade.
Este disfarce no plano da linguagem só tem sentido quando constitui a
expressão consciente ou inconsciente de um disfarce real. No caso presente, a
relação de utilidade tem um sentido bastante rigoroso, significa que eu tiro um
proveito do mal que faço a um outro (exploitation de l'homme par l'homme);
neste caso preciso, por outro lado, o proveito que eu tiro de uma relação é um
elemento completamente estranho a esta relação, é aquilo que já encontramos
mais atrás no capítulo “bens”: espera-se de toda a aptidão um produto que lhe
é alheio, trata-se de uma relação determinada pelas condições sociais – e esta
relação é precisamente uma relação de utilidade (MARX; ENGELS, 1978. pgs.
259 - 260).

Com isso, o conceito de homo situs proposto por Hassan Zaoual (ZAOUAL, 2010)
vêem em contraposição ao homo oeconomicus, este indivíduo utilitarista e racionalizado
da sociedade capitalista que vivemos2, e que, não obstante, também fundamenta as
O Capitalismo pode ser historicizado em 3 grandes períodos: 1º) A primeira fase da Revolução Industrial,
que se inicia na segunda metade do século VXIII, com a invenção da máquina a vapor em 1750, que muda
a forma de produzir e a organização do trabalho, e vai até 1900; 2º) O segundo período ( ou segunda
Revolução Industrial) que vai do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial. Este período
2
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relações socais e territoriais que produzem o turismo massivo.
Assim, o homo situs, é este “homem vivo e concreto”, cujo comportamento
enraíza-se em um território em que a harmonia pressupõe a consideração da
multiplicidade do comportamento humano.
O território aproximado pela noção de sítio simbólico de pertencimento é
admitido, ante de tudo, como uma realidade viva, retirando todo o seu sentido
do imaginário compartilhado pelos indivíduos socializados. O sítio é uma
entidade invisível [...] (ZAOUAL, 2010. pg.24).

Essa noção de “invisibilidade” que caracteriza os Sítios, e que também caracteriza
os “llames sociais que nos une” (J-P DUPUY, 1993 apud ZAOUAL, 2010) fica bem clara
quando Zaoual (2010) explica que
o sítio é perceptível somente através dos rastros, freqüentemente fugidios, que
ele deixa no mundo visível, aquele dos comportamentos dos seus partidários e
em tudo o que os cerca e faz sua vida cotidiana, da cultura à arquitetura,
passando pela economia de sua organização social. Em outros termos, os
comportamentos dos indivíduos estão permanentemente em interação com o
campo invisível que é o sítio. É ele quem os estabiliza no caos da ordem social
(ZAOUAL, 2010. pg. 24).

A associação dos conceitos de Território e de Sítio Simbólico de Pertencimento
torna-se mais real, enquanto teoria e prática, e a nosso ver possível de interpretar e
conceber a realidade, propondo um “turismo situado de base comunitária”, quando
Zaoual (2010) afirma
Como cosmovisão de mundo, o sítio marca profundamente os comportamentos
individuais e coletivos que se observam no mundo real. A teoria do sítio
confere singularidades a cada espaço vivido e cada situação. Em outros termos,
o comportamento econômico, de acordo com o modelo do homo situs, é
decifrável em toda a sua profundidade apenas se a pluralidade das motivações
do agente e da dinâmica de seu sítio são consideradas (ZAOUAL, 2010, pg
25).

Contudo, o autor alerta que estas duas dimensões não são as mesmas, são distintas
e não podem ser confundidas em uma dada realidade. Um território pode conter uma

revoluciona os meios produção, insere novas formas de energia como o petróleo e a hidrelétrica, os meios
transportes se desenvolvem, tais como os trens e posteriormente, os carros e aviões. As empresas adotam o
Fordismo. ´(Uma particularidade é que o turismo surge de forma organizada nesse período); e 3º) O terceiro
período chamado de Capitalismo Organizado, que se inicia com a Segunda Guerra Mundial e se estende
ate nosso dias. Marcos desse período são o criação do Fundo Monetário Internacional – FMI, do Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e o General Agreement on Tariffs and Trade –
GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio). Contudo, há os que dizem que já vivemos um quarto período,
que se inicio por volta da década de 70 do século passado, e tem sido chamado de diversas formas, tais
como “Capitalismo Financeiro”, “Capitalismo Selvagem”, ou “Capitalismo Desorganizado”, tendo como
características a superação do capital financeiro sobre o capital produtivo, o desenvolvimento de empresas
transnacionais, avanços na medicina, biotecnologia e comunicações, o acirramento da Doutrina Neoliberal
nos países da América Latina, dentre outras. (LOUREIRO, 2011. pgs. 66-67.).
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gama de sítios, e assim uma diversidade de formas de ver e produzir o território, a partir
das relações sociais, políticas, econômicas e culturais de cada pessoa ou grupos sociais.
[...] um território, sendo um sítio, é povoado de sítios entrelaçados e únicos, e
assim por diante. Este processo se estende ao infinito e desvenda a grande
relatividade de nossas representações e de nossas práticas, assim como a
impotência das ciências compartimentadas da ideologia acadêmica,
empobrecida pelo reducionismo. (ZAOUAL, 2009. pgs. 61 – 62).

Essa variedade de sítios, em um mesmo sítio, pode qualificar os atrativos, e assim,
diversificar a oferta turística de um território, dependendo das motivações daqueles que
produzem o turismo, sejam eles “visitantes” ou “visitados”. Assim, imbuídos desses
pressupostos, torna-se possível nos aproximar de uma proposta de Turismo Situado de
Base Comunitária. (BARTHOLO, 2009, ZAOUAL, 2009).
O Turismo de base Comunitária tem como componentes a oferta e a demanda
turística (assim como qualquer tipo de turismo), contudo sua singularidade, esta na forma
como estes elementos se configuram. O sentido de proximidade, o intercâmbio
intercultural e a gestão compartilhada estão no bojo desta prática turística. A prestação de
serviços turísticos são eminentemente relacionais, entretanto, não necessariamente
promovem o “encontro” entre as pessoas (“visitantes” e “visitados”), tal como temos visto
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nas críticas ao turismo massivo.
Dessa forma, imbuídos dessas perspectivas conceituais, apresentamos a ilha do
Mosqueiro e sua Comunidade de Caruaru, a partir de um levantamento de suas
potencialidades e limitações socioambientais, e assim, projetando-os para uso sustentável
por meio da formatação de roteiros de Ecoturismo de base Comunitária.

A ILHA DE MOSQUEIRO, A COMUNIDADE DE CARUARU E SUAS
POSSIBILIDADES DE USO ECOTURÍSTICO
A ilha compõe o Distrito Administrativo de Mosqueiro – DAMOS, sendo uma das
43 ilhas do território insular da capital do Estado do Pará. Possui 212 km² de área
territorial e 27.896 habitantes, aproximadamente; e 17 km de praias de água doces,
conhecidas mundialmente, por suas ondulações semelhantes às de marés oceânicas.
(PMB, 2000).
Dista do centro de Belém 77 km e seu principal e mais usual acesso é por via
rodoviária por meio da BR 316, e em seguida pela PA 391. A travessia é feita pela ponte
Sebastião R. de Oliveira com aproximadamente 1.457 m de extensão sobre o Furo das

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

Marinhas. (Pesquisa de campo, 2011).
Onde esta localizado o Parque Municipal da ilha do Mosqueiro – PMIM. O parque
foi criado pelo decreto nº 26.138/93 da Prefeitura Municipal de Belém, tendo como
principais objetivos a conservação de áreas compostas por ecossistemas terrestres e
aquáticos representativos do bioma Amazônia; a preservação dos mananciais do rio
Murubira e dos igarapés do Cajueiro e Carananduba, que servem à população da ilha; e
normatizar a relação e o uso sustentável de seus recursos pelas comunidades ribeirinhas
que vivem em seu entorno. (PMB, 1998).
O PMIM tem uma área de 190 ha. sendo limitado pelo igarapé Tamanduá e pelo
rio Murubira, e por uma linha seca demarcatória. Foram registradas, preliminarmente, a
ocorrência de 29 espécies de mamíferos, 35 espécies de aves, 05 espécies de lagartos, 08
espécies de serpentes e 09 espécies de anfíbios para o local. Os fito-ecossistemas que
podemos identificar em sua área são floresta de várzea com presença de palmeiras,
floresta de várzea com predominância de espécies de mangue, floresta secundaria aluvial
de terra firme, floresta de maré com presença de lianas, floresta de terra firme com cipó
e floresta secundaria de terra firme. (PMB, 1998).
Infelizmente o parque ainda hoje não tem Plano de Manejo e também não tem
uma administração e /ou gerência regular com equipe técnica e recursos necessários a
gestão ambiental (Pesquisa de campo, 2010).
No entorno do PMIM esta localizada a comunidade de Caruaru, que foi
selecionada pra esta pesquisa por já ter tido uma experiência ecoturística com o projeto
“Trilhas Olhos D’água”, coordenado à época (1999-2002) pela Companhia de Turismo
de Belém – BELEMTUR.
Para nos adequarmos a esta proposta de apresentação oral, elencaremos os
principais Recursos Ecoturísticos observados (e registrados, de forma mais densa, na
dissertação de mestrado resultado desta pesquisa). São eles:
Recursos naturais: corresponde aos atributos da comunidade com relação à
natureza e/ou meio ambiente que os cerca. São os rios e igarapés, as trilhas e as florestas
próximas à comunidade; a fauna e flora regional, os olhos d’água, a paisagem ribeirinha,
o clima quente úmido, e o Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro (mesmo que hoje não
esteja efetivamente disponível a comunidade como um recurso, mas é um potencial).
Recursos Culturais: a Festividade de Santa Rosa de Lima, o artesanato, o grupo
folclórico, a “cultura das águas”, a memória e a história de vida dos moradores, a
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hospitalidade, a gastronomia e a própria formação histórico-territorial da ilha da
Mosqueiro.
Serviços turísticos: na comunidade existe um bar com funcionamento mais
regular, próximo à margem do rio, ao lado do Trapiche da comunidade; mais próximo ao
Trapiche existe uma “barraca” construída por um casal de moradores que também
atendem aos visitantes e turistas com um serviço de alimentos e bebidas familiar e mais
organizado. Contudo, só funciona aos finais de semana (ou sob agendamento) e com
grupos fechados. A comida é simples, mas saborosa, e o atendimento é mais diferenciado.
Informaram que se o turista quiser fazer um passeio de canoa ou uma caminhada
ecológica, eles têm com viabilizar o serviço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentamos, assim, os limites que correspondem às fraquezas e ameaças
(“pontos negativos”) e as possibilidades que correspondem às oportunidades e fortalezas
(“pontos positivos”) para o desenvolvimento do Ecoturismo de base Comunitária em
Caruaru, ilha d Mosqueiro.
As possiblidades dizem respeito ao conjunto da oferta turística: são os recursos
naturais e culturais, e os serviços de atendimento turístico que precisam ser
consubstancialmente ampliados, capacitados e estruturados com ações de fomento e
financiamento público para que sejam “convertidos” em recursos para o Ecoturismo de
Base Comunitária.
Entretanto, a titulo de fazermos uma proposta concreta e objetiva, propomos como
possibilidades reais, a formatação de 2 (dois) produtos de Ecoturismo de base
Comunitária em Caruaru; um com uma ênfase mais ecológica, outro com a ênfase
cultural. Seriam os roteiros:
Natureza e Preservação do Parque Municipal da Ilha de Mosqueiro, onde os
turistas além de conhecerem o cotidiano da comunidade, teriam acesso ao Parque, por
meio de trilhas ecológicas monitoradas, onde teriam acesso há um leque de informações
com intuito de promover a sensibilização e educação ambiental dos visitantes, contudo,
para que isso fosse possível, seria necessário desenvolver o Plano de Manejo do Parque
e implantar seu processo de administração pública e gestão ambiental, com todos os
recursos humanos, financeiros e materiais necessários;
E o roteiro Caruaru e a Cultura das Águas, onde a ênfase seria dada a intima
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relação que a comunidade tem com os rios, furos, baia e igarapés da região. Demostrar
seus hábitos, costumes e conhecimentos que têm associados às águas. Sua forma de se
transportar pelos rios, a pesca e os conhecimentos associados a isso, as lendas e estórias
ribeirinhas, os ofícios relacionados e seus “mestres de cultura”, visita aos olhos d’água
com um trabalho de educação ambiental, alertando os visitantes para a problemática da
gestão dos recursos hídricos na Amazônia.
A hospitalidade, o artesanato e uma relativa convivência em harmonia com o meio
ambiente também são potencialidades que a comunidade de Caruaru possui.
A Festividade de Santa de Rosa de Lima, que já possui um apelo forte de caráter
religioso, precisaria ser mais bem organizada, planejada e adequada ao EBC, mas já conta
com um forte potencial para o Turismo Cultural Religioso.
As limitações mais contundentes, com certeza, são as dificuldades de transporte
(o único modo de transporte para comunidade é o fluvial, mas o problema maior é falta
de institucionalidade e regularidade do transporte público), deficiências em comunicação
( a única forma de telefonia, ainda com má qualidade de sinal, é a celular), e a latente falta
de entendimento, preparo e capacitação da comunidade para trabalhar com Ecoturismo
de base Comunitária.
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A falta de uma cultura associativista e comunitária também é uma forte limitação.
Se a comunidade não consegue se organizar socialmente fica mais difícil demandar por
melhorias em infraestrutura, gestão e políticas produtivas e sociais.
Uma grande fraqueza é a falta de um plano de manejo do Parque Municipal da
Ilha de Mosqueiro – PMIM. Na mesma medida em que este se constitui em uma forte
oportunidade para a comunidade, isso também se torna uma franqueza, pois assim (sem
o plano), a comunidade (e sociedade em geral) fica sem poder usufruir dos serviços e
benefícios ambientais que este poderia lhes proporcionar. Assim, tonar-se necessário
desenvolver o Plano de Manejo do Parque Municipal da ilha da Mosqueiro, assim como,
seu respectivo Conselho Gestor, para que as comunidades de seu entorno possam ser
inseridos no processo de gestão do PMIM, que envolve desde serem sensibilizados e
capacitados sobre gestão ambiental, a integrarem o Conselho e poderem opinarem nos
processos decisórios e apresentarem suas necessidade e demandas.
Os fundamentos das teorias da proximidade e do território, da economia social e
solidária, da interculturalidade, preconizados pela teoria dos Sítios Simbólicos de
Pertencimento de Zaoual (2010), e que estão na base Turismo Situado (ZAOUAL, 2009)
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são comprovadamente possíveis de serem utilizados para conceituar o Ecoturismo de base
Comunitária.
Assim, com este ensaio pretendemos tão somente contribuir para que todo este
potencial geo socioambiental que compõem o ambiente da comunidade de Caruaru, ilha
de Mosqueiro (PA) esteja a serviço da mesma, para seu sustento e bem estar, e não para a
“utilidade” do sistema capitalista.
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O JOGO DE “A VIDA É BELA”
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RESUMO: Minha intenção nesse texto é de apresentar o resultado de um estudo/ reflexão
do filme de Roberto Benigni “A vida é Bela”. A questão principal que originou a reflexão
é exatamente qual a ideia de jogo em uma produção artística cinematográfica que entre
muitas outras problematiza o contexto da Segunda Guerra Mundial, e que claramente
desenvolve seu enredo por meio de jogos. Metodologicamente desenvolvi diversos
debates com turmas de graduação e pós-graduação em cursos de Educação Física,
Ciências Sociais e Pedagogia para elaborar melhor as reflexões e fundamentá-las nos
referencias teóricos que foram escolhidos para o debate. Nesse sentido, faço pequena
abordagem da obra na tentativa de responder a questão central, ao mesmo tempo em que
paralelamente irei apresentando outras questões. Para tanto, dialogo com Huizinga
(2001),

Cailois

(1990),

Brougére

(1998),

enquanto

referências

principais.

Tangencialmente dialogo com Chateau (1997). Em minhas proposições faço ver que as
categorias principais de Huizinga estão presentes na obra, assim como algumas de
Chateau e outros autores que nem forma mencionados nesse texto. Contudo, se reunisse
todas as categorias, certamente poderia se dizer que o filme se debruça sobre as categorias
de jogo apresentadas por Caillois.
PALAVRAS CHAVE: Jogo; lúdico, brincar; cinema.
INTRODUÇÃO
Minha intenção nesse texto é de apresentar o resultado de um estudo/ reflexão do
filme de Roberto Benigni “A vida é Bela”.1 A questão principal que originou a reflexão
é exatamente qual a ideia de jogo em uma produção artística cinematográfica que entre
muitas outras problematiza o contexto da Segunda Guerra Mundial, e que claramente
desenvolve seu enredo por meio de jogos. Metodologicamente desenvolvi diversos
debates com turmas de graduação e pós-graduação em cursos de Educação Física,
Ciências Sociais e Pedagogia para elaborar melhor as reflexões e fundamentá-las nos

1

Ver filmografia no final do texto.
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referencias teóricos que foram escolhidos para o debate. Nesse sentido, sou grato a todos
os estudantes que me auxiliaram na reflexão que resulta nesse ensaio.
Utilizar-se do recurso de mídias para a formação não é novidade nos cursos de
educação básica e superior, muito menos a especificidade de filmes curta ou longa
metragem e, de modo especial, os que mais circulam nos circuitos de salas
cinematográficas e sessões domésticas de televisão, DVD’s ou internet. No entanto, é
necessário que essas estratégias de desenvolvimento de conteúdos da formação
transcendam a sala de aula e por meio da produção acadêmica possam ampliar debates.
Nesse sentido, farei a abordagem da obra na tentativa de responder a questão
central, ao mesmo tempo em que paralelamente irei apresentando outras questões. Para
tanto, dialogarei com Huizinga (2001), Cailois (1990), Brougére (1998), enquanto
referências principais. Tangencialmente dialogarei com Chateau (1997),
Para dar conta de minha tarefa, inicialmente apresentarei rapidamente o filme. Em
seguida, retomarei a apresentação, mas, dessa vez, a partir de uma estrutura centrada nos
principais jogos que podem ser identificados no Filme: Guido e Dora; Guido e Dr.
Lessing; Guido e Giosué.
1180

O FILME
“A Vida é Bela” é um dos filmes do premiado produtor, ator e diretor italiano
Roberto Benigni, o qual protagoniza várias de suas produções, inclusive o filme em tela.
A trama tem característica de comédia e trata da história de um personagem
chamado Guido Oréfice, judeu e pequeno comerciante que vai para uma pequena cidade
da Toscana/Itália para trabalhar com seu tio, e posteriormente abrir um pequeno negócio
(no caso foi uma livraria), provavelmente fugindo das perseguições desenvolvidas em
grandes centros da Itália de então, onde se havia promulgado leis com caráter de
antisemitismo.
Guido é um sujeito cômico e criativo, que logo se encanta por uma moça local de
nome Dora. Sua enamorada era de classe social mais elevada naquele local e
comprometida para casamento. O protagonista desenvolve várias estratégias para
conquistar Dora, o que acaba conseguindo ao se casar com ela e juntos conceberem um
filho: Giosué.
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Paralelamente ao processo de conquista à Dora, Guido trabalho em um hotel com
seu tio, também Judeu e que já antes da chegada de Guido a sua cidade sofria perseguições
em razão de sua condição semita. Nesse Hotel Guido conhece um médico alemão,
chamado Doutor Lessing, fissurado em charadas e que, por isso mesmo, encontrando em
Guido um habilidoso solucionador de enigmas, contrai com ele amizade. Pelo menos
assim Guido o pensava, e mais trade veremos que essa “amizade” não resiste à provação.
Com o aumento da rigidez separatista em relação aos Judeus, Guido, já casado
com Dora e pai de Giosué, é preso com seu tio e seu filho, então com seis anos, sendo
todos levados a um campo de concentração. Dora não era judia, mas para não ficar longe
da família pede para ser levada também ao campo de concentração.
No campo de concentração Guido utiliza toda sua sagacidade para ocultar de
Giosué a real situação a que estão submetidos. Para isso, convence a Giosué com
sagacidade e criatividades cria, que estão a participar de um jogo. A partir de então, a
trama se desenvolve articulando informações dadas ao longo do filme que sustentam a
criatividade de Guido e permitem que ele e o filho permaneçam vivos. Ao final do filme,
na tentativa de salvar tanto o filho quanto a mulher da última tentativa de exterminação
no campo e alcançar a liberdade graças à derrota dos alemães na guerra, Guido morre,
mas Dora e Giosué conseguem escapar graças ao heroísmo de Guido.

GUIDO E DORA
Se o filme puder ser dividido em duas partes, a primeira pode ser caracterizada
como um jogo que envolve Guido e Dora. Os dois se conhecem casualmente no início da
trama. Guido é um rapaz sem posses, judeu e em busca de trabalho em uma cidade nova.
Dora é uma moça de família com posses e comprometida em casamento com um
funcionário público de prestígio na cidade.
O jogo consiste em uma série de estratégias de Guido para seduzir e conquistara
Dora. Toda a estratégia se sustenta em usar de criatividade cada vez mais minuciosa para
surpreender a Dora. Ela se encanta em ser a todo momento surpreendida e, apesar da
contrariedade de sua mãe e do seu prometido companheiro, e corresponde ao amor de
Guido casando-se com ele dando-lhe um filho - Giosué.
Na sequência do filme, a personagem aparece em um número menor de cenas,
mas é destaque ao optar em ir com a família para o campo de concentração mesmo não
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sendo judia. Lá o jogo entre ela e Guido permanece, mas com contornos de drama. Guido
agora usa de criatividade para manter contatos indiretos com Dora, e manter algum
contato entre mãe e filho, uma vez que há a separação entre homens e mulheres no campo.
Refletindo a partir desse jogo, tomo pela primeira vez aqui a obra e Huizinga
(2001), o clássico Hommo Ludens. Segundo o autor uma das diferenciações que
caracterizam o homem dos outros seres é a ludicidade. Entenda-se aqui ludicidade para
além do sentidos que normalmente de forma espontânea surgem em torno dessa
expressão, tais como: diversão, alegria, descontração, entre outros. Precede o sentido de
liberdade para a expressão ludicidade, e os demais sentidos se caracterizam como
consequências da alcance da liberdade.
Uma das características do jogo é a ludicidade aqui entendida como liberdade.
Para tanto, aproxima-se bastante de outra característica: a fuga da vida real e a
imprevisibilidade (algo que aparecerá em outros autores adiante). Esta última é
introduzida no jogo, através das táticas, estratégias e em domínios de variáveis. Apesar
das regras convencionais e racionais, que são aceitas pelos jogadores, o jogo também gera
emoção, por isso o alto grau de imprevisibilidade que existe nele. E assim, Guido jogava
com Dora, fazendo-a acreditar na coincidência e na sorte, a modo de uma brincadeira.
Não é objetivo desse ensaio discutir filosoficamente o conceito de liberdade,
bastando por hora entender que se experimenta esse estado quando o ser humano brinca.
Adiante me deterei mais sobre o brincar, o brinquedo e sua relação com o jogar, por hora
sustente que Guido brinca com Dora, sem no entanto perder a seriedade da relação: Guido
que Dora.
Huizinga (2001) se detém no que ele chama de jogos de amor, de conquista ou
preparatório para o acasalamento, sendo nesse caso sugerido que o jogo pode estar
associado ao erotismo. As afirmativas do autor parecem indicar que nesse jogo não se
concebe somente como o ato sexual enquanto tal, mas sim o prelúdio e a preparação do
amor. Em “A vida é bela”, os obstáculos, os adornos, a surpresa, fingimentos e tensões
são sensações presentes neste jogo entre Guido e Dora. O Protagonista utiliza destes
artifícios para conquistar sua amada, como também um pouco de magia com aspectos de
conto de fadas e reinados (FANTASIA)
Em Huizinga lemos que
[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à vida
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogo de maneira intensa e total. É
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uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode
obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo
uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a
rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por
meio de disfarces ou outros meios semelhantes (Huizinga, 1938;2001:16).

O autor nos diz também que do jogo nasce a cultura, sob a forma de ritual e
sagrado, de linguagem e poesia, permanecendo em todas as formas de expressão e
competição. Seus argumentos podem muito bem ser sustentados em cenas que vemos
Guido fingir brincar com a sorte, surpreendendo Dora.
GUIDO E O DR. LESSING
Na primeira parte do filme Guido conhece o Dr. Lessing no hotel onde trabalhava
com seu tio. Trata-se de um médico oficial nazista cuja mania é decifrar enigmas
(charadas). Sua obsessão é tamanha que chega a ficar sem se alimentar. Sua vida e
relações sociais vida parecem girar em torno da obsessão e logo encontra em Guido um
correspondente à altura, uma vez que o protagonista era muito bom em decifrar e propor
enigmas, sendo ambas as habilidades apreciadas pelo médico.
Na segunda parte do filme, quando Guido está no campo de concentração,
reencontra o Dr. Lessing como um oficial responsável por supervisão médica dos
confinados. Esforçando-se por ser reconhecido, Guido acreditava que o médico iria lhe
ajudar a sair daquele horror e o Dr. Lessing a princípio parecia dar pistas de que assim o
procederia quando convidou Guido para trabalhar de garçom junto a ele. No entanto, o
Dr. Estava apenas interessado nas habilidades de Guido e em satisfazer sua obsessão pelos
enigmas. Sua alienação era tanta que nem percebia a situação dramática de Guido.
É claro que Guido não viu naquela relação algo que pudesse lhe ajudar e encerra
a relação com Dr. Lessing, sem conflito, simplesmente ignorando sua obsessiva procura
por ajuda.
Em Huizinga (2001) encontra-se que o jogo entre Guido e o Dr. Lessing pode ser
chamado de jogos de enigmas, as famosas charadinhas dos dias de hoje, uma espécie de
jogo de palavras que permitem uma só resposta quando bem formuladas.
O autor supra explica que os jogos de enigma possuem regras de ordem
gramatical, poética ou ritualística e que é preciso conhecer a linguagem secreta dos
iniciados e saber o significado de todos os símbolos das diversas categorias de fenômenos.
É afirmado ainda que o jogo aqui apresentado, possui grande qualidade lúdica e função
cultural.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1183

Huizinga (2001) segue informando que o enigma era um jogo sagrado
originariamente e que devido a isso tinha duas características: elemento ritualístico da
mais alta importância sem deixar de ser essencialmente um jogo. Sua importância é
profunda na evolução da civilização, pois bifurcou-se em dois sentidos: de um lado deu
origem a filosofia mística e do outro o divertimento de sua prática.
Ainda segundo o mesmo autor, os sofistas também tiveram importância neste
processo, pois possuíam a virtude do argumento, tendo assim íntima relação com os
enigmas. Assim a filosofia, descendente direta dos jogos de enigma, que surgiu mesmo
dos jogos de adivinhação da sabedoria, muitas vezes largou de mão novos jogos de
competição por meio de enigmas.
Portanto o jogo que Guido e o médico desenvolvem é muito antigo (arcaico), mas
que sempre foi vivenciado com grande importância, por isso os comportamentos de
seriedade dados pelo médico à prática de seus enigmas.
É preciso lembrar que no pensamento de Huizinga (2001), vê-se que o lúdico pode
existir ou não, dependendo das condições do sujeito. Um jogador que está preocupado,
amargurando uma derrota, e se encontra num estado de tensão, e talvez não veja mais
prazer no jogo, pode não conter mais nele o elemento ludicidade. Mas para quem está
ganhando, e que tem o sentimento de prazer, com a proximidade das vitória, a presença
do lúdico se torna vidente.
Se lembrarmos do jogo de Guido com o médico, para o primeiro os enigmas eram
lúdicos, brincadeiras que o desafiavam de uma forma prazerosa; mas para o segundo não
havia ludicidade nenhuma quando não conseguia seu intento, chegando a perder sono,
fome, irritar-se, tudo por não conseguir resolver alguns dos desafios.

GUIDO E GIOSUÉ
O jogo mais visível no filme aos olhos dos menos especialistas é o jogo de Guido
e Giosué, principalmente porque se anuncia enquanto tal, com todas as características
mais conhecidas de jogo. Para esconder a realidade do holocausto a seu filho, Guido
aproveita de um desejo lúdico do filho: de ganhar um tanque de guerra (de brinquedo),
Desde a prisão dos dois e transporte para o campo de concentração, Guido já fazia
o menino acreditar que estavam em uma viagem de passeio e que tudo estava planejado
de surpresa para o deleite do garoto. Ao se verem na situação de confinados, Guido agora
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usava de toda a sua criatividade para fazer Giosué acreditar que estavam em um jogo,
cuja regra principal era fazer mil pontos para ganhar um tanque de guerra de verdade.
Aliadas à regra principal, Guido atrelou um sistema de regras que inibisse todo e
qualquer possibilidade do garoto perceber a verdade. Por isso, nas regras do suposto jogo,
perderia ponto quem chorasse, pedisse comida, chamasse pela mãe, ente outras
necessidades própria do universo daquela criança de seis anos.
Ao longo do suposto jogo, sempre Guido usa da criatividade para reelaborar
regras, que reafirmem a existência do jogo e que contenham a descoberta da verdade pelo
garoto. Um dos destaque dessas regras acontece quando Giosué é descoberto pelos
nazistas e Guido lhe orienta a regra do silêncio, pela qual não lhe permitindo falar e
manifestar sua identidade o protegeria dos nazistas.
Ao final, na apoteose do suposto jogo, quando os alemães perdem a guerra e Guido
tem a oportunidade de resgatar toda a família, sugere a Giosué a derradeira regra de
manter-se escondido. Segundo essa regra, não deveria sair de seu esconderijo até que não
ouvisse nenhum barulho e, caso não fosse descoberto, ganhariam os pontos necessários
para ganhar o grande prêmio.
Com já foi informado, Guido morre. Mas Giosué cumpre a regra e, ao sair do
esconderijo, depara-se com um tanque de Guerra americano em missão de invasão e
resgate a prisioneiros. O garoto exclama: “É verdade!” (o jogo). A missão de Guido havia
conseguido êxito, com a sobrevivência de Giosué e posterior reencontro com sua mãe
Dora.
Sendo o jogo de análise mais rica, pode-se recorrer ainda a Huizinga (2001), mas
a invocação de Brougère (1998) e Caillois (1990) serão indispensáveis para a análise,
assim como alguma contribuição de Chateau (1987).
A ideia de regras e a ordem apresentadas por Huizinga (2001), podem ser
associadas às iniciativas de Guido ao descrever/inventar ordens e regras anunciadas à
Giosué. Além disso, se continuarmos com as posições do autor, a tensão enquanto aspecto
da imprevisibilidade e que tem seu auge quando há um caráter agonístico (competição),
também se faz presente. A competição por sua vez diferencia os jogadores (vencedor ou
perdedor), demonstrando que uns são melhores que outros. Estes aspectos também estão
presentes nesta relação entre pai e filho, pois a cada fase ou dia havia situações
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inesperadas, sendo o grande jogo parte de tudo isso. Guido utilizava muito do sentido de
competição para estimular Giosué na conquistas dos “pontos”.
Assim como a imprevisibilidade de Huizinga (2001), também tomando categorias
de Brougère (1998), o jogo de Guido e Giosué tem a incerteza. Para esse último autor as
crianças têm objetivos e os perseguem. Porém, podem mudá-los no decorrer do jogo ou
se adaptarem às condições desfavoráveis para atingi-lo. Assim fez Giosué, quando fala
ao pai que não quer mais participar do jogo, mas depois volta atrás.
Na perspectiva de Brougére (1998), podemos entender que Guido foi um pai
cuidadoso e inteligente, em sua forma lúdica de levar a vida, envolve o filho numa fantasia
onde Giosué aprende brincando sendo para o filho uma brincadeira, já para o pai uma
forma de ensinar
Caillois (1990) contribui com sua divisão dos jogos, sendo a Mimicry (simulacro)
a que vem de encontro com o jogo estabelecido entre Guido e Giosué. A Mimicry seria a
encarnação de um personagem ilusório e na adoção do respectivo comportamento.
Esquece, disfarça, despoja-se temporariamente da sua personalidade para fingir outra. É
isso que Guido faz na presença de Giosué, encara um personagem forte, alegre e disposto,
na busca pela vitória de um jogo que não existe.
As outras categorias do jogo apresentadas por Caillois (1990): Agon (competição),
Alea (sorte) e Ilnix (vertigem, ou emoção), também podem ser encontrados no jogo
proposto por Guido a Giosuè, assim como também nos jogos com Dora e o Dr. Lessimg.
Essa categorias já foram apresentadas a partir da consideração dos outros autores, de
modo que se as tomássemos como pressuposto, quase poderíamos afirmar que Benigni
faz um filme essencialmente cailloisniano.
Ampliando para autores que teorizaram o brincar infantil, poderíamos refletir o
filme a partir de um conjunto maior de considerações. Por exemplo, por Chateau (1987)
pode se evidenciar a questão do desafio por meio dos jogo de competição proposto por
Guido. Ou no que se refere à categoria classificação, pela qual o autor desenvolve a
existência de jogos de invenção. Guido a todo momento inventa, reinventa e transforma
o cotidiano no campo de concentração em uma regra ou ordem do jogo criado por ele,
algo que mergulha o universo infantil de Giosué e tipicamente chateauniano.
Fechando a ideia, recorro novamente a Huizinga (2001) para lembrar queo prêmio
como objeto de desejo, gera a excitação e fascinação, estas também são características
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marcantes do jogo, conforme as categorias corroboradas por Caillois (1990). A
intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por análises
biológicas. E é nessa intensidade e fascinação, e na capacidade de excitar que residem
essências e características determinantes do jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As reflexões desenvolvidas são apenas embrionárias diante da riqueza de debates
e abordagens teóricas realizadas ao longo de diversos momentos e com diversos grupos
acadêmicos. A intenção é sempre de recorrer a recursos cinematográficos que nos
permitam pensar categorias teóricas e avançar tanto no entendimento do que está posto,
quanto na produção do conhecimento. Nesse texto em específico tomei o filme “A vida é
Bela”, de Roberto Benigni e propus a reflexão sobre a abordagem conceitual de jogo
proposto na obra.
Vimos que há fundamentalmente três jogos marcantes entre personagens, os quais
denominei de Guido e Dora, Guido e Dr. Lessing e Guido e Giosué. Em cada jogo
aparecem características comuns ou particulares de autores visitados para o estudo. Com
destaque para as categorias de Huizinga e Caillois.
Desse modo, pude demonstrar que se pode debater com profundidade obras de
arte cinematográfica, ainda que as abordagens conceituais que tomamos não tenham sido
propositalmente propostas pelo autor/produtor. Nossa função acadêmica é problematizar
e, a partir daí, acumular material teórico e empírico para a continuidade da produção do
conhecimento.
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RESUMO: Este texto resulta de uma pesquisa de mestrado sobre interfaces entre o lazer
e o turismo em teses e dissertações concluídas no Brasil entre 2009 e 2015. O objetivo do
estudo é investigar as relações e os entendimentos enunciados sobre tais temas na
produção acadêmica brasileira, tendo em vista responder às questões: De que modo o
lazer e o turismo são compreendidos por pesquisadores que realizam mestrado ou
doutorado? Quais interfaces podem ser notadas nas pesquisas empreendidas em diferentes
áreas? A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a análise de conteúdo. Os
resultados sistematizados não indicam avanço do conhecimento sobre as interfaces entre
esses dois fenômenos. Demonstram ainda que é expressivo o número de trabalhos que
não apresentam entendimentos claros sobre o lazer e o turismo.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Lazer; Interfaces.

INTRODUÇÃO
Lazer e turismo, vistos como fenômenos sociais, se constituem de uma infinidade
de experiências. Além disso, abordados como objetos de estudos, são temas com
fundamentos passíveis de relações. Nota-se com facilidade que muitos alguns tentam
estabelecer relações entre esses dois temas, tais como Marcelino (1996), Camargo (2004),
Araújo e Isayama (2009) e Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010). Contudo, poucos são os
textos que apresentam posicionamentos claros a respeito do que compreendem sobre lazer
e turismo, sobretudo no tocante às suas interfaces, conforme indicado por Faria (2009).
Os estudos nesses dois campos possuem avanços importantes, porém Rejowski
(2010) e Schwartz (2015) sugerem a superação de alguns desafios. A primeira autora
assinala certos avanços na diferenciação dos objetos estudados no Brasil, porém ressalta
a necessidade de pesquisas interdisciplinares entre o turismo e áreas confluentes. Por sua
vez, Schwartz (2015) tece considerações sobre: a) a compreensão ampla e plural dos
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conceitos e fundamentos teóricos; b) a utilização de linguagem de fácil entendimento
pelos sujeitos, principalmente os leitores externos ao âmbito acadêmico; e c) a publicação
de estudos em periódicos de outras áreas, tendo em vista contribuir com a divulgação dos
conhecimentos sobre o lazer. Nesse contexto, considera-se que, no Brasil, a pósgraduação stricto sensu1 pode ser um âmbito fértil para a realização de estudos
interdisciplinares, pois os cursos de mestrado e doutorado se preocupam com a pesquisa
e com a produção e socialização de conhecimentos. (GOMES; ELIZALDE, 2014).
Por se tratarem de áreas que dialogam e se interpenetram, as interfaces entre o
lazer e o turismo se constituíram em objeto de estudos de investigações anteriormente
empreendidas por Faria (2009, 2012) e Souza (2011). De modo geral, as referidas autoras
não identificaram entendimentos claros sobre o turismo, o lazer e suas interfaces. Souza
(2011, p. 9) conclui seu trabalho afirmando que “predominou a compreensão de que o
turismo é um dos chamados “conteúdos culturais do lazer”. Essa articulação do turismo
ao lazer é corroborada por Faria (2012, p. 94) quando atesta que “[...] existe um consenso
entre os autores quanto à compreensão do turismo como possibilidade ou oportunidade
de lazer e/ou recreação”. Cabe destacar que ambas as autoras focaram no lazer como uma
temática pesquisada no âmbito do turismo.
Em vista da continuidade da produção acadêmica e da diversidade de campos do
conhecimento que podem originá-la, foram elaboradas algumas indagações que
impulsionaram o presente estudo: De que modo o lazer e o turismo são compreendidos
por pesquisadores que realizam mestrado ou doutorado? Quais interfaces podem ser
notadas nas pesquisas empreendidas no seio de diferentes áreas? Sendo assim, a partir
dessas indagações centrais, pretende-se investigar a existência de avanço do
conhecimento na produção acadêmica referente ao lazer e ao turismo, notadamente acerca
das interfaces pensadas sobre tais fenômenos nos últimos anos.
Para tanto, o presente trabalho realiza um estado do conhecimento, que,
igualmente ao estado da arte, tem em vista avaliar a produção em determinado campo.
Esse tipo de estudo, no entanto, se difere do estado da arte ao focalizar um setor específico
das publicações. (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Logo, no intuito de avaliar a produção
1

A pós-graduação no Brasil é constituída por cursos lato sensu e stricto sensu. O nível lato sensu objetiva
aprimorar os conhecimentos do aluno, focalizando o mercado de trabalho. Já o nível stricto sensu apresenta
a preocupação com a pesquisa com foco no âmbito do mercado (caso do mestrado profissional) e também
a produção e socialização de conhecimentos acompanhada da formação para o magistério superior (como
nos cursos de mestrado acadêmico e doutorado).
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acadêmica oriunda de cursos de mestrado e doutorado, definiu-se como material de
pesquisa as teses e dissertações. Partindo das questões centrais apresentadas
anteriormente, esse estado do conhecimento se apoia na Epistemologia2, que, entendida
como a crítica do conhecimento, possibilita ainda a construção de conhecimentos críticos
(PANOSSO NETTO; CASTILLO NECHAR, 2014).
Dito isso, tem-se como objetivo geral: Compreender o estado do conhecimento
sobre lazer e turismo em teses e dissertações concluídas no Brasil entre 2009 e 2015. Para
alcançá-lo, foram elaborados os seguintes objetivos específicos:
 Identificar a abordagem teórica priorizada e os entendimentos sobre dos temas
estudados;
 Compreender as interfaces enunciadas entre tais fenômenos no conteúdo das teses e
dissertações; e
 Investigar contribuições, para os estudos do lazer e do turismo, produzidas em de
diferentes áreas do conhecimento.
Justifica-se a realização da presente pesquisa pela possibilidade de preencher
algumas lacunas. Os trabalhos de Faria (2009, 2012) e Souza (2011) pesquisaram artigos
de periódicos e dissertações de mestrado no período 2001-2010. Assim, outras
dissertações foram concluídas e ainda não analisadas nos últimos sete anos, ou seja, no
período 2009-2015. Além disso, adota-se duas sugestões dessas autoras: a necessidade de
pesquisas continuadas sobre o lazer, o turismo e suas interfaces, bem como a inserção de
teses de doutorado como material de análise.
O percurso metodológico parte da prática científica constituída por um método
quadripolar, no qual o polo teórico se ocupa da formulação dos conceitos, pelos
parâmetros de interpretação e o alcance das soluções para o problema estudado3.
(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1983). A seleção das teses e dissertações
ocorreu por meio de bancos eletrônicos de publicações acadêmicas. Então, a partir do site
Google Acadêmico, foram consultados o Banco de Teses do Portal Capes, o site do
Ministério Brasileiro do Turismo (MTUR) e o Portal Domínio Público. A Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) oferta um curso de mestrado e de doutorado

2

Sucintamente, a Epistemologia é um estudo que se ocupa da crítica e dos resultados das ciências. Para
mais, ver Japiassu (1979).
3
O polo epistemológico é o responsável pela definição do método de pesquisa ao invés da sua
fundamentação teórica. Por isso, o caráter epistêmico deste trabalho está no polo teórico.
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interdisciplinar em Estudos do Lazer e, por isso, consultou-se ainda o seu correspondente
Banco Digital de Teses e Dissertações e acervo bibliográfico. Foram utilizados os
seguintes termos de busca: lazer, turismo, lazer e turismo, turismo de lazer e lazer e
turístico. Esses critérios resultaram na seleção de 13 dissertações e 2 teses, defendidas em
diferentes programas de pós-graduação: Administração de Empresas (PUC-RJ);
Arquitetura e Urbanismo (USP); Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPI); Estudos do
Lazer (UFMG); Geografia (Unesp / UFMG / UECE); Geografia Humana (USP); História,
Política e Bens Culturais (FGV); Hospitalidade (UAM); Planejamento Urbano e Regional
(UFRS); e Turismo (UFRN / USC).
O guia de avaliação das teses e dissertações é a análise de conteúdo, apoiada nos
modelos de Bardin (2011) e Franco (2012). Sua organização seguiu alguns passos, a
saber: a) a leitura do resumo e sumário dos textos; b) seleção de todos os trabalhos sobre
lazer e turismo concluídos entre 2009 e 2015; c) a opção por um estudo exploratório; e d)
a análise propriamente dita, amparada por categorias que objetivam o registro de
abordagens teóricas, dos entendimentos de lazer e de turismo, das interfaces e das práticas
turísticas e de lazer enunciadas nos textos.
1192

REFLEXÕES SOBRE O LAZER, O TURISMO E SUAS INTERFACES
Notou-se, durante o levantamento bibliográfico mencionado, que a separação
entre o lazer e o trabalho, frequentemente, fundamenta a compreensão sobre o fenômeno.
Dessa forma, o lazer é articulado aos termos skholé (grego) e otium (latim) ou ao período
histórico denominado de Modernidade Europeia. Além de ser considerado uma prática
do tempo livre, esse tema fica, assim, vinculado a alguns contextos histórico-sociais
específicos, insuficientes para explicá-lo em outras realidades.
Contudo, o lazer, enquanto uma experiência da vida cotidiana, não é fruto da
modernidade urbano-industrial, pois se trata de uma prática social que não se restringe
aos centros urbanos. Ou seja, o lazer é tratado como “[...] uma necessidade humana e
dimensão da cultura que constitui um campo de práticas sociais vivenciadas ludicamente
pelos sujeitos, estando presente na vida cotidiana em todos os tempos, lugares e
contextos”. (GOMES, 2014, p. 9).
No tocante ao turismo, percebeu-se um predomínio da abordagem apoiada na
Economia, fornecendo análises sobre os benefícios a serem gerados à localidade e sua
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população. É emblemático omitir a relevância do viés econômico para o turismo, todavia,
quando é desenvolvido de modo economicista, “[...] cria fortes desequilíbrios nas demais
dimensões da sociedade e da cultura que lhes servem de contexto”. (MOESCH, 2015, p.
64). Outro enfoque comumente notado é o Geográfico, que prioriza algumas
preocupações com a ocupação do espaço e impactos do turismo.
Embora tais características sejam importantes, outros aspectos não podem ser
desconsiderados, sobretudos os socioculturais. Por isso, entende-se o turismo como um
“[...] fenômeno social, cultural e espacial [...] O turismo se configura, portanto, como o
encontro de diferentes culturas, como uma atividade que desencadeia uma infinidade de
interações de ordem cultural, econômica, social e ambiental entre os sujeitos”. (ARAÚJO;
ISAYAMA, 2009, p. 147).
Nesse contexto, concorda-se com Souza (2010, 2011) ao afirmar que, embora
alguns autores tratem o lazer e o turismo como sinônimos, desde sua conceituação já é
possível notar as diferenças entre estes temas. Sendo assim, tal como Camargo (2004, p.
236), acredita-se que “por mais que alguns tentem sobrepor ou mesmo reduzir um
fenômeno ao outro, trata-se de mostrar que ambos se recortam mutuamente, guardando
um núcleo comum, mas conservando subáreas autônomas”. Consequentemente, esses
fenômenos são entendidos a partir dessa autonomia, uma vez que um não se efetiva
somente em função do outro. (ARAÚJO; ISAYAMA, 2009; SOUZA, 2010).

ENTENDIMENTOS SOBRE O LAZER E O TURISMO ENUNCIADOS NAS
TESES E DISSERTAÇÕES
A leitura desses textos indica que cinco dentro os quinze estudos vinculam
claramente o lazer ao trabalho, porém outras três pesquisas, de certo modo, também
apresentam os elementos de tal discussão. Seguindo uma linha diferente de raciocínio,
duas dissertações não contrapõem o lazer às obrigações humanas, sendo que uma delas
pondera sobre alguns pressupostos antes de se posicionar acerca do lazer como uma
necessidade humana. Além desses aspectos, é expressivo o número de pesquisas que
mencionam o lazer várias vezes, porém sem vincular essa temática a uma discussão
teórica.
Dentre os elementos expostos no conteúdo das dissertações e teses podem ser
destacados: a) o tempo livre como resíduo das obrigações humanas; b) o entendimento de
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lazer como uma necessidade básica cumprida somente no tempo livre; c) o lazer
concretizado com a função de recuperação das energias para o tempo dito produtivo.
Concernente às abordagens que se referem ao turismo, quatro trabalhos possuem
uma fundamentação teórica clara. Desses textos, uma dissertação estabelece uma
discussão em torno dos pressupostos de diferentes autores antes de entender o turismo
como um fenômeno sociocultural. De modo semelhante ao lazer, é significativa a
quantidade de pesquisas sem um posicionamento claro sobre o turismo.
Os elementos que se destacaram na produção acadêmica analisada foram: certa
preponderância do fator econômico-mercadológico, articulado ao enfoque geográfico, e
o entendimento do tema como uma “indústria”, associando-o a uma “indústria do
entretenimento e do lazer”. Um ponto em comum nas pesquisas analisadas se refere ao
lazer e ao turismo com a função de passatempo, descanso, divertimento e recreação,
vinculando as manifestações culturais de lazer à descontração.
De acordo com a análise empreendida, as pesquisas em questão enunciam
interfaces apoiadas no lazer como um subtipo do turismo (identificada em dois trabalhos)
e também do turismo submetido ao lazer (presente em nove textos). No primeiro grupo
figuram as pesquisas que mostram o lazer como segmento de mercado e também como
contributo para o incremento da atividade turística. Em relação ao segundo grupo
percebeu-se a visão do lazer como a essência, uma motivação primeira para a prática
turística.
Esse resultado denota uma ratificação do consenso do turismo como uma opção
de lazer, como identificado por Faria (2009, 2012) e Souza (2011). Em decorrência, no
conteúdo dos quinze textos, não há a compreensão desses temas como fenômenos
autônomos ou o desenvolvimento de outros pontos de partida para compreender as
relações entre os campos estudados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conhecimentos sistematizados até o momento indicam que o lazer e o turismo
são compreendidos como fenômenos sociais, mas, principalmente, como negócios. Nesse
caso, são vistos como pertencentes a uma “indústria do entretenimento”, cujas funções
são o descanso, a diversão e o relaxamento. Articulados ao desenvolvimento econômico
e às transformações espaciais, ambos podem ser entendidos como vilões.
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Outros aspectos inerentes aos fenômenos em questão, tais como a cultura e a
ludicidade, surgem no conteúdo dos textos, pois fazem parte de suas considerações.
Porém, não são predominantes como pontos de partida para a compreensão do turismo e
do lazer, mostrando a importância de rever alguns pressupostos acerca desses temas. Isso
porque as possibilidades de ações políticas, de fruição cultural, de cidadania e
aprendizagem são relevantes e não podem ser desconsideradas no cotidiano dos sujeitos
e no âmbito acadêmico.
Dentre o total de trabalhos analisados, é expressivo que três estudos apresentem
em um aporte teórico-conceitual sobre ambos os fenômenos. Portanto, acredita-se que
uma discussão teórica consistente e crítica é essencial para fundamentar a pesquisa
empírica, visto que o polo teórico pode conferir elementos que propiciem o confronto
entre teoria e realidade. Os resultados apresentados parecem não indicar um avanço dos
conhecimentos a respeito do lazer, do turismo e suas interfaces, então essa indicação de
discussão teórica pode contribuir também para a construção de uma produção acadêmica
mais reflexiva sobre esses dois temas.
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PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: LAZER E EDUCAÇÃO1
Cathia Alves – IFSP/Salto - SP alves.cathia10@gmail.com
André H. Chabaribery Capi - UNIP e Centro Universitário Araraquara - SP
RESUMO: O lazer tem se configurado como um campo multidisciplinar de estudos e de
intervenção e possibilita a concretização de propostas e ações interdisciplinares. Nesse
contexto, algumas áreas vem mapeando suas contribuições em especial, o campo da
educação. Nesse sentido essa pesquisa teve como objetivo examinar o conhecimento
produzido sobre o lazer na produção científica sobre educação em oito Programas de
Pós-graduação em Educação melhor classificados na avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Delimitamos como recorte o
período entre 2009 a 2014. Selecionamos 34 trabalhos, sendo 23 dissertações de
mestrado e 11 teses de doutorado. Os dados foram analisados a partir da técnica de
análise de conteúdo. Foi possível perceber que a relação entre lazer e educação é
funcional, pois o lazer está associado com o processo de ensino aprendizagem, visto
como uma ferramenta para fins educacionais e pedagógicos. O lazer também se
representa em alguns estudos por noções de prazer, interesse pessoal, diversão,
sensibilidade, socialização, entre outros. Quanto à metodologia, as pesquisas analisadas
recorrem a diversas formas de investigação num único estudo, o que pode trazer
contribuições para o campo de estudos do lazer, tais como, a técnica de grupo focal e a
etnografia.
PALAVRAS-CHAVE: lazer e educação.

INTRODUÇÃO
Os estudos sobre a relação lazer e educação tem crescido nos últimos anos, tanto
na produção de pesquisas como também em ações de programas de políticas públicas
que associam os dois elementos. Muito desse vínculo se dá por meio da característica
educativa que o lazer enseja e ainda pelo fato da escola abordar o ensino formal e não

1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Eventos de Caráter
Científico e Tecnológico Fapemig / Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação
Profissional no Lazer. UFMG – BELO HORIZONTE - BRASIL
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formal, nesse sentido o lazer ganha espaço no chamado “período de contra turno” com
vivências e expressões culturais e esportivas, tais como, oficinas de arte, dança, música
e práticas corporais.
No campo de pesquisa do lazer especificamente, a relação com o elemento da
educação sempre existiu, foi representada historicamente com um forte vinculo com a
escola; sua abordagem, muitas vezes se deu por valores que não são garantidos no
interior da sociedade e por meio de experiências, práticas corporais, vivências culturais
e esportivas, projetos com temas diversos (saúde, política, meio ambiente...)
vivenciados dentro do ambiente escolar (REQUIXA, 1977, MARCELLINO, 2004,
2005; PACHECO, 2004, 2006; PINTO, 2008; FRANÇA, 2009).
Assim levantamos os seguintes questionamentos: Quais são os conteúdos e
temáticas do lazer investigados pelo campo da educação? Quem são os pesquisadores da
Educação que tem tratado do tema lazer? Quais são os resultados desses estudos?
Portanto, o objetivo do artigo é identificar e mapear como se dá no campo da pesquisa
da Educação a representação do lazer, procurando encontrar como essa área tem se
apropriado dessa vivência cultural.
1199

TRATO METODOLÓGICO
Inicialmente identificamos os programas de pós-graduação em Educação no
Brasil. Encontramos 144 programas na grande área de ciências humanas no campo da
Educação. Posteriormente, examinamos as notas desses programas como critério de
inclusão para realização do estudo. Sendo: 79 programas com nota 3; 44 programas com
nota 4; 13 programas com nota 5; 5 programas com nota 6 e 3 programas com nota 7,
dessa forma consideramos para essa pesquisa 08 programas no Brasil, sendo os de nota
6 e 7.
A representatividade geográfica desses programas ocorre com 6 programas na
região sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte) e 2 programas na região sul
do Brasil (Rio Grande do Sul). Selecionamos os trabalhos de tese de doutorado e
dissertação de mestrado desses programas durante o período de 2009 a 2014,
totalizando 23 dissertações de mestrado e 11 teses de doutorado, um total de 34
trabalhos.
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Para o mapeamento identificamos e selecionamos os trabalhos pelo site de cada
uma das instituições escolhidas seguindo tais procedimentos: A- Identificação dos
programas de pós-graduação em Educação no Brasil pelo site da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)2; B- Seleção das instituições
com notas 6 e 7 no ano de 2014, esses programas foram selecionados por critérios de
avaliação, pois pela suas notas representam grande fator de impacto nas pesquisas da
área da Educação; C- Escolha do material publicado nos últimos anos destas
instituições, que continham palavras chaves ou títulos que se desdobravam em lazer,
recreação, ócio, animação, tempo “livre”, lúdico e interesses culturais; D - Num
segundo momento ampliamos o recorte da busca para outros elementos chaves, tais
como: esportes, jogos, brincadeiras e brinquedos; teatro, cinema, arte, música, desenho,
excursões, festas, eventos, passeios, etc...; selecionamos os trabalhos que continham
esses elementos/palavras no sentido de que poderiam apresentar pesquisas que dialogam
com o campo do lazer; E- Após a seleção dos temas, fizemos a analise do objetivo,
problemáticas, metodologia, conclusão e relação entre o pesquisador e a área,
consultando o resumo, introdução, metodologia e conclusões do estudo, além do acesso
ao currículo lattes do pesquisador; F- Para finalizar contamos com a elaboração de uma
ficha para analise das fontes encontradas, considerando o aspecto metodológico dos
estudos, resultados e a possível relação com o campo do lazer com as conclusões
preliminares.

METODOLOGIAS DOS ESTUDOS
As palavras chaves das teses e dissertações foram a primeira característica a ser
observada para seleção do material. As palavras mais citadas são arte, práticas
educativas, vivências culturais, educação não formal, sensibilidade, brincadeira, cultura
popular, culturas infantis, ludicidade, tempo e espaço, processos educativos, espaços
públicos, contexto não escolar, tempo livre, cultura corporal, emancipação humana,
produção cultural e arte popular. Durante as leituras e análises percebemos que todos
esses termos de forma direta ou indireta estavam ligados ao lazer, mesmo quando a

2

Disponível em:
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarGrandeArea.
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palavra lazer não se fazia presente. A palavra lazer aparece no título de dois trabalhos e
não é termo chave em nenhum dos estudos.
Já para o exame metodológico das teses e dissertações dividimos a analise em
três grupos: A) Tipo de pesquisa (bibliográfica, documental e de campo); B) Técnicas
de investigação (forma de coleta dos dados) e; C) tipo de abordagem mais presente nos
estudos (histórica, filosófica, sociológica, antropológica, fenomenológica, etc).
Verificamos que o tipo de pesquisa mais frequente é a investigação
bibliográfica, acompanhada na maioria das vezes pela de campo. Já os estudos
documentais demonstraram uma frequência em sete trabalhos. Uma visão geral da
metodologia das pesquisas revela que a pesquisa bibliográfica é essencial para
elaboração de uma dissertação e ou tese, mas a maior parte das pesquisas combinou
investigação de campo, dois estudos se restringiram a pesquisa bibliográfica.
Quanto a técnica de coleta de dados, observamos que diversas estratégias tem
sido utilizada, muitas vezes um único trabalho combina duas a três técnicas, o mais
comum nessa combinação é a estratégia da observação, com entrevistas e registro
fotográfico ou de vídeo. A maioria dos estudos recorrem às entrevistas
semiestruturadas, alguns citaram registro fotográfico (dois estudos) e gravação de vídeo
(um estudo). Os questionários foram pouco citados, a presença de grupo focal e o
recurso das imagens demonstra uma renovação e inovação no campo da pesquisa
relacionada ao lazer.
Um dado que chama a atenção é o uso da etnografia, em alguns trabalhos vista
como abordagem metodológica e em outros como técnica de coleta de dados. A
etnografia foi citada em sete trabalhos entre dissertações e teses. A abordagem histórica
é citada em dois trabalhos, a antropológica em um, assim como a fenomenológica. A
maioria das teses e dissertações não cita o tipo de abordagem que estão apoiados para
realização do estudo.
Notamos que o recurso da entrevista, os dados qualitativos e a etnografia são
frequentes em grande parte dos estudos.

QUEM SÃO OS PESQUISADORES QUE DIALOGAM COM O LAZER?
Para identificar o vínculo dos pesquisadores que desenvolveram seus estudos de
pós-graduação na área da Educação, consultamos as informações básicas disponível no
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texto inicial do currículo lattes de cada um deles. Nas situações em que não
encontramos os dados nesse primeiro item, aprofundamos a consulta acessando as
categorias formação acadêmica/ titulação, atuação profissional, linhas e projetos de
pesquisa e áreas de atuação. Dos 34 trabalhos investigados o autor de um deles não
possui cadastro na plataforma Lattes, portanto, apresentaremos os dados apenas de 33
autores.
Observamos que a formação inicial (graduação ou licenciatura) dos
pesquisadores ocorreu em 14 cursos diferentes com destaque na Pedagogia e Educação
Física com dez e seis aparições respectivamente. Três são formados em Educação
Artística/ Artes, três em Letras e outros dois em História. Os demais têm a formação em
Jornalismo, Arquitetura, Artes Cênicas, Biologia, Ciências Sociais, Comunicação,
Direito, Psicologia e Terapia Ocupacional.
No que se refere a instituição e a região do país onde os estudos ocorreram
identificamos que vinte e um deles foram desenvolvidos em universidades públicas
(todas localizadas na região sudeste do Brasil – UFMG (11), UFF (3), USP (3), UERJ
(02), UFRJ (1) e UFSCar (1)) e 12 nas privadas (três estão localizadas na região sudeste
(PUC/RIO) e nove no sul - UNISINOS (5), PUC/RS (4)).
Identificamos que vinte e seis deles atuam na área da educação formal dos quais
doze como professor no ensino básico, dez ministrando aula na universidade, três na
área da gestão e um como orientador educacional. Cinco deles trabalham na educação
não formal ministrando aulas ou orientando ações na área da dança, música, teatro,
capoeira e museu, enquanto dois são estudantes de pós-graduação.

OS CONTEÚDOS DAS PESQUISAS
Os assuntos das teses e dissertações encontrados são variados e demonstraram
ser compatíveis com o campo do lazer, examinamos o material e fizemos algumas
associações para identificar temáticas presentes nos estudos.
Encontramos o tema lazer e fases da vida, identificamos sete estudos que se
referem a crianças, quatro estudos sobre juventude e dois estudos sobre idade adulta.
A cultura infantil, o lúdico e ludicidade são os temas predominantes nos
trabalhos sobre infância. Outro conteúdo incluído nessa categoria é a relação que a
criança estabelece com o trabalho (BOCASANTA, 2009). A discussão sobre o corpo
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infantil foi realizada em um estudo em diferentes contextos socioculturais
(NASCIMENTO, 2009).
Em três estudos sobre juventude, a questão da cultura também está presente e
relacionada a questões de âmbito artístico (OLIVEIRA, 2009). O outro estudo considera
que esse público tem relações com movimentos artístico-culturais, tais como: produções
culturais e ou participação em eventos culturais, ambos relacionados à dança, música,
teatro, participação em rádios comunitárias, entre outros (CASTRO, 2010).
Ainda sobre o engajamento jovem em produções culturais, outra pesquisa
identificou o desenvolvimento de habilidades pessoais, sociabilidade e familiaridade
com a cultura historicamente acumulada e socialmente legitimada (RIBEIRO, 2014).
Outro estudo sobre jovens abordou a internet, apresentando-a como um ambiente
dinâmico e com expressões e visibilidades da periferia como território afetivo (REIS,
2014).
Em relação à fase de vida adulta dois estudos se debruçaram sobre esse público.
Em um estudo foi possível notar que existe uma forte influencia da família nos hábitos
de lazer individuais (BIELA, 2012). Já em outro trabalho a relação entre o habito de
ouvir músicas e o desenvolvimento de sensibilidade na idade adulta pode se dar por
meio de músicas para relaxamento, clássicas, espirituais, com melodias calmas e com
composições elaboradas (BALBINOT, 2013).
Já no tema lazer, tempo, espaço e equipamento, cinco pesquisas demonstram a
transversalidade do lazer e sua possibilidade de operar com diversos elementos. Um dos
estudos, oriundo da arquitetura, investigou formas de observar, conhecer e mapear o
espaço urbano com crianças numa determinada fronteira, apontando que as crianças são
as que mais sofrem com a segregação nas cidades (LANSKY, 2012).
Em outro trabalho o espaço é considerado como local para aprendizagem, pode
ser vivido intensamente, criando controle, disciplinamento e a homogeneização
(ROCHA, 2011). E ainda numa pesquisa sobre visita técnica ou guiada, verificou-se o
caráter de obrigatoriedade quando promovida pela escola entre os escolares (SOUZA,
2009).
Quanto à relação do espaço escolar um estudo abordou sobre as possíveis
dimensões do processo de apropriação cultural implicadas na experiência de ampliação
da jornada escolar, que tem, segundo a autora entre seus objetivos, o incremento do
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acesso à cultura e à cidade (BERNARDI, 2011). Outra pesquisa sobre o espaço escolar
e a educação integral, aponta para a carência de programas de políticas públicas nesses
espaço (FONSECA, 2014).
No se que refere aos conteúdos e vivências culturais está incluída as pesquisas
sobre teatro, dança, música, poesia, arte, jogo e brincadeira, capoeira, passeios, práticas
esportivas, que são elementos chaves, proporcionam experiências culturais e contribuem
no processo de ensino aprendizagem, para o convívio social e desenvolvimento da
afetividade. Em grande parte das vezes, esse processo de aprendizagem ocorre em
forma de oficinas (aulas) no contra turno do horário escolar. Foi muito comum também
encontrarmos nos estudos elementos de manifestação do lazer ligado as artes no sentido
da representação (teatro e imagens), da dança e da musicalidade dentro do ambiente
escolar (NEVES, 2008; BRANDÃO, 2009; FARIA, 2009; SANCHEZ, 2009;
CACERES, 2010; GALIZA, 2011; CARNEIRO, 2011; SILVA, 2012; PLACEDINO,
2014).
Sobre a relação dos elementos culturais com o processo de ensino
aprendizagem, destacamos três pesquisas, uma delas sobre a aprendizagem da
matemática, leitura e a outra sobre alfabetização.
Considerando a complexidade da matemática, por ser um objeto composto de
diferentes dimensões e conotações culturais, políticas, econômicas, pedagógicas, entre
outras, a pesquisa abordou os usos dos jogos para aprendizagem matemática,
confirmando a relação indireta do lazer com esses elementos, pois muitas vezes o lazer
não é citado, mas os jogos são vivenciados fora e dentro do ambiente escolar, são
elementos culturais do lazer usados como recursos didáticos em um processo de ensino
aprendizagem (CAMPOS, 2009).
A mídia também foi citada como forma de leitura audiovisual, contribuindo para
transformar a informação em conhecimento, inserindo na escola novos e ativos modos
de relação com o mundo da imagem sem deixar de trabalhar com o mundo da escrita
(FERNANDES, 2009).
Sobre o processo de alfabetização, a abordagem é praticamente a mesma, a
cultura em seu sentido amplo determina as praticas dos docentes, envolvendo elementos
do brincar e do jogar como mediadores (LEÃO, 2009).
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Sobre participação popular, um único estudo foi detectado com abordagem da
cultura popular, apontando que a educação popular é concebida como um instrumento a
serviço das lutas e da organização dos trabalhadores, tendo como objetivo estratégico a
construção do socialismo (GOMES, 2009).
No tema lazer e trabalho, detectamos dois estudos. Em um deles, Lavoura
(2013) buscou as possibilidades formativas e as perspectivas emancipatórias da cultura
corporal no âmbito do lazer em Projetos Políticos Pedagógicos da educação e da cultura
em áreas de reforma agrária do campo brasileiro. O conteúdo da outra pesquisa mostra
que atualmente os sujeitos ressignificam tempos e espaços de lazer, ainda que estejam
num tempo de “obrigação” e que sejam controlados pelas obrigações e tarefas
(GUIMARÃES, 2014).
Na pesquisa de Pacheco (2009) encontramos que a política educacional faz uso
do lazer; pois oferece poucas possibilidades de construção de igualdade; o autor chama
atenção para o fato de que a arquitetura das cidades foi um espetáculo que pouco alterou
a qualidade da escola pública municipal ao incorporar o lazer nesse modelo colaborando
para descaracterização das atividades culturais, do esporte e do próprio lazer como
1205

possibilidade educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos como fato que o lazer faz parte do currículo escolar, seja de forma
oculta e ou oficial, é representado por diferentes elementos, que geralmente estão
ligados ao prazer, aprendizagem, gosto e escolha pessoal, diversão, sensibilidade, tempo
“livre” ou oposto às obrigações e aos processos de afetividade e socialização. O campo
do lazer não é restrito em suas relações com a escola e se manifesta nos ambientes
educacionais formalmente e informalmente, principalmente pelos caminhos da arte
(teatro, dança e música) e pelas práticas corporais (esporte, capoeira e dança). Também
consideramos um avanço o lazer ser um instrumento diferenciado tomado pela escola e
por outros espaços como uma alternativa para construir novas perspectivas de vida em
diferentes quesitos pessoais e profissionais das pessoas.
Outro avanço é a investigação sobre espaço e a necessidade das políticas
públicas estabelecendo relação entre o lazer e o processo educativo, principalmente no
período da infância. O crescimento do campo do lazer e o alcance que seus estudos têm
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tomado justifica o investimento em mais pesquisas e ações para fundamentar e apoiar a
área como um campo de pesquisa promissor no Brasil.
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LAZER E ANTROPOLOGIA: CONTRIBUIÇÕES DE MARCEL MAUSS AOS
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar possíveis
contribuições da obra clássica de Marcel Mauss “O ensaio sobre a dádiva”, de 1925, aos
estudos do lazer. A produção científica sobre lazer teve fortes influências dos estudos
sociológicos, dado a construção do debate teórico nesse campo a partir de autores
clássicos e contemporâneos. No entanto, vemos que a Antropologia é uma área de
conhecimento que traz contribuições ao lazer, sobretudo pelo olhar voltado a dinâmica
cultural em que os diferentes grupos sociais estão inseridos e pode, assim,
complementar e aprofundar aspectos discutidos originalmente pelos estudos
sociológicos. Como procedimento metodológico foi realizada pesquisa bibliográfica,
caracterizando este estudo como qualitativo. As palavras-chave utilizadas na busca
foram: Marcel Mauss, lazer, cultura e sociedade. Os principais resultados foram: a
teoria da dádiva de Marcel Mauss pode ser aplicada ao lazer na atualidade a partir de
três pontos: 1) a categoria tempo, 2) a vivência de valores à favor do coletivo, do
convívio social, do respeito às diferenças e 3) a sociabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Antropologia; Cultura; Sociedade.

INTRODUÇÃO
A produção científica do lazer teve fortes influências dos estudos sociológicos,
pode-se notar isso por algumas produções que se debruçaram no estudo de autores
clássicos e contemporâneos do lazer como as publicações de Marcellino (2010) e
Marinho e Pimentel (2010). Esses estudos procuram dar uma explicação para o lazer, e
embora não haja um consenso entre os estudiosos, pode-se dizer que há um grupo de
autores que consideram o lazer como um fenômeno social urbano industrial, surgido
com o processo de Revolução Industrial que teve início no final do século XVIII. Esse
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será nosso ponto de partida. Ao nos referirmos ao lazer, estaremos considerando-o como
fruto do processo de industrialização. Isso será especialmente importante para a
discussão que aqui propomos, já que consideraremos as contribuições dos estudos
antropológicos aos estudos do lazer.
Partiremos da obra clássica de Marcel Mauss “O ensaio sobre a dádiva”. Este
autor construiu uma análise e discussão pormenorizada sobre o sistema de trocas
(“dádiva”) em diversas sociedades consideradas “arcaicas” e considera que esse modelo
é ainda atual no caso de sociedades que ultrapassaram a fase de “prestação total” mas
que ainda não chegaram ao contrato individual, ao mercado, onde circula o dinheiro.
Faremos uma aproximação da teoria de Mauss (2003)1 e os estudos do lazer que nos
remetem para a atualidade da teoria sobre a dádiva quando aplicada a alguns aspectos e
categorias do lazer na sociedade contemporânea. Ou seja, na presente pesquisa
consideramos a possibilidade de que ainda hoje, na sociedade em que vivemos, onde o
dinheiro é o valor de troca, podemos fazer apontamentos voltados ao lazer a partir dos
pressupostos apontados por Mauss (2003).
Como procedimento metodológico realizamos uma pesquisa bibliográfica,
utilizando revistas de Educação Física e do lazer e a biblioteca da Unimep, tendo como
palavras-chave: Marcel Mauss, lazer, cultura e sociedade. O tratamento dos textos
selecionados foi baseado nas formas de análise de Severino (2007): análise textual,
temática e interpretativa.
A seguir, dividimos o texto em duas partes: inicialmente apresentamos
elementos centrais da teoria da dádiva de Marcel Mauss, em seguida, destacamos alguns
pontos em que consideramos como atuais do debate sobre lazer no Brasil e realizamos
uma análise de alguns aspectos e categorias do lazer à luz da teoria da dádiva de Mauss
e, por último, apresentamos as considerações finais sobre o que discutimos ao longo do
texto.

A TEORIA DA DÁDIVA DE MARCEL MAUSS
A teoria da dádiva de Marcel Mauss tem como base as sociedades ditas
“arcaicas”, em que o sistema econômico e social era baseado na troca, ou melhor, no
potlach, como se refere Mauss (2003). Exemplos dessas sociedades são os povos da
11

Texto extraído originalmente de Année Sociologique, 2ª série, v. I [1923-24], 1925.
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Melanésia, Polinésia e do Noroeste Americano, de acordo com registros de experiências
nessas sociedades datados dos séculos XVIII e XIX. Nessas sociedades havia uma força
mágica de cada ser e também sua honra, que pode ser sintetizada na autoridade e
riqueza. Assim, o potlach significa considerar como honras os serviços mútuos.
“A obrigação de dar é a essência do potlach” (MAUSS, 2003, p.243). O dar está
relacionado com a honra da família, seu status social, um exemplo de como esse
primeiro princípio da dádiva ocorre nas sociedades arcaicas é quando as famílias dão
uma festa com tudo do bom e do melhor, sendo que o que está em questão é o convite
às pessoas da comunidade e também o “status” da família – que demonstra ter
condições de oferecer a festa e com isso torna público seu prestígio. Há um segundo
aspecto da teoria da dádiva de Mauss (2003), a obrigação de receber. Recusar a dádiva,
recusar receber algo é uma forma de demonstrar a recusa do potlach, é temer ter que
retribuir. Assim, ao aceitar a dádiva a pessoa se compromete, ela terá que em algum
momento retribuir. O terceiro ponto da teoria é a obrigação de retribuir “(...) o indivíduo
que não pôde retribuir o empréstimo ou o potlach é desqualificado e perde mesmo a
condição de homem livre” (MAUSS, 2003, p.250).
Ao observarmos os três aspectos mencionados – o dar, o receber e o retribuir nas
coisas trocadas no potlach, vemos que há um sistema de trocas que inclui o
compromisso dos sujeitos envolvidos, é uma forma de sociabilidade e de manutenção da
vida social em que há a oferta, deveres e obrigações, no sentido de um contrato
simbólico, social. Nesse sistema podemos notar como a cultura de um povo, os aspectos
simbólicos que os orientam são determinantes e envolvem relações de poder – de status
social e de prestígio.
Essas considerações que fizemos acerca da teoria da dádiva de Mauss (2003) é
uma referência para pensarmos o fenômeno do lazer nas sociedades urbano industriais.
Ainda que o autor tenha elaborado tal teoria não considerando tais sociedades, faremos
apontamentos, de modo que poderemos buscar explicações a partir da dádiva que pode
ser uma solução para o lazer no contexto da sociedade atual, sobretudo em um momento
e contexto social em que as relações humanas estão permeadas por valores como a
competição, o individualismo, a concorrência, a mercadorização de atividades e
práticas.
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O LAZER NA ATUALIDADE: A CATEGORIA TEMPO, OS CONTEÚDOS DO
LAZER, O PROCESSO DE MERCADORIZAÇÃO E A TEORIA DA DÁDIVA
DE MARCEL MAUSS
Neste estudo se considera o lazer como um fenômeno historicamente situado,
fruto das emergências advindas da Revolução Industrial. A nova organização social
privou os homens de uma vida na qual não havia separação entre tempo de trabalho e de
lazer. O trabalho sem pausas, dia após dia, sem descanso advindo da sazonalidade
natural do campo, impôs ritmo acelerado ao ser humano e que aliado à diminuição de
festas e feriados oprimiu-o, levando – o a melhor organização do trabalho. Esta
reorganização do trabalho fez surgir nova divisão do tempo destinado ao descanso,
diversão ou ao não fazer nada.
A vida social não seguiu com leveza, pois o capitalismo proporcionava muitas
modificações nos hábitos, com o trabalho pesado, além de monótono e repetitivo em
muitos casos. Com o passar do tempo, com o trabalho assalariado e a venda da força de
trabalho, o ser humano se percebeu membro de uma sociedade de classes que se
organiza para garantir mais tempo, além do tempo do trabalho e ter conquistas
1214

favoráveis aos trabalhadores.
O “tempo livre”, então, que ocorre fora do trabalho e das obrigações sociais é
garantido aos trabalhadores com as férias, feriados e finais de semana remunerados.
O lazer ligado ao aspecto tempo considera as atividades
desenvolvidas no tempo liberado do trabalho, ou no “tempo –
livre”, não só das obrigações profissionais, mas também das
familiares, sociais e religiosas (MARCELLINO, 2002).

Nesse “tempo livre” os sujeitos podem ou não usufruir do lazer:
Com a conquista de mais tempo –livre – redução da jornada de
trabalho, repouso semanal, aposentadoria, etc., - era de se
esperar que o homem se dispusesse, com maior regularidade,
às atividades de lazer. A realidade, porém, é que são vários os
fatores que estão a impedi-lo: o cansaço físico, mental gerado
pelas atuais condições de trabalho, cada vez mais rotineiro e
dividido: o barulho e a poluição; as grandes distâncias entre a
moradia e o local de trabalho e os espaços de lazer; as
dificuldades de trânsito; e sobretudo, a falta de espaços de
lazer, na cidade (DUMAZEDIER, 1980, p. 50).
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O tempo destinado às atividades de lazer, em que ocorriam os encontros,
vivências, desenvolvimento educativo, também se vê invadido por valores
mercadológicos que corrompem sua legitimidade.
Se o lazer pode ser veículo e objeto de educação, há também possibilidade de
restringir seu potencial com modelos restritos de vivências sociais. O lazer mercadoria e
o lazer doméstico são formas de empobrecimento do lazer e de sua descaracterização.
A indústria cultural toma conta de grande parte dos negócios ligados ao
entretenimento, incluindo o turismo e o lazer. Tais negócios privilegiam o consumo e
pouco retorno oferecem à vivência de atividades do contexto do lazer. Há prevalência
do sentido artificial das vivências que passam a ter significado mais pelo status que
demonstram do que pelos valores que proporcionam. A convivência, os valores gerados
pela fruição individual e grupal não são objetivados.
Há grandes fortunas sendo geridas cotidianamente, vendendo e comprando
sonhos e ilusões e pouco oferecendo em favor de observações críticas a respeito da vida
humana no contexto sociocultural e econômico no qual se vive.
O lazer doméstico também se vê ampliado na medida em que a mercadorização
do lazer também restringe o oferecimento de políticas públicas de lazer, bem como de
equipamentos de lazer.
As classes mais desfavorecidas sociocultural e economicamente, por conta das
barreiras interclasses e intraclasses sociais (MARCELLINO, 2008), ficam alijadas de
vivências de lazer por se encontrarem distantes físicamente dos espaços e equipamentos
destinado a atividades do contexto do lazer, já que o espaço para o mesmo é o urbano.
Resta para esta população o lazer doméstico que isola os sujeitos, diminui a qualidade
da fruição da vida, suas relações, sensações e percepções.
Constata-se, principalmente, a centralização de equipamentos
específicos (teatros, cinemas, bibliotecas etc.), ou a sua
localização em espaços para públicos segmentados, o ar de
“santuário” de que ainda se revestem um bom número deles e
as dificuldades para utilização de equipamentos não específicos
– o próprio lar, bares, escolas, etc. (MARCELLINO, 2008, p.
15)

A urbanização regida pelos interesses do mercado e do lucro consome áreas
naturais, como parques, áreas de lazer e praças, havendo forte desapego do lugar e de
seus moradores, sujeitos do espaço sociocultural.
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Mesmo que haja o “tempo livre” há empobrecimento das relações humanas por
conta das barreiras sociais, da violência e do desinteresse que se instala culturalmente
pelo acesso cotidiano à vivências do lazer, ao desenvolvimento da convivência entre as
pessoas. Tal possibilidade se vê substituída por hábitos consumistas, que de certa forma
doutrinam e colonializam o ser humano. Que os hábitos, ao contrário, superem o
consumo e o conformismo e que alcancem a crítica e o aprendizado é o desejável
(MARCELLINO, 2008).
Ademais destacamos os interesses ou conteúdos do lazer, com a relativa
interligação entre os mesmos, representada nas diferentes épocas da sociedade bem
como da esfera cultural. Os interesses culturais são destacados primeiramente por
Dumazedier (1980) e abordados por Marcellino (2007), Camargo (1986) e Schwartz
(2003). É importante destacar a motivação e a atitude que permeiam as atividades que
compõem os conteúdos culturais, considerando os aspectos educativos e as barreiras
sociais. Estes conteúdos se subdividem em seis (artísticos, intelectuais, físicoesportivos, manuais, sociais, turísticos), há para Schwartz (2003) um sétimo conteúdo o virtual.
Os conteúdos ou interesses artísticos englobam o imaginário, as emoções e
somam as manifestações artísticas. Nos conteúdos ou interesses intelectuais, há a busca
pelo intelecto. Compõe este conteúdo a leitura e o experimento. Já os conteúdos ou
interesses físico-esportivos envolvem as práticas esportivas, os jogos, a pesca, a
ginástica, ou seja, o movimento. Os conteúdos ou interesses manuais são representados
pela manipulação ou transformação de objetos, por exemplo. Nos conteúdos ou
interesses sociais, há a presença do contato social entre os indivíduos. Ilustram-se neste
conteúdo os bailes e as associações. Em relação aos conteúdos ou interesses turísticos,
busca-se a emancipação da rotina, no tempo e espaço. Relacionam-se a estes os passeios
e as viagens.
Com relação ao conteúdo virtual, Schwartz (2003, p.29-30) contribui ao afirmar
que:
O conteúdo virtual não representa apenas uma nova “roupagem” para os
outros conteúdos culturais, mas, configura-se como um elemento do tempo
presente, com linguagem própria, capaz de alterar, até mesmo, o setting
vivencial, isto é, onde a pessoa pode usufruir de novas dinâmicas de acesso
cultural, exigindo, novas posturas, novas demandas e novos olhares, sem o
ranço preconceituoso que normalmente perpassa toda e qualquer novidade.
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O virtual pode ser compreendido também como um espaço para o acesso aos
demais conteúdos do lazer, como afirma Fraga e Silva (2010).
Assim, podemos identificar que os interesses ou conteúdos do lazer podem ser
vivenciados de modo que os sujeitos possam construir novos valores, questionadores da
ordem social, de modo a subverter o mero consumo de mercadorias como forma de
lazer. Nesse sentido, vemos como fundamental as contribuições dos estudos
antropológicos e dos princípios da dádiva, a que se refere Marcel Mauss, em que
pressupõe a sociabilidade, o convívio com o outro, a valorização da troca como
elemento fundamental para a vida social.
Podemos identificar que na sociedade atual urbano industrial, muitos
trabalhadores têm como rotina oito horas ou mais de trabalho diário e no tempo que
sobra são desenvolvidas atividades relacionadas ao deslocamento casa-trabalho, às
necessidades pessoais (dormir, se alimentar, tomar banho) e, ainda, o descanso e a
realização de atividades do contexto do lazer, muito delas realizadas no próprio lar
como dissemos anteriormente. Além disso, o trabalhador médio brasileiro tem como
direito o repouso aos fins de semana, as férias anuais e, após cumprir anos de trabalho
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ao longo da vida, a aposentadoria.
Ao olharmos para esses aspectos apontados acima com relação a divisão do
tempo destinado às obrigações e ao lazer, vemos como é fundamental os sujeitos
vivenciarem os valores que sejam uma forma de resistência ao consumo, ao lazer como
mera mercadoria, à competição e ao individualismo – valores fortemente presentes na
sociedade atual. Ou seja, o que está em questão e que aqui sinalizamos com base nos
estudos do lazer e na teoria da dádiva de Marcel Mauss é que os sujeitos ao vivenciarem
a essência da dádiva, a troca, poderão experimentar algo que poderá ser determinante
para a sociabilidade, para a humanização do sistema em que se vive.
Assim, podemos identificar que a troca ocorre nas sociedades industriais
capitalistas à medida que os sujeitos vivenciam valores em que o coletivo e o convívio
com o outro é predominante. É pensar que os conteúdos do lazer vivenciados no tempo
disponível podem ser elementos fundamentais no sentido de incentivar os sujeitos ao
convívio social. Como exemplo, seria pensarmos um fato que ocorre em diversas
localidades brasileiras aos fins de semana - um grupo de amigos jogam futebol e depois
saem para tomar uma cerveja juntos. Está aí a potencialidade para se colocar em ação os
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princípios da dádiva. Pode ocorrer a disputa em ganhar o jogo – isso mobiliza os
sujeitos a manterem o compromisso aos fins de semana de jogar, pois um dia uma
equipe perde e no outro pode ser a vencedora. Além disso, ora um amigo pode pagar a
cerveja e no outro dia é o outro. Para além do grupo que ganhou ou perdeu o jogo, o
interesse no ato de jogar futebol e no encontro posterior ao jogo para tomar cerveja, é
marcada pela sociabilidade do grupo e a humanização dos sujeitos. Nota-se aqui que as
diferenças sociais que em alguns momentos envolvem ações preconceituosas por parte
dos sujeitos, nessa situação a sociabilidade se sobrepõe e há o aprendizado por parte das
pessoas para superarem seus preconceitos em prol das atividades que estão sendo
realizadas e do convívio com o outro. Isso não quer dizer que as atividades do contexto
do lazer não sejam isentas de disputas, de relações de poder, prestígio etc., mas isso
também é movido pelos princípios da dádiva - o dar, o receber e o retribuir. Outro
exemplo são as redes sociais da atualidade, o que mantém as pessoas em contato é a
condição de participar, contribuir para a manutenção do sistema de troca, no sentido de
informações, experiências, conhecimentos, que é recíproco, sendo que esse processo
pode ser interrompido à medida que se diz algo que o outro não gosta, ou que não há
certa tolerância ou que o sistema de troca passa a não ser completo. Com isso, os
sujeitos aprenderem sobre o convívio com o outro, os limites que devem ser respeitados
para que a sociabilidade possa ser mantida.
Nos dois exemplos dados o sistema de trocas se inicia no tempo fora das
obrigações – as horas diárias que sobram das obrigações, necessidades pessoais e
deslocamento para o trabalho; fins de semana, férias anuais e aposentadoria. Assim,
identificamos a categoria tempo como um dos elementos para que ocorra a oportunidade
para o sistema de trocas. Além disso, na vivência de atividades do contexto do lazer, os
aspectos que apontamos da dádiva poderão ser potencializados, à medida que os sujeitos
tenham acesso a conhecimentos que lhes deem base sobre os conteúdos do lazer e os
valores sociais. Assim, ao invés de consumirem atividades do contexto do lazer como
forma de mercadoria, os sujeitos poderão ter acesso a experiências em que seja
potencializada a questão da sociabilidade, pressupondo o convívio com o outro, o
estreitamento de laços, a festividade, o respeito às diferenças, a disputa etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nossas reflexões são no sentido de identificar que a essência da troca, que tem
como origem a teoria da dádiva de Marcel Mauss pode ser pensada na sociedade atual
com relação à: 1) categoria do lazer – tempo, 2) vivência de valores à favor do coletivo,
do convívio social e o respeito às diferenças, 3) sociabilidade – pressuposto básico para
o sistema de trocas e para as atividades do contexto do lazer. Outras análises e
considerações poderão ser feitas à medida que este estudo tiver continuidade.
O lazer, sendo um fenômeno social urbano industrial pode ser explicado por
autores clássicos e contemporâneos, vimos aqui como essa colaboração foi determinante
para a análise realizada. Espera-se que o meio acadêmico e os profissionais atuantes no
campo do lazer possam usufruir dos diferentes conhecimentos para fundamentar sua
ação profissional, para que resulte na revisão de valores e sentidos relacionados ao
lazer, já que educação para o lazer é muito necessária para a melhoria da vida na
sociedade urbano industrial.
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ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Y AUTOESTIMA ESCOLAR:
AL ENCUENTRO DEL AUTOCONCEPTO
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Departamento de Ciencias de la Actividad Física. U. Católica del Maule - Chile
Grupo de Estudos do Lazer (GEL) - Universidade Estadual de Maringá, PR, Brasil
RESUMEN: El artículo presenta los resultados de un proceso de intervención e
investigación en el marco de la Práctica de Síntesis Profesional para obtener el título de
profesor de Educación Física de la Universidad Católica del Maule. El proceso
estableció como objetivo orientar un taller deportivo de actividades en la naturaleza de
una escuela pública, al mejoramiento de la autoestima de los estudiantes y por
consiguiente, a la mejoría de la convivencia y relaciones interpersonales del grupo
sujeto de esta experiencia. La metodología de trabajo consistió en la aplicación de un
test de autoestima escolar y la propuesta de un modelo de intervención asociado a los
elementos componentes del test. Los resultados permiten concluir que existe una
relación entre las orientaciones pedagógicas desplegadas a través de la actividad
deportiva y la mejora de la autoestima.
PALABRAS CLAVE: Psicología, educación, naturaleza
JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
El proyecto de intervención fue levantado de acuerdo a los antecedentes base
que se tienen respecto del contexto educacional que se vivencia y evidencia a diario en
las aulas nacionales, principalmente en colegios municipales con alto índice de
vulnerabilidad y cómo esta realidad es posible asociarla a la autoestima de los escolares.
A partir de esta línea, se identificó cierta deficiencia y dificultad en una escuela pública
de la comuna de Talca y se estableció un trabajo en base a un programa de actividades
deportivo recreativas asociadas al eje de las actividades en contacto con la naturaleza
(ACN), que tenían como objetivo final el incremento de la autoestima y por
consiguiente, mejorar el comportamiento del grupo curso. Los antecedentes se
recogieron a través de un Test de Autoestima Escolar (TAE, Marchant et al., 2002), lo
que permitió analizar datos que suponen la proyección de un avance en términos de la
mejora de las variables antes mencionadas.
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Las actividades se desarrollaron una vez por semana durante 14 sesiones, en las
que se trabajaron tópicos que tienen directa relación con la autoestima, dentro de los que
destacan el trabajo en equipo, liderazgo, compañerismo y especialmente la confianza en
sí mismos. Esta intervención fue evaluada a través del TAE que fue aplicado en dos
ocasiones, la primera en forma de pre-test al inicio en la 1° sesión y en una segunda
ocasión, en forma de post-test, aplicado al terminar la intervención para comprobar si
existieron cambios en los sujetos. La autoestima en los niños de 7° año básico de esta
escuela puede verse afectada por las malas relaciones con sus compañeros, la falta de
motivación, la carencia de afecto, pero principalmente, por las relaciones entre sus pares
y familia, quienes se supone son un pilar importante en la formación de la autoestima de
cada uno, puesto que dependerá de la imagen que ellos creen de sí y de la relación que
existe entre familiares y compañeros. Para esto, es preciso entender dos términos
íntimamente relacionados: el autoconcepto y la autoestima. El primero hace referencia a
la imagen que se tiene de sí mismo mientras que el segundo, hace referencia a si esa
imagen formada le es agradable o no. La autoestima cumple un rol importante en la vida
de cada persona y más aún en la de un joven. Según Vidal (2000), es la base que
sustenta en gran medida la personalidad de los niños, una autoestima alta permitirá al
niño ser más decidido, tener más confianza en sí mismo, una mayor autonomía y
afrontar momentos difíciles de la vida

AUTOESTIMA Y CONTEXTO ESCOLAR
El desarrollo de la autoestima dentro de la mejora integral juega un rol
importante en el despliegue de las cualidades y en este sentido, se entiende por
autoestima la imagen que cada uno posee de sí mismo, es reconocerse como personas,
que poseen talentos y cualidades, la que puede presentarse como positiva o negativa Al
tener una alta autoestima el estudiante podría ser más consecuente con sus actos, ser
más asertivo, más tolerante, tener metas claras, mayor capacidad de dar y recibir amor,
disfrutar de los demás y de sí mismo, anteponer la aprobación personal a la ajena,
asumir riesgos y disfrutarlos, eliminar oportunamente los sentimientos de culpa,
alegrarse honestamente por los logros ajenos, decir “si” o “no” cuando quieran (Vidal,
2000) y no por las presiones recibidas, entre otras. Las manifestaciones de una baja
autoestima en los estudiantes se ve representada en él mismo como una falta de
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aceptación y se va reduciendo a las pocas ganas de vivir, se deprime y amarga, puede
sufrir por su figura, ya que anhela ser diferente o tener otra apariencia, ser más
atrayente, ser de otra estructura, etc. (Fernández, 2014). Las concepciones sobre la
autoestima son variadas, mientras unos indican que es el sentimiento del propio valor
(Haeussler & Milicic, 1995), Ellison (2003) citado en Arias (1999), sostiene que es una
calificación de sí mismo. Un aspecto de la autoestima es la aceptación personal,
conocerse a sí mismo, tener una idea realista del propio ser y la aceptación propia.
Valorarse o sentirse amado y amable es otra dimensión de la autoestima según Gallegos
(2013). En este sentido, la autoestima es un conjunto de experiencias que el individuo
ha tenido consigo mismo y que lo conducen a un proceso de reflexión y autoevaluación,
es una actitud valórica emocional, que se mueve en conjunto con actitudes positivas y
negativas, siendo evaluada y valorada en este caso la autoimagen y la percepción
propia. Según, Naranjo (2007), la autoestima está configurada por factores internos y
externos, siendo los internos aquellos que radican o son creados por el individuo como
las ideas, creencias, prácticas o conductas y los externos, los que son propios del
entorno, por ejemplo los mensajes transmitidos verbalmente o no, las experiencias
suscitadas por los padres, los educadores, las personas significativas, las organizaciones
y la cultura. La imagen que cada niño tiene de sí mismo y que comenzó a formar dentro
de su núcleo familiar, va a continuar fortaleciéndose en el colegio debido a que es un
medio caracterizado por las continuas interacciones que tiene, tanto con sus profesores
como sus compañeros y las diversas experiencias de éxito y fracaso. El profesor y los
alumnos son personas importantes debido al intercambio cultural, social o escolar a tal
punto que el alumno se ve reflejado en la imagen que estos entregan. En concreto,
cuando el niño va creando su propio autoconcepto, surge la necesidad de ser estimado
por los demás y de estimarse así mismo. El autoconcepto es aprendido y se construye a
partir de las percepciones que se derivan de la experiencia social de los estudiantes y
deben estar presentes transversalmente en las actividades educativas.
El rol del profesor y de los padres pasa a ser fundamental en el apoyo de los
niños, asumiendo roles activos y protagónicos en el fortalecimiento y desarrollo de
aquellos que presentan una baja autoestima, trayendo consigo efectos positivos en el
desarrollo de la personalidad. Por un lado el profesor influye en el autoconcepto y el
rendimiento de sus alumnos a través de sus expectativas, actitudes, conductas y estilo
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docente, por otra parte la familia pasa a ser el apoyo esencial que los niños necesitan, es
por ello que cada vez que se establece algún tipo de relación se transmitirá la
aprobación y desaprobación de los niños entregando características personales que
definirán la autoimagen de la persona (González et al. 2012). En consecuencia, la
interacción con el profesor va generando repercusiones en el sentimiento de confianza
en sí mismo, aprendiendo a comportarse frente a las distintas interacciones que va
protagonizando tomando como referencia el actuar del profesor hacia ellos. Woolfolk
(2006), señala que los estudiantes con mayor autoestima poseen más éxitos en la
escuela, lo que conlleva a actitudes más favorables hacia la misma, mejor
comportamiento en el salón de clases y mayor popularidad entre compañeros.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Y DESARROLLO PERSONAL
La ACN proponen abordar al ser humano en su totalidad, el íntimo contacto con
lo natural vuelve al individuo a sí mismo, permitiendo el autoconocimiento y así mismo
mejora el autoconcepto, tal como menciona Rousseau en Emile (1762) en una de sus
tantas frases célebres, indicando que “formar al hombre a partir de la naturaleza no es
hacerlo salvaje, sino no dejar que se gobierne”. Las posibilidades que el individúo tiene
para conocerse son mayores en este medio, logran en su despliegue la interacción
consigo mismo, con los otros y con lo otro, lo que hace ideal a esta alternativa para
formar y educar y con ello, generar aprendizajes significativos y funcionales respetando
las características y desarrollando al máximo sus potencialidades (Castillo et al., 2015).
Las actividades en contacto con la naturaleza suponen una experiencia, por lo tanto
quien participa tiene las posibilidades de ir construyendo habilidades, actitudes, valores
y conocimientos en forma directa y espontánea. En este sentido López (1998), citando a
Froëbel (1876), indica que la vida en libertad en la naturaleza es esencial sobre todo
para los jóvenes, sus efectos exaltan y ennoblecen, así todo se hace vida y adquiere
significación. En definitiva, las actividades en contacto con la naturaleza por su
biogeoestructura brinda un ambiente de incertidumbre, donde se puede optar no solo por
un sin fin de respuestas motoras, sino que también nos brinda un ambiente propicio para
el autoconocimiento (Castillo, 2011).
Desde tiempos remotos la naturaleza es vista como fuente de conocimiento,
además de ser un medio para la educación y con un entorno de gran belleza. Baena &
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Baena (2003), mencionan a Rousseau con otra de sus frases célebres, “la naturaleza
instruye mejor que el hombre, de aquí que la mejor educación sea aquella que se limita
a seguir el curso de la naturaleza”. No existe una definición clara y de común acuerdo
en la literatura respecto de las ACN, por otra parte cabe señalar que muchas se asocian
en términos generales, pero también algunas limitan la perspectiva esencial y se
mecanizan o enfocan en lo meramente funcional desde el punto de vista motor. Autores
como Bernadet (1991) citado en Guillén et al. (2000), entiende las actividades en la
naturaleza como aquellas que tienen el objetivo común de desplazarse individual o
colectivamente hacia un fin más o menos próximo utilizando o luchando con los
elementos que constituyen el entorno físico. Tierra et al. (1996), indican que es el
conjunto de actividades de carácter interdisciplinar que se desarrollan en contacto con la
naturaleza, con finalidad recreativa y deportiva y con cierto grado de incertidumbre en
el medio. En otra línea, Devis (2000) define las ACN como cualquier movimiento
corporal intencionado realizado con los músculos esqueléticos que resulta en un gasto
energético y en una experiencia personal que nos permite interactuar con los seres y el
ambiente que nos rodea. En la misma senda Fernández-Quevedo et al. (2001), indica
que es el arte de vivir en el marco de la naturaleza con carácter deportivo y tiempo
limitado.
Para nuestros fines, las acepciones más cercanas son las que plantea Contreras
(2000), quien indica que las ACN tienen un carácter formador interdisciplinar y Castillo
& Almonacid (2012), señalan que son aquellas que se desarrollan utilizando su
biogeoestructura de los entornos naturales en lo específico y comprendiendo la relación
indisociable que existe entre el hombre y la naturaleza en términos holísticos.
Para influir en la autoestima de los niños, a través de las ACN, se pueden tratar o
intervenir en temas como liderazgo, trabajo en equipo y confianza, donde el liderazgo lo
entenderemos como una acción individual cuyas consecuencias repercuten en todo el
sistema social y sus implicaciones y razones de ser se entienden en el grupo donde
actúan (Agüera, 2005). El trabajo en equipo como la unión de varias especializaciones
hacia un fin común, en donde cada uno de sus integrantes se especializa en un área y la
unión de estas especializaciones nos permite el perfeccionamiento (Mahieu, 2002).
Finalmente la confianza, entendida como el más amplio sentido de la fe en las
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expectativas de uno, que se transforma en un hecho básico de la vida social,
(Luhmnann, 2011).

METODOLOGÍA
Esta propuesta se basó en un diseño de intervención de carácter descriptivo y de
corte longitudinal, donde se establecieron dos variables y se realizó una evaluación al
mismo grupo de sujetos en dos períodos distintos. La población con la cual se trabajó en
esta investigación, corresponde a los alumnos de una escuela pública de la comuna de
Talca, de los cuales se seleccionó una muestra por conveniencia de 23 estudiantes, lo
que representó la totalidad del 7° año básico del establecimiento educacional. Esta
investigación tomó como instrumento principal el TAE, que fue aplicado al inicio del
proceso para conocer el nivel de autoestima de los alumnos. El TAE es un test
estandarizado en Chile para ser aplicado en los cursos desde 3° a 8° año básico o por
edad desde 8 a13 años. Permite ubicar al niño dentro de un nivel de autoestima según
una clasificación diferenciada entre normal, baja y muy baja. Su aplicación en tiempo
oscila entre 20 y 25 minutos y en este lapso el niño debe contestar 23 enunciados con la
respuesta SI o No. Se otorga un punto por cada respuesta que sea positiva desde la
perspectiva de la autoestima y cero puntos por cada respuesta que indique baja
autoestima. De esta forma el sujeto podrá obtener un puntaje en el rango de 0 a 23
puntos. En la medida que el resultado final se acerque a 23 puntos, mejor será la
autoestima del sujeto evaluado y será más baja mientras esté cerca de 0 punto.

RESULTADOS
De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que el puntaje promedio del
TAE aumentó a 18 puntos, dos puntos más que lo obtenido en el pre-test, lo que indica
una mejoría en el resultado del TAE y, a nivel general, un aumento en la autoestima de
los jóvenes evaluados. (Figura 1).
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Figura 1. Promedio TAE Pre-test y Post-test

Se observa en los datos de pre-test, que la predominancia era la autoestima
normal por sobre la categoría baja y muy baja, las cuales sumaban el 22% del total de la
muestra. En el post-test, se mantuvo la tendencia de supremacía de la autoestima
normal. Cabe destacar que aumentó en más de un 10%, alcanzando el 89%, reduciendo
el nivel de autoestima muy baja, por lo tanto, de las tres categorías sólo se mantuvo el
nivel bajo y, entre éstos, sumaron el 11% del total, denotando un valor más bajo que en
1227

la evaluación inicial (Figura 2 y 3).

Figura 2. Evaluación inicial (Pre-test)

Figura 3. Evaluación final (Post-test)

Siendo más específicos en la entrega y análisis de resultados, se observa el
detalle de cada estudiante, comparando entre el pre-test(azul) y post-test (rojo). Cabe
señalar que existen algunos alumnos con una gran diferencia, siendo el caso del sujeto 6
y 9, los cuales suben más de 6 puntos de forma positiva. Por el contrario, el sujeto 17
disminuye sus respuestas positivas en el post test trasladándose de un nivel bajo a muy
bajo. (Figura 4).
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Figura 4. Resultados individuales TAE

CONCLUSIÓN
Sin dejar de mencionar la importancia que asume el trato o cercanía que se
genera entre los alumnos y el profesor, los lazos que se crean fomentan
considerablemente la participación de los alumnos en las actividades y la disposición
que presentan en cada una de éstas, lo que representa una mejor ejecución de las
propuestas que se trabajan, factor que puede ser determinante a la hora de evaluar los
resultados y la mejoría existente en las actitudes de los alumnos y la autoestima que
presenta cada uno de ellos.
Se destaca la importancia de la autoestima como agente motivador para los
alumnos en su desarrollo personal, social y escolar, propiciando un desarrollo óptimo e
integral en su formación. La autoestima, trata sobre una de las conductas primordiales
de cada uno de los niños, que busca desarrollar en ellos actitudes de desarrollo personal
e integral que abarca un desarrollo global y sistémico. El desarrollo personal es uno de
los principales hitos que marcan el desarrollo integral desde la infancia hasta la etapa
adulta, donde es necesario fomentar actitudes a partir de actividades que favorezcan el
fortalecimiento como también la adquisición de esta cualidad.
Con la aplicación de esta propuesta de intervención y según los resultados
obtenidos producto de la aplicación del TAE en el pre test y post test, se observa un
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cambio positivo en la autoestima de los alumnos. Este carácter positivo, va acompañado
de un trabajo específico, profesional y multidisciplinar, especialmente diseñado y
adecuado a las características particulares como la edad, curso, contexto escolar y
familiar de los alumnos en los cuales es aplicado y en este sentido, no es conveniente
asegurar los mismos resultados a un grupo diferente de alumnos de estas características.
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O FAZER ANTROPOLÓGICO COMO SUBSÍDIO NOS ESTUDOS DO LAZER1
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Khellen Cristina Pires Correia Soares, UFMG, khellencristina@gmail.com
RESUMO: No contexto da Pós-Graduação, temos nos colocado o desafio de problematizar
o Lazer para além dos espaços urbanos, ao encontro de outros modos de viver e dos
estudos antropológicos. Ao nos aproximar de contextos como os de Povos Indígenas e
Comunidades Quilombolas, temos sido desafiados a interpelar o Lazer entrelaçando-o a
práticas sociais. Sendo assim, propomos analisar as experiências de Lazer de uma forma
relacional, imbricadas em realidades vividas, encarnadas, de forma cotidiana e histórica.
Nossa proposta aqui é apresentar a metodologia escolhida em nossas pesquisas para
discuti-las, colocá-las em xeque e possivelmente referendá-las, oportunizando a reflexão
sobre possíveis “ousadias” metodológicas para o campo do Lazer.
PALAVRAS CHAVES: Estudos do Lazer; Antropologia; Metodologia.

INTRODUÇÃO
No contexto da Pós-Graduação, temos nos colocado o desafio de problematizar o
Lazer para além dos espaços urbanos, ao encontro de outros modos de viver, abrindo
caminhos de compreensão para outras formas de relação com o ambiente e com as pessoas,
gerando práticas sociais e experiências culturais ricas de sentido. Ao nos aproximar de
contextos como os de Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas, temos sido desafiados
a interpelar o Lazer entrelaçando-o a práticas sociais complexas, trazendo consigo outras
formas de percepção do tempo, do território e dos processos de produção cotidiana da vida.
Nossa proposta aqui é apresentar a metodologia escolhida em nossas pesquisas para
discuti-las, colocá-las em xeque e possivelmente referendá-las, oportunizando a reflexão
sobre possíveis “ousadias” metodológicas para o campo do Lazer.

PROBLEMATIZANDO EXPERIÊNCIAS DE LAZER

1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Eventos de Caráter
Científico e Tecnológico Fapemig / Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação
Profissional no Lazer. UFMG – BELO HORIZONTE – BRASIL.
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Temos nos provocado problematizar experiências de Lazer enfatizando-as como
práticas sociais, contextualizando-as em diferentes expressões que revelam histórias de
práticas e processos de envolvimento social. Buscamos relacionar conhecimentos vivos e
dinâmicos no sentido proposto por Tim Ingold (2000), explicitando processos de habitar o
mundo, como experiência cultural e como relações sociais de aprendizagem. E,
consequentemente refletir sobre em que nossos estudos se aproximam e consequentemente
podem contribuir com as discussões em curso no campo do Lazer.
Não pretendemos afirmar que devemos considerar que toda prática cultural é Lazer,
estamos afirmando que as práticas culturais apresentadas em nossos estudos são Lazer e
que um olhar mais atento sobre elas pode nos dizer muito sobre estes sujeitos, e sobre nós
mesmos.
Ao darmos voz aos sujeitos integrantes dessas minorias, a estes outros modos de
viver percebemos que eles têm contribuído muito para que consigamos alargar esse
conceito. Não negar o que já foi construído, mas buscar perceber o Lazer sob um prisma
diferente. Não como possível ferramenta de alienação, como criticava Dumazedier (1976),
mas como possibilidade de ampliação da rica produção da cultura, da vida, marcada
1232

corporalmente.
É imperioso que busquemos fazer emergir as complexidades, contradições e
ambiguidades do Lazer, sobretudo em contextos minoritários, não permitindo assim que se
perpetue o fenômeno que Santos (2002) denomina de produção da “não existência”, ou
seja, das invisibilidades de práticas sociais, de experiências de Lazer que mesmo relevantes
e constituintes nos contextos locais, não são “necessariamente ocidentalizadas,
dicotomizadas, industrializadas, urbanizadas, comercializadas e fragmentadas no contexto
globalizado mais amplo”. (GOMES, 2014, p.7)
Mesmo que o “tornar público” dessas práticas cause, pelo menos parcialmente,
o estranhamento e o desconforto em muitos estudiosos que não reconhecem a
existência do Lazer em contextos minoritários, visto que, para estes, o Lazer não
poderia existir ali porque coletividades como essas, bem como suas lógicas e
cosmovisões, não correspondem ao modelo hegemônico de sociedade,
acreditamos ser imperioso seguir adiante, do contrário, “seguiremos
invisibilizando, silenciando e marginalizando o Lazer em determinados
contextos”. (GOMES, 2014, p.8).

Corroboramos a afirmativa de Gomes (2014) da urgência em
distinguir e relativizar uma construção conceitual ocidental que define o Lazer
como antítese do trabalho, como tempo livre/liberado de variadas obrigações,
ou ainda como ocupação do tempo livre muitas vezes atrelada ao consumo, de
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outras compreensões, ainda incipientes, que destacam a importância de
reconhecer que o Lazer é uma prática social da vida cotidiana que precisa ser
situada em cada tempo/espaço social, e que, justamente por isso, integra
diferentes culturas. (GOMES, 2014, p.8)

Em diálogo com o Campo Antropológico, não pretendemos provocar a discussão
sobre que palavra/conceito se encaixa melhor para descrever as práticas estudadas: lazer,
ócio ou divertimento. Mas que problemática provocamos quando trazemos para o centro da
conversa esses sujeitos, esses modos de viver? Pensar o Lazer para além dos espaços, do
tempo, das instituições é um desafio para o campo do Lazer. A ênfase dos estudos até aqui
diz das experiências no campo da modernidade urbana, que recaem em formas de operar
com o tempo, com o espaço, com as instituições que compreendemos, mas nossa proposta
de estudo faz um movimento diferente, problematizando práticas sociais ou pessoas que
escapam a essa lógica.
Acreditamos que os contextos que temos estudado vivenciam possivelmente outra
lógica de relação com o tempo, espaço, trabalho, religião. Buscamos em nossos estudos,
colocar em discussão, repensar e possivelmente superar a crença de que exista uma história
única e universal do lazer e apenas um conceito a ser legitimado. Como afirma Christianne
Luce Gomes (2014), uma das estudiosas do fenômeno neste país
Um conceito não é o fenômeno, é somente uma representação da realidade que
se pretende designar. [...] Ou seja: o lazer foi conceituado, estudado e
pesquisado desde um ponto de vista específico. No entanto, tal concepção
negligencia não somente outros projetos políticos de sociedade, mas também
outras dimensões da vida social além do trabalho produtivo. Ademais, essa
lógica dicotômica invisibiliza outras formas de perceber e interpretar as
múltiplas realidades sociais coexistentes no mundo, cerceando as possibilidades
de que o lazer seja compreendido, problematizado e pesquisado em distintos
contextos socioculturais que apresentam particularidades e diversidades
necessárias de serem reconhecidas. (GOMES, 2014, p.7)

Sendo assim, propomos analisar as experiências de Lazer de uma forma relacional,
imbricadas em realidades vividas, encarnadas, de forma cotidiana e histórica. Sentimo-nos
impelidos a intensificar a percepção de relações igualmente ambientais e políticas, técnicas
e econômicas, na direção da compreensão dos sentidos da vida social, e promover uma
reflexão antropológica de formas de expressões de uma cultura material imbricada em
relações territoriais igualmente práticas e simbólicas. Aproximamo-nos da proposta de Roy
Wagner (2010), de ampliar o que se pergunta e o que se responde sobre o Lazer.

APRESENTANDO NOSSO FAZER METODOLÓGICO
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A tarefa de traçar os caminhos metodológicos de nossos estudos nos reporta para a
análise de que enquanto fenômeno moderno o Lazer tem seus estudos centrados no meio
urbano. As pesquisas neste campo se concentram em revelar as diversas possibilidades de
aprofundamento das relações entre o lazer e a modernidade. Nadando contra a maré, não
apenas para exercitar, como também para contribuir com o campo de estudos, estamos
propondo trilhar o caminho de volta, ou seja, voltar às populações tradicionais para verificar
como estão desenvolvendo o seu modo de vida.
Ao propor nossa metodologia em uma perspectiva antropológica, estamos entendendo
que, como destaca Magnani (1996), o que importa ao olhar antropológico não é apenas o
reconhecimento e registro da diversidade cultural, nesse e em outros domínios das práticas
culturais, e sim a busca do significado de tais comportamentos. Este autor revela que são as
experiências humanas de sociabilidade, de trabalho, de entretenimento, de religiosidade e que
só aparecem como exóticas, estranhas ou até mesmo perigosas quando seu significado é
desconhecido.

Para atingir os objetivos propostos em nossas pesquisas e sendo elas de caráter
qualitativo, o estudo de caso numa perspectiva etnográfica mostra-se a abordagem
metodológica mais adequada, trazendo a possibilidade de retratar situações que emergirem
das relações e na participação das populações tradicionais pesquisadas nas suas práticas
festivas, significados das brincadeiras e os reflexos em sua cultura, percebendo esta
cultura, como sugere Clifford (1998), como uma construção multivocal, que percebe a
diferença como um “efeito de um sincretismo inventivo” (p.19). Admitimos aqui nossa
primeira “ousadia” em mergulhar neste universo da Antropologia. Seguindo a sugestão de
Velho (2010), decidimos “correr o risco” colocando-nos como duplo aprendizes: dos
nossos mestres acadêmicos e dos nossos mestres no campo, buscando construir não uma
etnografia que represente ou espelhe estas populações, mas sim que “ateste” sua presença,
que seja, portanto, “participante da presença e que, por isso mesmo, não pretenda se
confundir com ela.” (VELHO,2006:12). Não será o caso de tornar-nos quilombolas e/ou
indígenas, mas de conversar com eles, compreendendo o que vermos, ouvirmos,
cheirarmos ou tocarmos. Buscarmos, enfim, “não tanto o estudo de pessoas, e sim um
modo de estudar com as pessoas”. (BATESON, 1980 apud VELHO,2006:5)
Brandão (1983) diz dos diferentes estilos e modos de fazer circular o saber e que
por vezes ao “permitir” que nossos pesquisados sejam os atores reais da pesquisa podemos
nos permitir uma das formas mais densas de afinal compreender o que queremos pesquisar.
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Perguntando às avessas, ou seja, deixando de pesquisar sobre e “conviver com o mundo, a
cultura e as pessoas” (p.10)

poderemos nos surpreender. O autor questiona até se

saberemos ouví-los. A proposta é estar atento ao que será revelado, ao que emergirá destas
relações.
Será uma grande aventura: descobrir que não devo ir a campo “buscar respostas” ou
“confirmar teorias”, mas buscar um diálogo entre teorias acadêmicas e nativas.
A ideia é fazer junto, oportunizar a co-autoria, fazendo com que os sujeitos
pesquisados se percebam, se identifiquem e se vejam em cada palavra escrita, em cada
gesto descrito, em cada cena contada. Buscar, enfim, que minha escrita etnográfica, como
sugere Clifford (1998), seja polifônica, que represente adequadamente a “autoridade” dos
sujeitos pesquisados, pensando na ideia de uma “autoria plural”.
Ao analisar as discussões propostas por Marshall Sahlins sobre a importância de se
relativizar a dimensão “poder” do pesquisador, Lilia M. Schwarcz (2001) afirma que
Se a Antropologia difere das ciências duras (sem querer menosprezar qualquer
uma delas) é por causa da relação ambivalente que se impõe entre o “eu” e o
“outro” e quando, pela mediação do espelho, é capaz de estabelecer um terceiro
lugar de onde é possível observar a ambos. Esse é o lugar da humanidade. Com
efeito, é a intersubjetividade que garante uma certa objetividade; é a
combinação do reconhecimento da diversidade com a busca de variantes que
levará não a análises irredutíveis, mas à possibilidade de buscar regras de
tradução e de comunicação. Procurar pelas diversidades sob um fundo de
indiferenciação, sem abrir mão das permanências, parece ainda servir como um
bom lembrete, nesses momentos em que o registro da experiência passa a ser
absolutizado. (p.132)

A partir deste entendimento do fazer etnográfico buscaremos, no contato com as
populações pesquisadas, observar, participar do cotidiano de alguns de seus integrantes:
crianças, jovens e adultos, bem como de suas práticas culturais, desde sua preparação,
organização e realização, estando atentas a como cada um destes sujeitos vivencia estes
momentos.
Mas nossa maior ousadia metodológica será a utilização da fotografia não como
“efeito do real”, como simples suporte ilustrativo, mas, como sugere Etienne Samain
(2005) “um prodigioso suporte manipulável”(p.128),

capaz de expressar, ao lado da

escrita, e de forma articulada com ela o mundo que buscamos apresentar.
Pretendemos utilizar o registro fotográfico e de filmagem, acreditando que eles
possam agregar conhecimentos e novas perspectivas as pesquisas no campo da diversidade
cultural. A utilização da fotografia, da filmagem e edição de documentários tem sido
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considerada um instrumento valioso para a compreensão do Homem e das atividades humanas
em situação de pesquisa e intercultural. Ramos e Serafim (2008, p. 2)19 defendem que
A possibilidade de utilização de novas metodologias, acoplada ao uso de
técnicas audiovisuais, trouxeram mudanças significativas ao nível dos
paradigmas conceituais, teóricos e práticos abrindo novas perspectivas de
pesquisa e possibilitando, assim, a análise da comunicação em suas diferentes
dimensões. O ser humano é passível, deste o advento das técnicas
cinematográficas, de ser estudado e analisado em sua totalidade, ou seja, tanto
em seus aspectos físicos, quanto mentais, sociais e culturais. Ao nível
metodológico, a imagem animada sonora ao integrar a comunicação verbal e
não verbal e os contextos onde se desenrolam as atividades, permite uma
abordagem holística, interacionista e apreender a ―situação total‖, utilizando a
terminologia dos antropólogos Marcel Mauss (1934) e Margaret Mead (1951,
1979).

Corroboramos com a negativa de Samain (2004) em reconhecer as fotografias
simplesmente

como

“incapazes

de

enunciar

claramente

o

que

sugerem”

e

consequentemente forçadas a seguir uma “lógica que somente a escrita pensa poder definir
e, sobretudo conduzir”. (p.72). A imagem nos faz pensar, é portadora de um pensamento e
principalmente, ousa dizer o autor, é uma “forma que pensa”. (2012, p.23). Ela,
independente de nós – autores ou espectadores – “ao combinar nela um conjunto de dados
sígnicos (traços, cores, movimentos, vazios, relevos e outras tantas pontuações sensíveis e
sensoriais) ou, ao associar-se com outra(s) imagem(ns) seria uma forma que pensa” (p.23).
A imagem é capaz de ideações – capaz de suscitar ideias -, da mesma forma
como sabemos reconhecer esse potencial à frase escrita ou à frase musical.
Todavia, a ela negamos essa habilidade, sem, no entanto nos fundamentarmos
das razões. (SAMAIN, 2012, p. 35)

Será então buscando “trazer as imagens de volta à vida” que nós utilizaremos desse recurso
em nossas pesquisas. Nossa escrita final será realizada buscando relacionar as informações, ou seja,
confrontar o que vimos, lemos e ouvimos e capturamos imageticamente; travando um diálogo com
as teorias acadêmicas e nativas. Buscaremos realizar uma descrição que oportunize a reflexão,
dentro do debate antropológico, de como esses sujeitos se constituem, relacionando envolvimentos.
Traremos para o debate até que ponto nos aproximar desses sujeitos e de suas práticas nos permite
dizer que essa cultura existe/permanece por causa de seu envolvimento com ela. A pretensão
analítica da pesquisa pretende se desdobrar a partir desta descrição. Ela será a base de reflexão
sobre uma política cultural, buscando superar um discurso romântico e/ou panfletário.

A grande tarefa de consolidação de nossos estudos, como destaca Geertz (2005), será a
importância de estar lá e escrever aqui, de conseguir trazer por meio da escrita e da edição das
imagens o revelar do modo de vida das populações pesquisadas e as contribuições para o
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campo de estudos do lazer. E para entender melhor essa experiência Magnani (2002)
acrescenta
Em suma: a natureza da explicação pela via etnográfica tem como base um
insight que permite reorganizar dados percebidos como fragmentários,
informações ainda dispersas, indícios soltos, num novo arranjo que não é mais o
arranjo nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele) nem
aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo carrega
as marcas de ambos: mais geral do que a explicação nativa, presa ás
particularidades de seu contexto, pode ser aplicado a outras ocorrências; no
entanto, é mais denso que o esquema teórico inicial do pesquisador, pois tem
agora como referente o ―concreto vivido. (MAGNANI, 2002, p.17)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As descrições das práticas sociais das populações pesquisadas pretendem não se
restringirem naquilo que permanece trazendo à tona uma memória presente de forma
romantizada, mas voltar o olhar também para aquilo que se rompeu e por que se rompeu,
tomando o cuidado para que as interferências que por ventura surgirem do processo
investigatório sejam revestidas de sensibilidade e atenção à lógica da vida cotidiana do
contexto estudado.
Com base neste entendimento, realçamos a necessidade de enfatizar a alteridade
dos modos de viver, suas diferenças e lógicas, em igualdade de importância e valorização
das referências criadas nesse contexto dinâmico da vida em que se constituem e se
relacionam. Nossas investigações possibilitam um movimento em direção a esses outros
modos de viver, assinalando a relação pesquisa, alteridade, cotidiano e territorialidade.
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LAZER E DIREITO SOCIAL: A RELAÇÃO NA PIA UNIÃO DO
PÃO DE SANTO ANTÔNIO, BELÉM/ PARÁ
João Luis Feitos Ramos Júnior
CEDF/UEPA
jfeitosaramos@hotmail.com
Vera Solange P. Gomes de Sousa
CEDF/UEPA
soldurui@hotmail.com
O presente estudo teve como objetivo descrever e identificar como o conteúdo lazer é
administrado/organizado na Instituição PIA União do Pão de Santo Antônio através do que
consta nos documentos legais tais como Constituição Federal de 1988, Política Nacional
do Idoso e o Estatuto do Idoso, relacionando-os aos direitos sociais dos idosos. Foi utilizado
como coleta de dados o modelo de questionário contendo quatro perguntas envolvendo
lazer, direito social e o idoso e aplicado a dois profissionais das áreas de fisioterapia e
terapia ocupacional da Instituição. Através da análise de discurso, foi constatado a pouca
visibilidade por parte do Poder Público além da quase ausência de políticas públicas mais
atuantes na ampliação e acesso ao lazer para o idoso institucionalizado resultando, portanto,
num quadro de negligência no que tange à qualidade de vida e bem-estar do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Social; Lazer; Trabalho e Idoso.
1242
CONSTRUINDO BRINQUEDOS DE SAÚDE
Vitor Nina de Lima, UFPA, vitorninal@gmail.com
Larissa Gonçalves Medeiros, UFPA, larissagmedeiros@yahoo.com.br
Lucília da Silva Matos, UFPA, luciliasmatos@gmail.com
Comover cuidado é mover afetos para a potência de vida das pessoas e de suas
comunidades. Este resumo discute a experiência dos Brinquedos de Saúde em Belém,
práticas na fronteira entre a saúde e o lazer para a produção da *partilha do sensível* por
representar -e assim reorganizar- a experiência do comum em um cotidiano de cuidado.
Um brinquedo é uma reunião de brincantes, ou seja, atores políticos de afeto potente
capazes de desenvolver jogos diversos e, a partir da experiência estética, promover a
reorganização dos afetos e o diálogo com paixões alegres. Os Brinquedos de Saúde têm
atuado basicamente em hospitais, manicômios, praças, bocas-de-fumo e universidades- o
que há em comum é que todas essas comunidades apresentam determinado grau de
vulnerabilidade e em jogos que produzem relações alegres também atravessam os corpos
políticos com afeto, produzindo, da impotência, o impossível. Na arte o contato entre os
corpos e memórias é estético e produz relações inéditas, próprias do ato de criar ou brincar.
Trata-se talvez de uma necessária insurgência à normatização do cuidado que há tempos
produz violência por seu caráter autoritário Afinal, é possível produzir Saúde sem o
estabelecimento de novos circuitos de afeto? Uma vez dispostos em rede, estes dispositivos
são capazes de potencializar diálogos diversos entre regiões marginais da comunidade e
estes brinquedos tem viabilizado intervenções cotidianas no cuidado com a populações em
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vulnerabilidade. Este é um trabalho em conjunto entre o Moçarai- Grupo de Estudos em
Ludicidade na Amazônia e o NARIS- Núcleo de Artes e Imanências em Saúde, ambos da
UFPA.
PALAVRAS CHAVE Brinquedo; Cuidado; Promoção da Saúde

CRIANÇAS E HUMANIZAÇÃO:
POSSIBILIDADES LÚDICAS EM UM CENTRO DE SAÚDE
Daliana Stephanie Lecuona, UDESC – dalianalecuona@gmail.com
Juliana de Paula Figueiredo, UFSC – julianapfig@hotmail.com
Alcyane Marinho, UDESC/UFSC – alcyane.marinho@hotmail.com
A humanização tem sido observada por meio de diferentes possibilidades de promoção e
tratamento em saúde. Assim, este estudo apresenta um recorte de uma pesquisa mais ampla,
tendo como objetivo conhecer as atividades promovidas a crianças de um centro de saúde
em Florianópolis (SC). Esta pesquisa se configura como descritivo-exploratória, na qual
foi realizada entrevista com a responsável por uma das iniciativas identificadas. Os dados
foram analisados por meio da Técnica de Análise de Conteúdo. Duas ações foram
detectadas. Uma delas refere-se a um grupo de Psicologia Infantil que ocorria,
semanalmente, com o objetivo de promover ferramentas para o fortalecimento interno e
emocional das crianças, proporcionar um local, no qual pudessem falar sobre suas
inquietações, além de compreender o papel do grupo, e as necessidades de si e do outro e,
consequentemente, aprender a lidar melhor com os desafios e conflitos, bem como
reconhecerem potenciais e limitações individuais e coletivas. A segunda iniciativa trata-se
do grupo “Hora de Brincar”, o qual busca atender as necessidades de crianças e
adolescentes com sobrepeso, promovendo brincadeiras de rua, as quais objetivam um
maior gasto energético de forma lúdica. Os encontros deste grupo são duas por semana,
associados a palestras nutricionais aos pais e cuidadores. Não existe um período préestabelecido, no qual a criança pode participar das atividades; seu tempo de permanência é
livre e o grupo ocorre continuamente. Os resultados retratam a existência de iniciativas,
envolvendo o componente lúdico, de significativa importância para o desenvolvimento da
humanização em centros de saúde. Ambos os grupos demonstram a possibilidade de
promover a saúde infantil de maneira acolhedora e divertida, tornando-se um
potencializador dos resultados pretendidos. Faz-se importante a difusão destas propostas a
fim de incentivar outros profissionais da área da saúde a implementar grupos focais a
crianças, sendo estes pouco ofertados em centros de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Centros de Saúde; Humanização da Assistência; Criança.

DANÇA DO PAU FURADO: SÍMBOLO DE IDENTIDADE CULTURAL PARA
A COMUNIDADE QUILOMBOLA CAPOEIRAS DE MACAÍBA/RN
Márcia Félix da Silva, marcia.099@hotmail.com,
Lígia Dielly de Lima, ligiadielly@hotmail.com, IFRN,
Emmanuel Felipe de Andrade Gameleira, felipe.gameleira@.ifrn.edu.br
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Segundo dados do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome),
existem em todo o país cerca de 3.524 comunidades remanescentes de quilombos. Apesar
de um número tão expressivo, não existem estudos suficientes, tampouco canais que
ofereçam suporte e visibilidade às sérias questões vivenciadas por esses povos, como
aspectos que dizem respeito à sua cultura, memória, representações, identidade e a
valorização de tal patrimônio. Este trabalho tem como objetivo apresentar breves notas
etnográficas sobre algumas características da comunidade quilombola Capoeiras
(Macaíba/RN), em especial, uma dança, denominada “Dança do Pau Furado”, a qual se
tornou um dos símbolos de identidade para a comunidade. Metodologicamente, a
pesquisa partiu de uma abordagem etnográfica, lançando mão da técnica de observação
participante, bem como de entrevistas semi estruturadas. A partir da coleta e análise dos
dados, foi possível compreender que a Dança do Pau Furado é mais que um símbolo de
identidade, ela é uma marca distintiva da comunidade Capoeiras. Através dessa
manifestação cultural, a referida comunidade quilombola pode se diferenciar das demais,
e os indivíduos que dominam a dança passam a ser considerados como membros, de fato,
do grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Comunidades quilombolas, Comunidade Capoeiras, Identidade
Cultural, Dança, Práticas Culturais.

EDUCAÇÃO PELO E PARA O LAZER COMO INSTRUMENTO DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE
Larissa Gonçalves Medeiros, UFPA, larissagmedeiros@yahoo.com.br
João Paulo Paiva Costa, UFPA, tocadopordeus@hotmail.com
Lucília da Silva Matos, UFPA, luciliasmatos@gmail.com
Este trabalho é fruto do projeto de extensão “Educação pelo e para o lazer para a promoção
de saúde de usuários da rede SUS no município de Belém” vinculado ao Grupo Moçarai
de Estudos e Pesquisas sobre Lazer e Ludicidade na Amazônia, da Universidade Federal
do Pará, e executado de junho de 2015 a maio de 2016 com o objetivo de promover
melhorias nas condições de saúde e vida das pessoas através do desenvolvimento de
práticas lúdico-educativas a partir dos interesses do lazer (artísticos, físico-esportivos,
sociais) estimulando vivências críticas, ampliação da autonomia e capacidade de resolução
dos problemas de saúde. Neste sentido, foi realizada semanalmente uma oficina na Praça
da República em Belém que trabalhava atividades expressivas corporais, jogos populares
e círculos de cultura com uma média de 15 participantes por encontro, entre estudantes e
profissionais de saúde, usuários de serviços de saúde mental, incluído pessoas que fazem
uso abusivo de álcool e outras drogas, e pessoas em situação de rua. Além disso, foram
realizadas seis Cinecirandas em espaços comunitários, que consistiram em sessões de
cinema que iniciavam e/ou terminavam com jogos, brincadeiras e ciranda, e contaram com
a participação da estudantes e profissionais de saúde, e de habitantes do território onde o
filme era exibido. As atividades contribuíram para mudanças nas formas de cuidado de si
e do outro, fortalecimento de vínculos comunitários e agenciamento de coletivos,
estimulando os participantes no desempenho de sua função política de defesa de direitos e
controle social. Além disso, possibilitaram o desenvolvimento de novos olhares por parte
dos profissionais e estudantes da área da saúde em relação a seus processos de trabalho no
que tange aos objetivos de promoção de saúde no SUS, contribuído indiretamente para a
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reorganização desses processos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação pelo lazer; Educação para o Lazer; Promoção de saúde;
Educação popular em saúde.

EXPECTATIVAS DOS PARTICIPANTES DE UMA OFICINA DE MEDITAÇÃO
NO CONTEXTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO
Juliana de Paula Figueiredo, UFSC – julianapfig@hotmail.com
Natali Catarini Silva, UDESC – natalinatali1@hotmail.com
Alcyane Marinho, UDESC/UFSC – alcyane.marinho@hotmail.com
A meditação é uma prática milenar, a qual vem ganhando cada vez mais adeptos em todo
o mundo, na tentativa de proporcionar bem-estar e uma vida mais plena e feliz. Neste
sentido, o projeto de extensão “Lazer e Recreação”, da Universidade do Estado de Santa
Catarina, promoveu uma oficina de meditação, oportunizando duas turmas abertas às
comunidades interna e externa. Este trabalho teve como objetivo analisar as expectativas e
os objetivos alcançados com a experiência da meditação. De natureza descritiva e qualiquantitativa, o estudo foi composto por um questionário com seis questões, além dos dados
de caracterização, sendo aqui focalizada a pergunta referente à experiência com a
meditação, bem como palavras-chaves representativas das expectativas com relação à
oficina e ao que foi alcançado. Os dados foram analisados por meio de elementos da
Técnica de Análise de Conteúdo. Participaram da oficina um total de 87 pessoas, das quais
72 responderam o questionário, sendo 53 do sexo feminino e 19 do sexo masculino, com
média de idade de 33,14±11,59 anos. Entre os participantes, 34 tinham experiência com
meditação e para 38 pessoas este era o primeiro contato. Com relação às expectativas dos
participantes, predominaram: conhecimento (31), relaxamento (13), paz (10), aprender (9),
tranquilidade (7), prática (5), autoconhecimento (4), concentração (4), experiência (4),
harmonia (4), meditação (4), novo (4). Os participantes também elencaram os resultados
alcançados, destacando-se: conhecimento (25), paz (16), relaxamento (10), tranquilidade
(9), autoconhecimento (6), calma (5), experiência (5), técnica (5), aprendizado (5). Podese constatar que o interesse pela oficina não dependeu, necessariamente, da experiência
prévia dos participantes. As expectativas como um todo se mostraram, diretamente,
associadas a princípios norteadores da meditação. A vivência proporcionada parece ter sido
capaz de atingir os objetivos esperados, uma vez que os resultados atingidos aproximaramse das expectativas dos participantes.
PALAVRAS-CHAVE: Meditação; bem-estar; conhecimento; projeto de extensão.

EXTENSÃO RURAL, AGROECOLOGIA E LAZER: DESAFIOS E REFLEXÕES
SOBRE O TRABALHO DO/A EXTENSIONISTA RURAL NO MUNICÍPIO DE
RIO FORMOSO-PE
Pageú, A.B.A – UFRPE
Silva, J. L. F. – UFRPE
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A agricultura familiar na Zona da Mata de Pernambuco, historicamente caracterizou-se por
fortes ações de dominação política e produtiva dos latifúndios de cana-de-açúcar, fazendo
com que os agricultores/as familiares e sem-terra desenvolvessem mecanismos políticos de
luta pela reforma agrária e garantia de direitos civis. Nesse contexto foram conquistados
os assentamentos rurais, como ponto de partida para um processo de restruturação
produtiva, ambiental e social da agricultura, com consequências diretas sobre o modo de
vidas dos agricultores e sobre as ações da extensão rural.Com base nos postulados da
Pesquisa Participante. A presente pesquisa de PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica), buscou questionar a abordagem convencional das metodologias de
pesquisas científicas, o que permitiu que nos primeiros momentos de comunicação com
os/as técnicos/as extensionistas, fosse possível evidenciar-se a necessidade pesquisar sobre
os elementos práticos metodológicos que constituem o trabalho do/a extensionista rural.
Assim, como parte da incorporação dos elementos de uma metodologia de pesquisa que
considera a dinâmica da realidade dos sujeitos envolvidos, resolvemos por alterar o eixo
de pesquisa para uma análise da ação dos agentes de ATER(Assistência Técnica e Extensão
Rural) do município de Rio Formoso-PE, nos projetos de transição agroecológica e seus
efeitos sobre a construção de elementos de lazer no modo de vida das famílias camponesas.
Como resultados parciais, temos que: (1)a agroecologia, possibilita que a ATER, torne-se
consequente coma demanda de restruturação produtiva, ambiental e social da agricultura
da região; (2) as chamadas de Ater trazem consigo elementos que impactam no trabalho
dos agentes de ATER, tais como, relatorias sistemáticas das ações, desconsideração da
dinâmica sócio-política da região, número elevado de famílias (90) por extensionista e
incerteza nos repasses financeiros e (3) evidenciou-se a necessidade de trabalhar as
demandas da juventude rural, para sua incorporação à agricultura, entre elas o lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar, Juventude, ATER, Lazer

INFÂNCIA RIBEIRINHA NA AMAZÔNIA PARAENSE: AS
REPRESENTAÇÕES DAS CRIANÇAS SOBRE RECREAÇÃO E LAZER
Amanda Caroline da Silva Santiago, Discente concluinte do CEDF/UEPA
amandakarol12@hotmail.com
Luciane Cristina Farias de Aguiar, Discente concluinte do CEDF/UEPA
lucianac.f.a@gmail.com
Na Sociedade a palavra lazer tem vários significados, assim, cada pessoa possui a
autonomia para escolher a sua própria definição e utilização. Para algumas pessoas o lazer
é descansar; para outros praticarem esportes, estar com a família, ou está no trabalho, entre
outros. Mas, de acordo com a origem, a localização, condições de acesso destas crianças
ao lazer, há diferentes manifestações culturais desta prática – diferenças estas, visivelmente
observáveis ao ser praticado por crianças no campo ou em cidades. Este trabalho tem como
objetivo descrever o Lazer a partir da percepção das crianças da Escola Bosque Unidade
Pedagógicas Faveira, da comunidade ribeirinha da Ilha de Cotijuba, Belém/ Pa. Tal amostra
foi composta por crianças nativas desta região, estudantes da rede pública de ensino. As
quais fazem parte do 1º ciclo do ensino fundamental com a faixa etária de 6 a 10 anos de
idade, dos turnos da manhã da referida escola. Portanto, espera-se que esta pesquisa,
proporcione a comunidade científica e acadêmica a análise de diversos aspectos sobre o
referido assunto, principalmente sobre uma visão praticada na realidade social em que se
encontram tais ribeirinhos, com o intuito de inspirar possíveis mudanças no cenário social
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e educacional. Sendo esta pesquisa classificada metodologicamente como pesquisa de
campo, do tipo exploratório de abordagem qualitativa. Todas as informações serão
apresentadas em capítulos, sendo: 1. Lazer: definição conceitual; 2. O que se entende por
percepção; 3. A formação da Comunidade Ribeirinha de Cutijuba - Pa; 4. Condições
sociodemográficas e históricas da comunidade Faveira e, por fim, serão apresentados os
resultados da pesquisa de campo - com análises do material coletado até então, pois tal
pesquisa encontra-se em andamento, e considerações finais.
PALAVRA - CHAVE: Lazer; Criança ribeirinha; Ilha de Cutijuba. Cultura paraense;
Brincar da Amazônia.

INTERAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE IFRN-CAMPUS
NATAL-CENTRAL
Mikaelle Dayse do Nascimento Marques
Emmanuel Felipe de Andrade Gameleira, IFRN, mikaelledayse@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo investigar as interações sociais (SIMMEL, 1903) entre
alunos do IFRN Campus Natal-Central, durante a realização dos Jogos Internos da referida
instituição. Tentou-se compreender como tais interações propiciam a formação de vínculos
identitários entre alunos de um mesmo curso, bem como a rivalidade entre alunos de cursos
diferentes. Metodologicamente, recorreu-se à pesquisa de campo e à aplicação de
entrevistas semi-estruturadas. Os resultados apontam para o fortalecimento identitário dos
jovens em questão, mas, também, o acirramento das rivalidades, o que extrapola os
objetivos do esporte na escola que são com o intuito de que os jovens tenham como forma
de atividade competitiva, recreativa e de lazer. Transformando assim os jogos numa grande
realização competitiva e de interação. Fazendo com que fique visível comportamentos de
rivalidade entre as equipes, porém com finalidade de ser apenas um meio interativo dos
envolvidos nestas competições, trazendo a tona uma forma de interação e socialização entre
os alunos deste campos. Portanto, tornando visível o comportamento de rivalidades entre
as equipes, porém com finalidade de ser apenas um meio interativo dos envolvidos nestas
competições. Mostrando que a escola pode sim ser um meio de interações sociais conforme
George Simmel afirma. Por fim, no fim dos jogos aproximando os alunos em um só
conjunto para o lazer e competição.
PALAVRAS CHAVE: Jogos escolares; Convívio Social; George Simmel;
Comportamentos; Interação.

NOTAS SOBRE A SOCIALIDADE GRUPO ABUTRE´S (NATAL/RN)
Ana Maria Silva França,IFRN, annasilva1905@hotmail.com
Emanuelle Karla Lima de Almeida, IFRN, manukaalmeida@hotmail.com
Prof. Emmanuel Felipe de Andrade Gameleira, IFRN, felipe.gameleira@ifrn.edu.br
Muitos autores analisam que, no mundo pós-moderno, o sentimento de individualidade está
cada vez mais forte, e as relações de solidariedade parecem cada vez mais escassas. O
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sociólogo polonês Zigmun Bauman (2003) observa que a comunidade verdadeira deixou
de existir e se encontra em um pêndulo que oscila entre a segurança e a liberdade. Por outro
lado, há autores que observam, tendo em vista o crescente retorno das relações de
solidariedade, que os indivíduos estão menos individualizados, como aponta Michel
Maffesoli (2006). O sociólogo francês constata que o indivíduo pode transitar por vários
grupos e manter vínculos entre eles. Na sociedade contemporânea, é possível perceber uma
grande diversidade de grupos sociais, o que Maffesoli denomina “tribos urbanas”, cada
uma com seus códigos simbólicos. A partir dessa perspectiva, o trabalho busca investigar
se as relações sociais - familiaridade, amizade e solidariedade - do grupo de motociclistas
Abutre’s (Natal/RN), se dão a partir do que Maffesoli chama de socialidade. A pesquisa,
de caráter qualitativo, foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas, bem como de
coleta de informações no site do grupo em questão. A pesquisa revelou que o conceito de
socialidade de Maffesoli pode ser útil para compreender sociologicamente o grupo de
motociclistas Abutre’s. Observa-se que o sentimento de partilha, o desejo de “estar junto”,
encontra-se sempre presente nas reuniões do grupo, cuja característica fundamental é sua
expressão nômade, sendo este um dos critérios para alcançar as posições mais elevadas na
escala hierárquica do grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Socialidade; Identidade;Tribalização; Motociclistas;Abutre’s.

O LAZER DO PARAENSE: VIVÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE
MARAPANIM E INHANGAPI
Rochelli Freitas Hugaldes, Universidade Federal do Pará,
rocheli.hugaldes@hotmail.com
Erislene Rione Mota Monteiro, Universidade Federal do Pará, erislenerione@gmail.com
Ronivaldo dos Santos Brito, Universidade Federal do Pará, ronnybrito596@gmail.com
Mirleide Chaar Bahia, Universidade Federal do Pará, mirleidebahia@gmail.com

O objetivo geral deste estudo é conhecer o lazer do paraense dos municípios de Marapanim
e Inhangapi em termos de concretização e representação. Como objetivos específicos
orientar ações de políticas públicas a partir dos resultados da pesquisa subsidiando novos
estudos na área, fomentando o planejamento de formação e estudos acadêmicos. A pesquisa
tem caráter quantitativo e qualitativo, exploratória e de campo, além de revisão
bibliográfica acerca da categoria lazer, entrevistas com questionário estruturado, contendo
perguntas abertas, a amostra foi composta por cinquenta entrevistados em cada município
totalizando cem entrevistados, todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). As respostas foram categorizadas dentro dos conteúdos culturais do
lazer desenvolvidos por Dumazedier. Frente aos questionamentos levantados como, por
exemplo, o que faz nas férias? E por que não faz o que gostaria nas férias? Conclui-se a
preferência dos entrevistados por atividades turísticas como idas a praias, banho de rio e
igarapé, passeios e viagens que vão do âmbito local até o nacional. Além das atividades
sociais, que se justifica pela necessidade em estar com pessoas amigas assim como com os
familiares. As respostas estão relacionadas ao fim de semana, férias e tempo livre. No caso
das férias não podem ocorrer por falta de tempo ou pela falta do dinheiro. Sugerimos que
o poder público local possa ofertar mais possibilidades de lazer, com mais
equipamentos/espaços de lazer de qualidade, realizando a manutenção dos equipamentos
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já existentes. Os municípios são muito procurados por suas belezas naturais (rios e
igarapés, ou ainda por se localizar próximo a praias), utilizando desses artifícios podem se
desenvolver rotas turísticas, parques florestais, haja vista que haveria valorização
municipal, conviria à população local e aos turistas, podendo alavancar a economia, que se
amplia durante os festivais e o veraneio.
PALAVRAS- CHAVE: Lazer; Tempo; Pará.

O BRINCAR COMO QUEBRA DE ROTINA HOSPITALAR NO TRATAMENTO
ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO
Gabriela Fernanda Dornelles – Fundação Dr. Raul Bauab – FIJ
gabrielafernanda993@gmail.com
Júlia Lelis Vieira – Fundação Dr. Raul Bauab – FIJ
profjuliavieira@gmail.com
As atividades lúdicas tem sido aplicadas em processos de internações como forma de
tratamento para crianças hospitalizadas. Através da revisão biobibliográfica visou
encontrar estudos que mostravam a importância do lúdico no meio clinico como melhoria
no bem estar do paciente. No total foram 33 artigos lidos na íntegra e analisados para a
realização dessa estudo, sendo que houve uma certa dificuldade em obter artigos com
ênfase no assunto em si. A maioria das crianças que são submetidas a tratamentos
quimioterápicos apresentam um alto nível de estresse e depressão, sendo observado uma
associação das experiências de câncer e os fatores que o envolvem repercutem diretamente
no aspecto emocional. Isso se dá em relação ao enfrentamento de mudanças que rompem
sua rotina, alterando toda uma dinâmica de vida objetiva (casa, escola, amigos,
brincadeiras, etc.) e também emocionais. O estresse causado pela grande cobrança na
adaptação da mente e do corpo pode ter sua intensidade diminuída através do lúdico, que
por sua vez causa uma quebra de rotina hospitalar gerando bem estar, alegria, auto estima
e bom humor. O riso é um grande estimulador, sendo capaz de mandar uma ordem para o
cérebro sintetizando as endorfinas, que são substâncias analgésicas similares as morfinas,
mas com potência analgésicas maiores. Enfatiza-se dessa forma a importância de se
considerar o lúdico como parte da recuperação e intervenção no processo de tratamento,
como promotor importante de benefícios físicos e emocionais.
PALAVRAS CHAVE: Recreação; Quimioterapia; Estresse Traumático; Neoplasias;
Oncologia Infantil.

O LAZER COMO FERRAMENTA DA QUALIDADE DE VIDA EM
DIFERENTES AMBIENTES DE TRABALHO
Silva, S. M., Souza, Melo, F. D. J., Freire, C. E. C.
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Cidade Alta.
sms.sarah@hotmail.com
Tradicionalmente, existe na sociedade um forte antagonismo sobre o que é trabalho e o que
é lazer, pois ambos os conceitos foram distorcidos por uma herança de juízo de valor. Ao
passo que o lazer e o trabalho possuem uma relação turbulenta, mas de profundo encontro,
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fez-se necessário estudar também como se desenvolve a Qualidade de Vida em ambientes
de trabalho que sofrem ou não com a influência do Lazer em seus espaços. Esse trabalho
tem como objetivo identificar e demonstrar a influência e importância do lazer e da
qualidade de vida em diferentes ambientes de trabalho, motivando a entender como os
trabalhadores enxergam as atividades de lazer no seu cotidiano e se o lazer interfere na
realização do trabalho. Para isto foram realizadas entrevistas abertas, com cinco questões,
no formato de formulário, onde o entrevistador ao abordar o entrevistado lê as questões e
escreve exatamente o que lhe é respondido, em dois ambientes de trabalho diferentes;
Servidores públicos do campus IFRN – Cidade Alta; e atendentes de telemarketing do Call
Center Teleperformace. A pesquisa em questão, comprova que o Lazer apresenta influência
na qualidade de vida, e no melhor desempenho das atividades e execução do trabalho, uma
vez que, as respostas calculadas apontam que a partir das experiências de lazer, a pessoa se
sente mais disponível e responsável para executar o seu serviço.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Trabalho; Influência; Qualidade de Vida.

O LAZER EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Graziela Araújo, UNIVASF, grazi.caraujo@gmail.com
Jéssica Souza Cornélio, UNIVASF, kicassouza@gmail.com
Alvaro Rego Millen Neto, UNIVASF, alvaro.millen@gmail.com
O objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão sobre as possibilidades do lazer de pessoas
residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s). No Brasil, o
percentual da população idosa tem aumentado e há projeções para uma crescente ampliação
no número de idosos residentes em ILPI’s. Esse modo de convivência é a realidade possível
para uma parcela da população idosa brasileira. Realidade essa que mantém os tempos e
espaços dos idosos asilados sob regulações diferentes daquelas que incidem sobre a
população em geral. Quando pensamos no contexto vivido por esses idosos, a própria ideia
de liberdade, importante para se pensar as problemáticas do lazer, precisa ser repensada.
Na perspectiva que teoriza o lazer a partir da concepção de Dumazedier (1976, 1979), a
ideia de liberdade individual frente aos condicionantes profissionais, familiares e sociais é
uma noção fundamental. A busca por liberdade esteve relacionada com uma arquitetura de
oposição entre o lazer e as necessidades e obrigações do cotidiano, com destaque para a
oposição entre lazer e trabalho (GOMES, 2008). Essa redução da compreensão do lazer a
um lugar de oposição ao trabalho não nos ajuda a pensar o lazer de idosos residentes em
ILPI’s. Numa perspectiva de oposição não dialética, como poderíamos relacionar os
tempos e espaços ocupados por esses idosos com o lazer? Esses tempos e espaços seriam,
em sua totalidade, momentos de lazer, na medida em que para essas pessoas não existe o
tempo do trabalho formal? Como pensar, sob a ótica do lazer, as múltiplas formas de
controle social (externas e internas às ILPI’s) que incidem sobre os idosos?
PALAVRAS CHAVES: Lazer; Idosos; Instituições de Longa Permanência.
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O LAZER NO CONTEXTO DO IFMG: UM OLHAR PARA OS DOCUMENTOS1
Marie Luce Tavares, IFMG – Campus Ouro Branco, marie.tavares@ifmg.edu.br

A escola seja do nível que for é parte da comunidade e, na maioria dos casos, o único
espaço público de integração, organização e lazer disponível. Dessa forma, deve estar
permanentemente aberta à população e firmar-se como um efetivo polo cultural. A partir
desta perspectiva e tendo como cenário a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, torna-se absolutamente importante definirmos claramente o protagonismo
daqueles que fazem educação em cada instituição de ensino e da sociedade como um todo.
A educação profissional, pautada aqui no Ensino Médio Integrado, indica um devir em
termos da materialização da concepção de uma educação que integre, basicamente, as
perspectivas da escola unitária, da politecnia e do trabalho como princípio educativo.
Assim, pergunto: qual o lugar do lazer nesta concepção de educação? De qual lazer estamos
falando? Diante deste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a relevância e o
investimento que vêm sendo dado à temática “Lazer” no Instituto Federal de Educação de
Minas Gerais – Campus Ouro Branco, com foco nos Cursos Técnicos Integrados,
proporcionando uma discussão política no seio da instituição sobre a relação lazer e
trabalho. Para este estudo, utilizei a combinação de dois procedimentos metodológicos,
pesquisa bibliográfica e documental. Para tanto, foram utilizamos os seguintes
documentos: o Estatuto do IFMG, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 20142018 e o Regimento Interno do IFMG - Campus Ouro Branco. Os documentos auxiliaram
a estruturar a pesquisa bibliográfica norteando para as ações desenvolvidas, perspectivas
de trabalho e metas a serem alcançadas no âmbito do lazer. O tratamento dos dados teve
como instrumento a análise de conteúdo. A partir deste estudo foi possível detectar que a
instituição trata da temática em seus documentos de forma específica, delineando
possibilidades de trabalho, regulamentando a destinação de recursos, e compreendendo o
Lazer como princípio educativo de caráter formativo.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; formação, currículo, educação profissional, Ensino Médio
Integrado.

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA: PERCEPÇÕES DE EMPODERAMENTO
Janísio Xavier de Souza, Universidade São Judas Tadeu, jsantista@uol.com.br
Graciele Massoli Rodrigues, Universidade São Judas Tadeu, masgra@terra.com.br
Nas últimas décadas, o termo empoderamento vem ganhando relevância acadêmica e
social, passando a fazer parte dos mais diversos campos do conhecimento. Diante da
escassez de literatura nesta perspectiva, almejou-se contribuir para o preenchimento desta
lacuna e servir para sua reflexão no campo da Educação Física. O objetivo desse estudo é
de investigar programas de Educação Física e Esporte, para pessoas com deficiência, que
1

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Eventos de Caráter
Científico e Tecnológico Fapemig / Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional
no Lazer. UFMG – BELO HORIZONTE - BRASIL
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valorizem o empoderamento como estratégia de ensino aprendizagem para seus
participantes, para isso, será realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa. O universo
desse estudo será os programas de atividades física e esporte para pessoas com deficiência.
A eleição das amostras se dará em três etapas: 1) Levantamento da indicação de programas
por especialistas selecionados por acessibilidade e por vínculos à Sociedade Brasileira de
Atividade Motora Adaptada nas cinco regiões geográficas do país, que serão convidados a
recomendar os programas ou projetos de atividade física e esporte que contemplem, nas
suas propostas pedagógicas, o empoderamento. 2) A realização de entrevista semi-estrutura
com um gestor e dois professores dos programas ou projetos indicados que, recomendarão
dois alunos ou participantes do projeto. 3) A realização da entrevista semi-estruturada com
os alunos ou participantes dos programas ou projetos indicados, totalizando 10
entrevistados que seguirão os seguintes critérios para a inclusão: jovens e adultos com
deficiência que participaram ou participam do programa de atividade física adaptada e que,
para gestores e educadores, são sujeitos – atores que foram e/ou são “empoderados” pelo
programa a que estão ou foram vinculados. A análise dos documentos e das entrevistas
semi-estruturadas será realizada por meio da análise de conteúdo levando em consideração
as categorias de análise pré-definidas: empoderamento, estratégias de ensino numa
perspectiva inclusiva e práticas emancipatórias.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Deficiência; Empoderamento.
PROJETO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – PACEL
Gustavo André Pereira de Brito; José Pereira de Brito Neto; Lucas Carvalho Souza
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Cidade Alta
neto.gutemberg@outlook.com
O Projeto de Cultura, Esporte e Lazer - PACEL possui três linhas de ações: a primeira e
principal, envolvendo a população de crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, em
especial aquelas que se encontram em situação de risco social, ocasionado pela utilização
de drogas (lícitas ou ilícitas), pela prostituição, criminalidade, abandono escolar, entre
outros, proporcionando-os a participação em atividades esportivas, culturais e de lazer, com
o intuito de modificar a realidade atual, incluindo-os socialmente. A questão das crianças
e adolescentes em situação de risco no país é grave atualmente, sobretudo em pequenas
comunidades, que vem surgindo, tanto em grandes municípios como em pequenos.; a
segunda, propondo um festival de integração entre as diversas faixas etárias (crianças,
adolescentes, adultos e idosos – o envolvimento familiar) e classes sociais, estimulando o
bom convívio familiar e comunitário; a terceira, visando o envolvimento de toda a
sociedade por meio de eventos e ações que marquem a participação dos jovens enquanto
protagonistas sociais e que fomentem a auto-organização e a dinamização das
comunidades. A maior parte das ações desse projeto serão desenvolvidas na própria
comunidade, entretanto, algumas ações poderão ser desenvolvidas nas instalações do IFRN
- Campus Natal Cidade Alta. O PACEL tem como meta o atendimento de 250 crianças e
adolescentes, podendo ser estendido esse número de atendimentos, com faixa-etária
compreendida entre 8 e 17 anos (deficientes ou não), bem como suas respectivas famílias.
PALAVRAS – CHAVES: PACEL; Inclusão Social; Atividades Esportivas; Lazer

SENSAÇÕES E EMOÇÕES PERCEBIDAS EM UMA OFICINA DE
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MEDITAÇÃO ATRELADA A UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIO
Juliana de Paula Figueiredo, UFSC – julianapfig@hotmail.com
Patrícia Teixeira de Vasconcelos, UDESC – patiii_@hotmail.com
Pablo Antônio Bertasso de Araújo, UDESC – pablo.educa@hotmail.com
Diante do atual estilo de vida, marcado pelo estresse cotidiano, é premente a busca por
significados em meio a tantas informações, os quais podem ser obtidos por intermédio do
contato com a espiritualidade, de modo a proporcionar a integridade do corpo e da mente.
Este trabalho objetivou analisar a motivação, as emoções e sensações em relação a uma
vivência de meditação oportunizada à comunidade, por meio de um projeto de extensão
universitário. Esta pesquisa, de natureza descritiva e quali-quantitativa, utilizou-se de um
questionário com seis questões, além dos dados de caracterização, sendo aqui focalizada a
pergunta referente à motivação para a experiência, bem como às sensações e emoções
percebidas durante a oficina. Os dados foram analisados por meio de elementos da Técnica
de Análise de Conteúdo. Participaram 87 pessoas, das quais 72 responderam o questionário
(53 mulheres e 19 homens), com média de idade de 33,14±11,59 anos. Por ser um projeto
de extensão aberto a toda população, o público foi amplamente diverso, advindos de 28
profissões, sendo as mais frequentes: estudante, professor, profissional de educação física,
engenheiro e arquiteto, respectivamente. Em relação às motivações, destacou-se:
conhecimento sobre a meditação em si e suas técnicas (18), autoconhecimento (18),
acalmar o ritmo de vida (7), curiosidade (6), experiências (5), concentração (4). Quanto às
emoções e sensações vivenciadas, totalizou-se 55 diferentes, predominando: paz (31),
tranquilidade (21), relaxamento (8), calma (8), alegria (7), amor (7), felicidade (6), bemestar (6) e autoconhecimento (5); dentre outras, tais como: medo (1), fragilidade (1),
timidez (1) e ansiedade (1). Embora possa observar uma diversidade de emoções e
sensações, bem como de motivações pela experiência, há um fio condutor representado
pela necessidade do autoconhecimento e pela calma interior, refletindo na importância de
maior atenção ao plano espiritual, o qual pode/deve ser melhor explorado, inclusive, no
contexto do lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Meditação; motivação; sensação; emoção; autoconhecimento.

VARIÁVEIS SÓCIOECONÔMICAS EM TRABALHADORES: UMA ANÁLISE
COM A ESCALA DE PRÁTICAS NO LAZER
Rubian Diego Andrade, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
rubiandiego@gmail.com
Gisele Maria Schwartz, Universidade Estadual Paulista –UNESP, schwartz@rc.unesp.br
Érico Pereira Gomes Felden, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
ericofelden@gmail.com
O presente trabalho teve como objetivo analisar as atividades vivenciadas no lazer, por
meio da Escala de Práticas no Lazer (ELP), de acordo com variáveis socioeconômicas em
trabalhadores. A EPL avalia o envolvimento de adultos nos diferentes conteúdos culturais
do lazer (artístico, manual, físico-esportivo, intelectual, social, virtual, turístico e
contemplação/ócio). Participaram do estudo 885 industriários do estado de Santa Catarina.
Os dados evidenciam que os conteúdos com maior prática foram os virtuais (X=6,46;
DP=3,30) e os sociais (X=6,13; DP=3,07). Por sua vez, os artísticos (X=2,83; DP=2,88) e
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os turísticos (X=3,22; DP=2,94) apresentaram menores médias. Diferenças entre os sexos
foram identificadas nos conteúdos manuais (p<0,001); sociais (p<0,001), com valores
superiores entre as mulheres; e físico-esportivo entre os homens (p<0,001). Com relação
ao status conjugal, o maior envolvimento em todas as práticas no lazer foi superior entre
os trabalhadores com companheiro(a), com exceção das atividades manuais (p<0,001). De
acordo com o nível de escolaridade, percebeu-se maior engajamento em trabalhadores com
ensino fundamental/médio em atividades manuais (p<0,001); sociais (p=0,002) e virtuais
(p=0,002). Em contrapartida, trabalhadores com maior nível educacional relataram realizar
atividades artísticas (p=0,021) e turísticas (p<0,001) em seus momentos destinados ao
lazer. A idade apresentou correlação negativa nos conteúdos: artístico (r=-0,224); físicoesportivo (r=-0,120); intelectual (r=-0,109); social (r=-0,086); virtual (r=-0,331); e
contemplação/ócio (r=-0,134); e positiva com as atividades manuais (r=0,226). A renda
avaliada apresentou correlação negativa entre os conteúdos: manual (r=-0,071); social (r=0,159); virtual (r=-0,185) e positiva com as atividades turísticas (r=0,080).De acordo com
as variáveis socioeconômicas, foram identificadas diferenças importantes no lazer de
trabalhadores. No entanto, baixa correlação com as práticas no lazer. Apesar de a literatura
sugerir o envolvimento nos diferentes contextos do lazer, questões socioeconômicas
continuam sendo determinantes para as escolhas no lazer. Nesse sentido, identificar tais
diferenças torna-se fundamental para a promoção de diferentes possibilidades para os
trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: atividades de lazer; trabalhadores; atividade motora; classe social;
avaliação.

VIVÊNCIAS NO LAZER DE HOMENS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS EM FLORIANÓPOLIS (SC)
Priscila Mari dos Santos, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
priscilamarisantos@hotmail.com
Alcyane Marinho, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC),
alcyane.marinho@hotmail.com
Reconhecendo-se a carência de investigações com homens idosos em relação às suas
vivências no lazer, este trabalho objetivou identificar os conteúdos culturais do lazer
vivenciados por homens integrantes de grupos de convivência para idosos (GCI) em
Florianópolis (SC), compreendendo aspectos relacionados às suas preferências.
Desenvolveu-se uma pesquisa descritiva e qualitativa. Participaram 38 homens idosos
integrantes de cinco GCI, sendo um grupo de cada região de Florianópolis (SC) (Centro,
Continente, Norte, Sul, Leste). Como instrumento de coleta, utilizou-se um roteiro de
entrevista semiestruturada. Para tratamento dos dados, aplicou-se a técnica de análise de
conteúdo. Identificou-se maior frequência de vivências no lazer de conteúdos físicos (29),
manuais (23), intelectuais (19), turísticos (11) e sociais (2). Dentre as atividades físicas,
verificaram-se relações com aspectos profissionais (migração das tarefas de pescador e de
jogador de futebol para o lazer), sociais (busca de relações interpessoais por meio da dança
e do futebol) e desejo de melhorar a saúde (praticando dança, ginástica e caminhada).
Referente às atividades manuais, também se constatou a influência da profissão na
confecção de redes de pesca, na culinária e no tocar instrumentos musicais. Sobre as
intelectuais (leituras, assistir televisão, navegar na internet, palavra-cruzada, quebracabeça, ouvir rádio), verificaram-se associações com a apreciação de momentos individuais
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no lazer, a exceção dos jogos de cartas/dominó, os quais foram relacionados também às
interações sociais. Atividades como viagens e passeios caracterizaram as vivências
turísticas no lazer, atendendo principalmente a aspirações oriundas da vida laboral. Os
conteúdos sociais foram relatados nas conversas com amigos e na frequência a associações,
não sendo tão expressivo nas falas, talvez, pelo fato de o GCI que participam ser estruturado
para atender prioritariamente aos interesses sociais no lazer. Conclui-se queos homens
idosos investigados vivenciam diferentes conteúdos culturais no lazer, observando-se
associações com aspectos profissionais, individuais, familiares e sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Idosos; homens; lazer.

O CARNAVAL NO CENTRO HISTÓRICO DE BELÉM DO PARA:
ASPECTOS ESTRUTURAIS E ORGANIZACIONAIS
Carlindo Silva Raiol. Secretaria de Estado de Educação do Pará. E-mail:
carlindosilvaraiol@gmail.com
Jeanny Marcelly Barreto Bentes. Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua. Email: jeannybentes@hotmail.com
Kayra de Brito Raiol. Universidade da Amazônia - UNAMA. Email:kayrabrito@gmail.com
O carnaval é uma das maiores manifestações culturais do Brasil, sendo celebrado em todas
as regiões do País e, representa uma forma de lazer e fonte de renda para milhares de
pessoas que preservam a cultura popular. Em Belém do Pará, um dos carnavais mais
frequentados é o da Cidade Velha, entretanto, problemas estruturais são relatados por
moradores insatisfeitos da área. Este estudo teve como objetivo avaliar os aspectos
estruturais e organizacionais do Carnaval realizado no bairro da Cidade Velha, no
município de Belém. Trata-se de uma pesquisa do tipo explicativa, com abordagem
qualitativa e quantitativa. A coleta de dados foi através de entrevistas junto aos moradores,
brincantes, dirigentes de blocos e autoridades, além de observações e registros fotográficos
dos espaços. Os brincantes revelaram que o carnaval da Cidade Velha é uma forma de lazer
e manifestação cultural brasileira que deve ser preservada por todos que gostam de arte. Os
moradores da área não são contra a realização do carnaval no bairro, mas repudiam o pouco
apoio do poder público para a realização do mesmo, tendo em vista a falta de segurança, a
grande poluição sonora e o pouco quantitativo de banheiros químicos. Os organizadores
dos blocos relataram que os investimentos para realização dos eventos são próprios e, que
a prefeitura pouco ajuda na infraestutura. Os brincantes mencionaram que há pouco
policiamento, falta de banheiros e ornamentação da época. O poder público deve fazer
maiores investimentos em infraestrutura, sobretudo em segurança, limpeza e banheiros
para proporcionar um lazer de qualidade aos brincantes, evitando o mal estar dos moradores
do bairro.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Carnaval; Infraestrutura; Poder Público.

ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO NO CLUBE SÓCIO-RECREATIVO
Tiago Rodrigo Alves Nunes, Universidade Estadual de Maringá - UEM,
(tiagoralvesnunes@hotmail.com)
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Alysson da Rocha Silva, Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA,
(alyssonrocha21@hotmail.com)
Tiago Aquino da Costa e Silva, Faculdade Metropolitanas Unidas - FMU
(pacoca@professorpacoca.com.br)
Esse estudo percebe quer os clubes sócios-recreativos apresentam várias propostas de
espaços para vivenciar o lazer e a recreação durante as práticas, entretanto, ganhou uma
importância no cotidiano das pessoas. Para as crianças os clubes representam um lugar de
interesse de convivência, estabelecendo o tempo livre e sendo um ambiente de relações
sociais. Contudo, os clubes continuam a serem visto como ótima opção de atividades nos
finais de semana. Porém, apenas a estrutura física dos clubes disponíveis para a diversão
dos seus associados não são suficientes para a permanência deles. O presente trabalho teve
como objetivo apresentar a importância das atividades de lazer e recreação, beneficiando e
promovendo as convivências sociais, criando inovações e oportunidades de diversões na
busca de uma qualidade de vida melhor. A metodologia desse estudo foi composta por
combinações de pesquisas bibliográficas, observações e experiências. Participaram 20
crianças de ambos os gêneros com idades entre 6 a 11 anos durante um ano de atividades
as quais foram realizadas uma vez por semana no clube de São José do Rio Preto (SP)
sendo elas várias atividades coletivas e individuais facilitando a prática e visando a inclusão
de todos. As práticas desenvolvidas indicaram uma relevante produtividade por parte das
crianças e mostrou que o lazer e a recreação é algo atrativo e privilegiado para eles. Através
da pesquisa identificou que as atividades de lazer e recreação trazem vários benefícios para
todos, na integração social, lazer das famílias e favorecendo junto aos associados uma
melhor comodidade. Propondo ampliar os profissionais sua produção de conhecimento
dessas atividades dirigidas para esse ambiente/público através das renovações e visões do
mercado.
PALAVRAS CHAVE: Clubes; Recreação; Lazer; Crianças.
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ACESSO DE CRIANÇAS AOS EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DE LAZER
EM CAMPO GRANDE/MS
Junior Vagner Pereira da Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Campo Grande/MS, jr_lazer@yahoo.com.br
O lazer, concebido como componente da cultura em suas diferentes dimensões, pode ser
vivenciado por experiências práticas, contemplativas e/ou de conhecimentos relacionados
aos interesses físico/esportivo, artístico, intelectual, social, manual e turístico. Contudo,
pouco se conhece sobre quais dessas oportunidades de lazer crianças usufruem no seu
tempo disponível, pois os estudos têm se limitado a analisar o envolvimento com
esportes/exercícios físicos, existindo uma lacuna em relação aos demais interesses
culturais. Caracterizado como descritivo-exploratório, o buscamos investigar o acesso de
crianças a equipamentos específicos de lazer em Campo Grande/MS. A população foi
composta por crianças residentes em Campo Grande/MS, com idade de 10 a 12 anos, sexo
masculino e feminino. A amostra, selecionada aleatoriamente, foi composta por 241
sujeitos, 105 meninos e 136 meninas. A técnica de investigação adotada foi a entrevista
estruturada e o instrumento um formulário criado especificamente para o estudo, composto
por questões fechadas em escala lickert de 5pontos. Os resultados indicam que conchas
acústicas (84,23%), memoriais (80,91%), museus (66,39%), teatros (48,96%) e
estádios/ginásios de esportes (44,81%) se configuraram nos equipamentos os quais os
percentuais foram mais elevados no item “nunca frequentados”. Os parques esportivos
foram os que obtiveram o maior de participantes na escala “sempre” (27,38%). Conclui-se
que as crianças participantes do estudo pouco vivenciam o lazer de interesse artístico
(concha acústica, memorial, teatro e museus) e o que o interesse intelectual (biblioteca)
configura-se no mais frequentado.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Interesses culturais, Equipamentos, Acesso.

A CRIANÇA E O MEIO: UM ESTUDO DA INTERAÇÃO INFANTIL COM OS
ESPAÇOS DA ILHA DE COTIJUBA/PA
Karina de Cássia Silva Gomes, UFPA, karina.c4ssia@hotmail.com
Renata Cardoso Costa, UFPA, renataccosta@outlook.com
Carla Regina da Silva Santos, UFPA, carlinhaufpa@gmail.com
Quando fazemos a análise dos espaços públicos com um olhar voltado para as crianças,
percebemos que eles estão configurados para o mundo adulto. Para as crianças geralmente
resta uma pracinha, um “campinho”, um parquinho. Historicamente, a infância é pensada
apenas como uma fase de transição para a vida adulta, logo sociedade acaba minimizando
a importância deste período para a construção do indivíduo e de suas relações sociais, o
que acaba influenciando de forma direta na construção dos espaços, sejam eles
direcionados para a diversão ou utilizados pelas crianças como tal. Assim, este trabalho
tem o objetivo de analisar relação das crianças com os espaços públicos da ilha de
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Cotijuba/PA, sejam eles voltados para diversão ou não. Para esta inquirição, utilizamos o
paradigma qualitativo. Como técnica de coleta de dados, utilizamos entrevista
semiestruturada aplicados às crianças nativas da ilha e seus pais. Através das informações
coletadas foi possível verificar que há ausência de espaços públicos voltados para a
população infantil da ilha. Embora esses espaços não existam, as crianças não deixam de
fazer aquilo que é próprio delas: brincar. As crianças precisam de um espaço que propicie
brincadeiras ao ar livre, mesmo que existam as ruas, os quintais e os “campinhos”, espaços
realmente adequados para estas brincadeiras podem melhorar e muito não apenas a
qualidade de vida dessas crianças, mas também a própria relação que elas possuem com a
ilha.
PALAVRAS-CHAVE: Espaços públicos; infância; brincar; Cotijuba/PA.

ATLÉTICO X CRUZEIRO COMO LAZER NOS BARES DA CIDADE: A
PAISAGEM SOCIAL DO MAIOR CLÁSSICO DE MINAS GERAIS
Jairo Francisco Batista, Unimontes, jairobatistarep@yahoo.com.br
Gabriel Felipe dos Santos, Unimontes, gabrielfelipedossantos74@gmail.com
Maria Tereza Durães Sobrinho, Unimontes, mterezads@hotmail.com
O consumo do futebol vem ganhando cada vez mais adeptos em bares que disponibilizam
a transmissão de jogos aos seus clientes por meio de televisores e projetores. Os
estabelecimentos utilizam do futebol objetivando o aumento nas vendas, denotando relação
econômica entre o oferecimento da diversão com o lucro financeiro. Se o futebol atrai mais
clientes, porque não o disponibilizar aos clientes? Entendemos que o torcer, como uma
prática de lazer, é uma ação produtora de saberes, de significados e de culturas, e sendo ele
tão presente em nossa cercania, torna-se um elemento definidor da nossa cultura ao
produzirem sujeitos, subjetividades e identidades. O objetivo desta pesquisa é analisar as
transformações sociais associadas ao lazer presentes nos jogos do Atlético Mineiro e do
Cruzeiro Esporte Clube transmitidos em bares da cidade de Montes Claros-MG; Investigar
o período anterior e posterior às partidas ao redor do bar; Observar os motivos que levam
os torcedores a assistirem os jogos nos bares da cidade; Apresentar e analisar os interesses
do lazer existentes no ambiente de transmissão dos jogos; Identificar e analisar a expressão
corporal no decorrer das partidas, seus significados e a importância para quem os consome.
A intenção é coletar dados por observação participante e entrevista semiestruturada com
torcedores em pelo menos 20 jogos do Atlético Mineiro e do Cruzeiro nos anos de 2016/17.
A pesquisa tem parecer consubstanciado do CEP aprovado nº1.369.315.
PALAVRAS CHAVE: Futebol; bar; Atlético Mineiro; Cruzeiro.

BICICROSS, PATINAÇÃO RADICAL E SKATE: ANÁLISE DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE LAZER ACERCA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS EM
BELÉM DO PARÁ
Leda Cavalcante Gomes,
Universidade do Estado do Pará, gomes_lc_@outlook.com
Ana Cristina Guimarães de Oliveira, Universidade do Estado do Pará,
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anjo1402@yahoo.com.br

O estudo aborda os Esportes Radicais, nas modalidades Bicicross, Patinação Radical e
Skate, refletindo criticamente acerca da disposição de espaços e equipamentos públicos de
lazer ofertados a essas práticas em Belém do Pará. Pergunta-se: Como tem se dado a
garantia das políticas públicas, especificamente na oferta e manutenção dos espaços e
equipamentos de lazer, voltados à prática de Esportes Radicais em Belém? Objetivando
explicar analiticamente a oferta e manutenção desses espaços e equipamentos na cidade.
Bahia (2014), Bitencourt e Amorim (2006), Pereira (et al 2008), Rodrigues C. (2010) e
Uvinha (2001) fornecem o aporte teórico. A metodologia traz a abordagem
fenomenológica, com enfoque qualitativo por meio de pesquisa de campo e consulta
bibliográfica. A coleta de dados foi realizada por gravação de áudio, mediante o
instrumento de guia de entrevistas contendo perguntas fechadas: um guia com duas
perguntas dirigidas a quatro representantes de secretarias municipais e estaduais, e outro
contendo três perguntas dirigidas a seis praticantes dos esportes, sendo dois de cada
modalidade. O método utilizado foi a análise de conteúdo, estabelecendo-se categorias de
análise. Os resultados apontam a existência de: políticas públicas de lazer desarticuladas
das necessidades reais dos praticantes; apoio e investimento público para projetos e
eventos, dependentes da intervenção de associações, federações e/ou organizações
esportivas nas modalidades; e, ações públicas realizadas no sentido de troca de favores
eleitorais mediadas pelo lazer. Conclui-se apontando a necessidade de articulação de um
trabalho intersetorial entre secretarias municipais e estaduais; mapeamento das
necessidades coletivas nas modalidades; e criação de programas e projetos específicos para
esportes radicais nas políticas públicas de lazer em Belém.
PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas de Lazer; Espaços e Equipamentos; Esportes
Radicais.

CENTRO DE CULTURA HISPÂNICA – CULTURA E LAZER COMO
PROPOSTA DE OCUPAÇÃO MISTA DO SOLO DA REGIÃO CENTRAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SÃO PAULO
Marcos Navarro – Faculdades Integradas Dom Pedro II – marquitorn@gmail.com
Liana Romera – Universidade Federal do Espírito Santo – Andaluz Grupo de Pesquisa –
liromera@uol.com.br
Raquel Ferreira- Faculdades Integradas Dom Pedro II – rqlferreira@yahoo.com.br
Constituídos de criatividade e sonho, os centros culturais são espaços que contemplam o
imaginário, capaz de segregar o homem da sua rotina cartesiana de maneira subjetiva e
lúdica. A cultura deve ser entendida como agente facilitador do relacionamento mútuo
entre grupos socioculturais heterogêneos, privilegiando reflexões, diálogos e as diferentes
formas de ver e interligar o mundo. Objetivo: Uma proposta de ocupação mista do solo da
região central de São José do Rio Preto, que divida o foco demasiadamente comercial, não
raro encontrado nos centros das cidades contemporâneas, com residências e crie espaços
de convívio por meio de um projeto arquitetônico que vislumbre a abordagem da cultura
hispânica, estreitando a relação entre o Brasil e os países pertencentes ao MERCOSUL.
Para tanto, foram aglutinados dois terrenos da malha central do município, atualmente
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ocupados por estacionamentos, para a concepção do projeto - que percorre o miolo de
quadra através de três acessos, priorizando a permeabilidade do terreno e o contato do
transeunte com um equipamento urbano disseminador de informação, atraente ao intelecto
e integralmente disponível. Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas e
empíricas, através do levantamento do número de espaços culturais públicos no município,
além de um estudo comparativo às normas do Ministério da Cultura. Resultados: Apesar
de dispor de quatro salas de exposição, o município possui apenas dois espaços de
formação e difusão cultural acessíveis à população, número abaixo do ideal para as cidades
da mesma proporção. Conclusão: É possível afirmar que, para estimular o lazer não
domiciliar e incluir a população no espaço urbano, é essencial o incentivo de mecanismos
de interação entre diferentes atividades e costumes em uma mesma região. Ademais, no
caso de São José do Rio Preto, a necessidade de mudar o foco dos automóveis para os
espaços de convívio e rotas alternativas de pedestres é iminente.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Cultura; Convívio; Espaços Públicos; Equipamento
Urbano.
CENTRO DE VISITAÇÃO – ESTÁDIO OLÍMPICO DO PARÁ
EDGAR PROENÇA
Jonathan Rodrigues Nunes;
Rayanne Silva Nascimento;
Vânia Lúcia Quadros Nascimento
Universidade Federal do Pará (UFPA)
1261
Os estádios de futebol como equipamento de lazer têm se difundido pelo Brasil, devido a
sua atratividade seja para a prática de esportes seja em razão de sua história e/ou
importância cultural, de modo a atrelar a ação de torcer por um time a outras possibilidades
de entretenimento. Neste sentido, este trabalho objetiva analisar o Estádio Olímpico do
Pará Edgar Proença (EOP) e sua inserção como equipamento de lazer, por meio da criação
de um centro de visitação para o atendimento da demanda de visitantes já existentes. Como
subsidio para tal discussão foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais sobre
a atividade de atender visitantes e sobre o próprio Estádio. Tais pesquisas subsidiam,
também, as atividades práticas de condução de visitantes no espaço do estádio, realizadas
por alunos bolsistas da Faculdade de Turismo da Universidade Federal do Pará (UFPA).
Como resultado tem-se que o estádio possui atratividade, pois a demanda por visita-lo
abrange desde escolas da região até turistas internacionais, podendo se tornar uma
alternativa de lazer relevante, além de disseminar a cultura local em tanto para a
comunidade local quanto aos visitantes. Concluiu-se que a implantação e o
desenvolvimento do projeto têm colaborado para com o desenvolvimento intelectual e
cultural dos discentes assim como à formação acadêmica e profissional deles.
PALAVRAS CHAVE: Equipamento de lazer, Estádio Olímpico do Pará, Mercado
turístico.

UM COMPLEXO POLIESPORTIVO NO INTERIOR DA REGIÃO DA
AMAZÔNIA: E A NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO POPULAR DENTRO
DAS POLITICAS PÚBLICAS
ISBN: 978-85-7143-152-2
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Dhinnifer Lima -Universidade do Estado do Pará
Jonatha Pereira Bugarim- Universidade do Estado do Pará - bugarim@hotmail.com
Esta pesquisa foi desenvolvida com usuários de um complexo poliesportivo, construído em
uma cidade, no interior do Pará. Objetivo: Analisar a implantação de um complexo
poliesportivo, sob o ponto de vista dos usuários e correlacionar com a participação popular.
Método: A presente pesquisa descritiva foi crescida sob uma abordagem qualitativa,
utilizando dados quantitativos como alicerce ao debate. A investigação foi composta, por
144 sujeitos, na faixa etária de 16 a 36 anos que praticavam regularmente atividade física,
em um complexo poliesportivo instalado na região amazônica. Utilizou-se como
instrumento de coleta dos dados, um questionário, composto de 02 (duas) questões abertas
e 01 (uma) fechada, nesse prumo as mesmas: versavam sobre: o impacto no bairro, o ponto
de vista dos usuários sobre o empreendimento, e quais as sugestões de melhoria. Para a
aplicação dos questionários, foram organizadas reuniões com os usuários do
empreendimento, sendo que nesta ocasião eles assinaram Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Para garantir os propósitos do estudo, responderam aos
questionários somente os usuários, que praticavam algum tipo de atividade no complexo
no período de 01 (um) ano. Foi utilizado o entendimento de Bardin (1995), para aproximar
as respostas das três questões abertas, através da análise de conteúdo propostas pelo autor.
Resultados: A primeira questão se referia ao impacto ocorrido na comunidade a partir da
construção do complexo. A segunda questão, que foi formulada na intenção de investigar
como eles consideravam a construção e implantação do complexo poliesportivo. A terceira
pergunta, abordava sugestões de melhoria para o funcionamento do complexo
poliesportivo. Conclusão: Nesta linha de raciocínio é importante destacar a necessidade de
uma participação popular dentro das decisões de políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: Espaços Públicos Urbanos; Equipamentos de Lazer

ESTUDO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DA CIDADE DO NATAL/RN
Marise Bento de Menezes,
Pâmella dos Santos Fernandes,
Gustavo André Pereira de Brito,
IFRN- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
marisemenezes@live.com

O esporte e o lazer são fundamentais para a garantia do desenvolvimento social. Dentro
dessa perspectiva, este trabalho tem o objetivo de mapear os espaços públicos de esporte e
de lazer localizados na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, foi
realizada uma pesquisa descritiva, tendo como instrumentos de coleta de dados entrevistas
semiestruturadas, aplicadas junto a Secretária Municipal de Serviços Urbanos de Natal/RN
– SEMSUR, e as observações realizadas nos espaços. A partir dos dados coletados, foram
encontradas 246 praças públicas distribuídas de maneira não uniforme na malha urbana: na
Zona Norte, existem 60 praças; na Zona Oeste, são 29 praças; já na Zona Leste, existem 63
praças; e, na Zonal Sul, fica localizado o maior número de praças da cidade, totalizando 91
praças. Buscamos também informações sobre as atribuições da secretaria no tocante a esses
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espaços, com o propósito de aprofundar a reflexão em torno das dimensões da participação
e das possibilidades de ampliação da cidadania. Através das coletas de dados, constatamos
que não há pessoas qualificadas atuando nesses espaços, e que esses equipamentos
deveriam contar com a presença de profissionais das áreas de Educação física, de esporte,
de lazer e afins para desenvolver programas e ações pertinentes.
PALAVRAS CHAVE: SEMSUR; Praças; Equipamentos Públicos; Espaços Públicos;
Lazer.

OCUPANDO A CIDADE COMO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER:
POSSIBILIDADES PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO
Cláudia Foganholi, Universidade Federal Fluminense, foganholi@hotmail.com
Tauan Nunes Maia, Universidade Federal Fluminense, taunum@hotmail.com
Edmundo de Drummond Alves Junior, Universidade Federal Fluminense,
edmundodrummond@uol.com.br
Cidades como Rio de Janeiro apresentam espaços públicos de lazer, muitas vezes não
ocupados desconhecimento. Estes espaços, permeados pela história do Brasil colonial e
consequentemente, pela história dos povos africanos e seus descendentes, são
fundamentais para compreender a constituição da sociedade carioca. O duplo aspecto
pedagógico do lazer é necessário para subsidiar o uso e compreensão da cidade na formação
de professoras e professores de Educação Física, para que abordem o lazer enquanto uma
possibilidade de transformar a realidade em que estão inseridos. Nessa perspectiva, a
disciplina obrigatória Atividades Extramuros, ofertada pelo curso de licenciatura em
Educação Física da Universidade Federal Fluminense, utiliza, como sala de aula,
equipamentos públicos disponíveis nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói para
fundamentar este debate, ocupando a cidade como um espaço de lazer. Nesta disciplina,
relações entre as cidades e a fruição do lazer são discutidas em cada espaço visitado,
considerando a compreensão da história e cultura do país. O objetivo deste trabalho é
refletir sobre o debate da Educação das Relações Étnico-raciais que ocorreu em uma aula
desta disciplina. O relato desta experiência foi elaborado através da observação participante
durante a visitação de espaços como Paço Imperial, Arco do Teles, Rua do Ouvidor, Praça
Mauá, Morro da Conceição, Pedra do Sal e Cais do Valongo. Nestes espaços cariocas é
possível trazer à tona reflexões sobre: contingente humano trazido escravizado da África;
genocídio da população africana e afrodescendente no país; condições de vida e trabalho
da população negra; manifestações culturais constituídas nestes locais, como as primeiras
rodas de samba, ranchos, blocos carnavalescos, escolas de samba; concentração de casas
de religiões de matrizes africanas; quilombos urbanos; importância da região para os
movimentos sociais atuais; conjuntura política atual e políticas públicas direcionadas à
população negra no país.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Equipamentos Públicos; Relações Étnico-raciais; Educação

ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER NO
MUNICÍPIO DE CEARÁ MIRIM/RN
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Marta Mariane Ferreira Gomes de Souza
Augusto Ribeiro Dantas
Lúcio Luis da Silva Filho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
Campus Natal – Cidade Alta
martinhamariane@hotmail.com
augusto.dantas@ifrn.edu.br²luciofilho.lf@gmail.com
Este estudo apresentou como finalidade a intenção de identificar no município de CearáMirim/ RN, os programas, projetos e ações locais referentes ao desenvolvimento do esporte
e do lazer, buscando evidenciar a importância da gestão nessa área. No referido local, o
órgão que gerencia essas atividades é a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura
e Lazer- SMJECL.A pesquisa no município é uma contribuição no aprofundamento de
conhecimento da gestão do esporte e do lazer no âmbito dos órgãos públicos. A
metodologia utilizada para desenvolver o estudo se deu por meio de aplicação de
questionário e entrevistas abertas com os responsáveis pela gestão de esporte e lazer do
município, gravações de áudio, visitas in loco, e observação dos espaços e equipamentos
de esporte e lazer. O estudo apresentou que a secretaria responsável desenvolve mais de
dez eventos periódicos na cidade, e além de projetos em implantação, a gestão fomenta
parcerias com outras secretarias e instituições, e eventos sistemáticos que integram a
comunidade à vivência do esporte e do lazer. A maioria dos equipamentos de esporte e
lazer possuem profissionais que periodicamente prestam orientações à comunidade. Foi
possível identificar que, no tocante à área estudada, a secretaria possui uma oferta muito
positiva, evidenciada pela diversidade de modalidades que os projetos, eventos e ações
promovidos proporcionam.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Esporte; Ações; Gestão.

ESTUDO SOBRE OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NO ÂMBITO DO
LAZER PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO
MUNICÍPIO DE NATAL/RN
Pâmella dos Santos Fernandes,
Gustavo André Pereira de Brito,
IFRN- Rio Grande do Norte,
pamella-santos94@hotmail.com
Este trabalho teve como objetivo identificar os programas, projetos e ações no âmbito do
esporte e do lazer, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Natal/RN
(SEL). A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória (SEVERINO, 2008). Optou-se
por dividi-la em duas partes, inicialmente foi realizado um levantamento de informações
sobre os dados da Secretaria, tais como: competência, cronograma de atividades,
profissionais envolvidos, parcerias, equipamentos específicos de esporte e lazer utilizados,
entre outras, bem como, uma entrevista com o secretário da pasta; posteriormente, foram
realizados levantamentos bibliográficos, no intuito de compreender melhor a realidade
(SEVERINO, 2008). Observou-se, como resultados preliminares que poucas ações são
desenvolvidas atualmente, sendo justificada a falta dessas atividades por vários fatores, tais
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como: os recursos financeiros considerados limitados, a falta de profissionais qualificados
na área de esporte e principalmente de lazer para gerenciar os espaços de esporte e lazer do
município, além do corte de algumas verbas repassadas pelo executivo municipal. Este
último tem dificultado, inclusive, a contratação de prestadores de serviços e estagiários
para atuarem nos programas, projetos e ações de esporte e lazer. Contudo, apesar do
exposto acima, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Natal/RN tem se preocupado
em levar algumas ações, principalmente para bairros de alta vulnerabilidade social. Dentre
essas ações está o calendário esportivo, preocupado exclusivamente em atender o esporte
de rendimento, deixando de lado as atividades do esporte de participação (lazer).
PALAVRAS CHAVE: Secretaria; Esporte; Políticas Públicas; Lazer; Projetos de Ações.

LAZER E JUVENTUDE: EXPERIÊNCIAS DOS USUÁRIOS
DO SESC ARARAQUARA/SP
Karina de Oliveira Rabelo dos Santos,
Paula Cristina Pereira,
André Henrique Capi,
Centro Universitário de Araraquara, e-mail: karinaoliveirarabelo@gmail.com,
pereirapaula1808@gmail.com, andrechacapi@gmail.com
Este trabalho é resultado de uma pesquisa temática sobre lazer e juventude elaborada por
um grupo de alunos/as para a disciplina lazer do curso de graduação de Educação Física.
O estudo é uma investigação quanti/qualitativa combinando as pesquisas bibliográfica e de
campo. A primeira ocorreu por meio do levantamento bibliográfico no Google Acadêmico,
em sites de revistas acadêmicas (Licere, Motriz e Movimento) e no sistema de biblioteca
da UNIARA. A pesquisa de campo ocorreu no Sesc Araraquara/SP, após anuência da
gerencia da instituição. Para a coleta de dados aplicamos um questionário com sete
perguntas abertas. O objetivo do trabalho foi identificar as atividades de lazer vivenciadas
e a percepção de lazer dos jovens que frequentam esse equipamento específico de lazer.
Foram entrevistados 13 jovens, de ambos os sexos, entre 15 e 20 anos de idade. Em relação
utilização do espaço para o lazer, 62% responderam que frequentam de 2-3 vezes por
semana, 23% 1 vez e 15% esporadicamente. Sobre o tipo de atividades 73% relataram as
esportivas e 23% a recreação. No que se refere ao papel do lazer na sua vida, 62%
responderam que é importante e 38% muito importante. Também identificamos que os
jovens frequentam outros espaços e atividades de lazer (cinema/ filmes em casa 8 respostas,
viagens/ passeios e praças 7 cada, clubes sociais 6, escola da família e áreas de lazer 3 cada,
e teatro 2 respostas). O acesso aos diversos conteúdos do lazer está relacionado a busca de
grupo que se aproximam da sua identidade juvenil.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; juventude; espaços de lazer.

LAZER E SEXO:UM ESTUDO SOBRE CINÊS PRIVE NO BAIRRO DA
REPÚBLICA – SÃO PAULO
Kaique Bezerra, Escola de Artes, Ciências e Humanidades
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Universidade de São Paulo, kaique.bezerra@usp.br2
Esta pesquisa constituiu-se em um estudo acerca da temática “sexo como lazer”, com
enfoque nos cines privê como forma de entretenimento, realizada na disciplina de
Metodologia de Pesquisa em Lazer e Turismo (na USP), sob orientação da professora
Valéria B. Magalhães¹. Foram escolhidos dois cines privê: Cine Paris e Cine República,
localizados no bairro da República – em São Paulo. Os objetivos da pesquisa foram
verificar se nos Cines Privê há práticas de prostituição além da exibição de filmes
pornográficos, e analisar se há demanda frequente de público neste meio de entretenimento.
Os métodos utilizados foram: visitas técnicas com participação observacional, entrevistas
anônimas e pesquisa documental. Serão apresentadas as dificuldades e soluções
metodológicas para a abordagem desse tipo de objeto de pesquisa. Os cines privê foram
analisados através da hipótese de ser uma alternativa acessível de entretenimento e também
foram realizadas buscas de seu histórico e os meios de divulgação desses locais ao longo
dos últimos anos. Os resultados indicaram que nesses espaços não se promovem apenas os
filmes, mas principalmente a livre prática sexual por seus frequentadores, já a divulgação
é escassa, pois há leis que impedem esses estabelecimentos de promoverem conteúdos de
caráter pornográficos no lado externo desses espaços. Conclui-se que ainda há muito
preconceito com relação a esses locais, por parte do público não frequentador. Afinal, ainda
hoje, temas que envolvam sexo continuam sendo polêmicos na sociedade.
PALAVRAS CHAVE: Cines privê; lazer; entretenimento.
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A FEIRA DO ALECRIM, NATAL –RN: POSSIBILIDADE DE LAZER
ATRAVÉS DA INTERAÇÃO DO LÚDICO
Joseane do Santos Lino, IFRN – Campus Natal Cidade Alta,
joseane-lino@hotmail.com,
Kadydja Karla C. do Nascimento,
Docente do IFRN - Campus Natal Cidade Alta,
kadydja.chagas@ifrn.edu.br
Esta pesquisa tem por finalidade, retratar a feira livre do Alecrim em Natal RN, e analisar,
através da abordagem qualitativa, junto aos frequentadores, se neste espaço comercial
existem outros interesses diferentes da compra e venda. Em virtude de alcançar o presente
objetivo, os suportes teóricos usados foram: Zingmunt Bauman, Joffre Dumazedier e
Câmara Cascudo. Através desses conceituados autores, será analisado o lazer e a cultura
existente. Portanto será possível observar a possibilidade para a prática de atividades
lúdicas para as pessoas que frequentam este ambiente extremamente diversificado. Nesse
trabalho cientifico tivemos depoimento de feirantes, e também de clientes que frequentam
a feira. Foram entrevistadas 52 pessoas de idade entre 18 a 80 anos. Esses dados estão se
referindo aos vendedores, turistas e frequentadores. Fomos a este campo de pesquisa em
variadas datas entre elas no dia 18/08/2015, 19/08/2015 e dia 22/08/2015. Essa coleta de
dados foram realizadas no bairro do Alecrim na cidade de Natal no período da manhã de
2

O grupo de pesquisa era composto pelos alunos: Ana P. F. Silva, Bruno T. da S. Josino, Fernanda da C.
Silva, Fernanda S. Lopes, José A. C. Curiel e Kaique Bezerra.
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9:00 horas ás 11:00 horas. Através dessa pesquisa, será observada a cultura existente, a
fim de contribuir com a sociedade em que este público está inserido e assim, aprender a
valorizá-la. Desse modo, a feira será contextualizada na sua totalidade e como resultado
do estudo em questão, apresentamos nesse trabalho que podemos ter uma interação com a
sociedade nas feiras, e o lazer poderá ser evidenciado através das atividades lúdicas, e
proporcionar à todas as pessoas, uma forma de integração e divertimento como um todo.
PALAVRAS CHAVE: Feira; Ludicidade; Interação; Sociedade; Lazer

MANUTENÇÃO E CUIDADOS PRESTADOS PELO ÓRGÃO PÚBLICO NO
ESPAÇO DE LAZER DA ORLA DO CANUDINHO
EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
Edgar Ferreira de Lima Neto, Universidade do Estado do Pará,
Edgar.lima.neto@hotmail.com;
Guilherme do Carmo Correa Neto, Universidade do Estado do Pará, Guilhermeneto2011@hotmail.com;
José Francinel dos Santos Silva Junior, Universidade do Estado do Pará,
f.junior_14@hotmail.com.
A Orla do Canudinho foi inaugurada no ano de 2008 em Conceição do Araguaia-PA com
intuito de promover o lazer da população e sendo um espaço público, ter sua devida
manutenção pelo próprio órgão público, com base nessas informações, o objetivo desse
trabalho foi analisar a realidade e manutenção da Orla do Canudinho que até então foi
prestada pelo órgão público responsável. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa e de
campo. Como instrumento para coleta de dados utilizou-se uma entrevista seguido de
observações, primeiro a entrevista com moradores do entorno da Orla Canudinho na cidade
de Conceição do Araguaia-PA no turno da manhã e tarde, onde foram feitas perguntas aos
moradores sobre a manutenção do local, a noite fizemos observações no local referente a
manutenção e cuidados do espaço de lazer. Através das respostas dos moradores e
observações realizadas no local constatou-se, que o local que servia como espaço de lazer
para a comunidade, ficou apenas três anos em funcionamento regular de 2008 a 2011, ou
seja, com a manutenção e cuidados adequados. Hoje o local encontra-se em falta de
manutenção pelo órgão público responsável, e quem passa a cuidar do local, segundo
relatos dos moradores, são os próprios que residem no entorno da Orla que tentam cuidar
desse espaço, sendo assim o local disponibilizado a população de Conceição, além da
utilização para as práticas de atividades referentes ao lazer, passa a ser um espaço de
prostituição e uso de drogas. Concluiu-se que o órgão público responsável não se faz
presente na realidade do local, sendo assim deixando a manutenção e os cuidados
adequados na orla do canudinho sem sua devida aplicação.
PALAVRAS CHAVE: Orla do Canudinho; Órgão Público; Espaço Público.

MAPEAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE ESPORTE E LAZER NO
MUNICÍPIO DE BACABAL-MA
Ywry Crystiano da Silva Magalhaes;
Jonathas Carvalho de Sousa
Anamarília Viana Silva;
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Instituto Federal do Maranhão
ywry.magalhaes@ifma.edu.br; thas.cs@hotmail.com;
anamarilia.vs@gmail.com
A importância que o lazer vem ganhando nas últimas décadas, como problema social e
como objeto de reivindicação, a partir de sua consideração como direito social ligado à
qualidade de vida nas cidades, não vem sendo acompanhada pela ação do poder público
com o estabelecimento de políticas setoriais. O uso do espaço urbano e a construção e
animação dos equipamentos de lazer constituem eixo fundamental de uma política pública
de lazer, no campo dos interesses físico-esportivos assim, como de qualquer dos seus
conteúdos culturais. Portanto, a democratização do lazer e, dentro dele, dos conteúdos
físico-esportivos, exige políticas públicas; porém elas não se restringem somente as
políticas de atividades, que na maioria das vezes acabam por se constituir em eventos
isolados e não em políticas de animação como processo; é preciso que seja contemplada
também a redução de jornada de trabalho e, portanto, a política de reordenamento do
tempo: significa também, falar numa política de reordenação do solo urbano, incluindo aí
os espaços de lazer. Sendo assim, este trabalho pretende analisar as políticas públicas a
partir de aspectos voltados para os espaços de esporte e lazer no município de Bacabal –
MA, tomando como referência empírica a atuação da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer nesse âmbito. Têm como foco de análise as dimensões do espaço urbano, sua
importância para o desenvolvimento das atividades de esporte e lazer e a democratização
do acesso a toda a sociedade. Também pretende avaliar a participação do poder público nas
ações referentes às políticas de construção, manutenção e preservação dos ambientes
destinados às práticas de esporte e lazer.
PALAVRAS CHAVE: Esporte. Lazer. Política pública.

O LAZER E AS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO E GINÁSTICA: OS
MOTIVOS PELOS QUAIS OS PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO PREFEREM
AS ACADEMIAS PRIVADAS EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA
Nathália do Socorro Martins de Oliveira, Universidade do Estado do Pará,
nathaliamartins88@hotmail.com
Luzia Rocha de Aviz, Universidade do Estado do Pará, luziaedf13@gmail.com

Este trabalho busca contribuir com as discussões a respeito das academias de musculação
e ginástica de Conceição do Araguaia-PA, como espaços de lazer, propondo-se identificar
os motivos pelos quais os praticantes de musculação preferem academias privadas para a
prática de lazer, mesmo havendo neste município um espaço público destinado a tais
atividades. Destaca-se que o lazer não é apenas um momento de descanso ou divertimento,
ele também pode proporcionar o desenvolvimento social e pessoal (MARCELINO, 2003).
Tal trabalho justificou-se pela vivência da disciplina Estudos do Lazer, do curso de
Educação Física, da Universidade do Estado Pará (UEPA/Campus VII). Utilizando-se de
trabalho de campo, de caráter quali-quantitativo, observou-se, primeiramente, a existência
de uma academia ao ar livre, pouco movimentada, estruturada em uma das praças desta
localidade. Posteriormente, identificou-se uma maior movimentação nas academias
privadas de Conceição do Araguaia-PA, em relação a academia ao ar livre. Assim, fez-se
necessário identificar os motivos dessa notável preferência. Foram aplicados, então,
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formuláriosa100 frequentadores, sendo homens e mulheres, em uma das maiores
academias privadas do município, que conta com a média de 400 alunos ativos. Destacase que88% dos pesquisados consideram a academia de musculação um espaço de lazer. Ao
perguntar se eles tinham conhecimento a respeito da academia ao ar livre, 60% afirmaram
que sim. Porém, ao perguntar se utilizariam esse espaço 42% disseram não saber, seguidos
de 34% afirmando que não e apenas 24% disseram que utilizariam. Os principais motivos
dessa preferência foram: 28% a busca por acompanhamento profissional, 25% melhor
estrutura, 21% possibilidade de melhorar a performance,15% segurança, 9% proximidade
de casa e 2% outros motivos. Desta forma, conclui-se que estes são os principais motivos
pelos quais os frequentadores preferem as academias privadas, em detrimento da academia
ao ar livre, no município de Conceição do Araguaia-PA.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; lazer; academia privada.

O LAZER, O BAIRRO E A RUA: MAPEAMENTO E ANÁLISE DE ESPAÇOS E
EQUIPAMENTOS DE LAZER EM UMA CIDADE
PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE
Aliny Dayse de Castro Cordeiro, IFMA, alinydayse@gmail.com
Benilce Pereira Sousa, IFMA, benilcesousapereira@gmail.com
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves, IFMA, janetervc@ifma.edu.br

O Lazer é uma prática social, exercida no tempo livre das ocupações diárias com o
propósito de diversão, descanso e desenvolvimento meio da experiência vivida. A questão
dos espaços e equipamentos para essa vivência se coloca como um aspecto relevante
quando se põe em destaque o tema das políticas públicas, da democratização e da qualidade
de vida como pertinentes ao contexto situacional das cidades. Autores do campo do Lazer
vem discutindo sobre os espaços urbanos e seu aproveitamento de modo a se tornarem
polivalentes. No âmbito da classificação dos equipamentos de lazer, dentre os denominados
não específicos, a rua figura como um ambiente possível de fruição lúdica, sendo aqui
tomada como objeto de investigação relacionado ao universo da sociabilidade, do
divertimento e da acessibilidade. Desta forma, o presente trabalho objetiva comunicar
resultados de pesquisa que mapeou e analisou espaços e equipamentos de lazer de bairros
da cidade de São Luís, bem como a dinâmica de apropriação destes pela comunidade.
Desenvolvida a partir de fundamentos bibliográficos e levantamento de campo conduzido
em 05 (cinco) bairros localizados na cidade de São Luís MA, a investigação utilizou-se
como instrumental de campo uma matriz de registro de dados e material audiovisual. As
informações obtidas foram tratadas e analisadas segundo abordagem qualitativa. O
desenvolvimento da pesquisa favoreceu a reflexão e a discussão de questões clássicas e
contemporâneas fundamentais pertinentes ao tema do lazer e da recreação, quais sejam:
políticas públicas, acessibilidade, cidadania, comunidade e qualidade de vida.
Conclusivamente, destaca-se o sentimento de pertença, para além do ambiente domésticoafetivo, que a comunidade estabelece com o bairro e suas ruas. E, em meio à precariedade
da infraestrutura, são ambientes de afetividade, com seus diversos usos, ocupações e redes
de relações sociais. O lazer se manifesta no contexto dessa engrenagem, em tempos não
demarcados e em uma diversidade de interesses.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; bairros; espaços públicos; equipamentos; São Luís – MA.
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O MIRANTE DE SÃO BENEDITO COMO ESPAÇO DE LAZER A SER
ADAPTADO PARA MELHORIA DA PRÁTICA DE ESPORTES RADICAIS.
Osleia Cardoso Santos, Universidade Federal Do Estado do Pará,
Osleiacardoso98@gmail.com
Sabrina Ribeiro de Brito,
Universidade Federal do Estado do Pará, Sdrashen@gmail.com
Bragança está localizada a 210,3 km da capital Belém, é um dos municípios mais antigos
do Pará. São mais de 400 anos de história; tradição e cultura que a faz ser muito requisitada
por turistas, e a diversidade de opções de lazer em áreas naturais como praias e igarapés.
Porém seus prédios e monumentos históricos possuem uma significativa procura.
Localizado à margem esquerda do Rio Caeté, no alto de uma colina na Vila do Camutá, o
Mirante atrai pela vista privilegiada da cidade que proporciona. O presente trabalho tem
como objetivo elaborar uma agenda com ações de melhorias para este importante espaço
de lazer, o Mirante de São Benedito, garantindo sua sustentabilidade tornando-o adaptado
para a prática de esportes radicais que ao longo dos anos vem adquirindo um número cada
vez maior de adeptos, e se consolidando na região. Embora o mesmo não tenha sido criado
com esse propósito, faz-se necessárias algumas melhorias e adequações em sua
infraestrutura. Sendo esta agenda de ações criada a partir do uso metodológico de
entrevistas abertas a moradores das proximidades e integrantes de um grupo de adeptos dos
esportes radicais como lazer chamado Brasurf. Foi devido à necessidade de algo
semelhante ao surf que pudesse ser realizado nas dependências da cidade que fez com que
a equipe Brasurf se tornasse adepta de outros esportes radicais como skate, longboard, e
patins, sempre priorizando o contato com a natureza, que segundo eles foi um dos
principais motivos de escolha deste espaço de lazer que hoje é referência no Estado.
Levando em consideração também que o Mirante tem sediado eventos esportivos grandes
como o Campeonato Nacional de Skate Ladeira, organizado pela Bellong que acontecerá
pela 2ª vez no dia 02 de julho de 2016, o que reforça a impressibilidade dos itens citados
na agenda de ações.
PALAVRAS CHAVES: Agenda de ações; esportes radicais; espaço de lazer.

PARQUE CIDADE DA CRIANÇA: A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE
UM PROJETO PEDAGÓGICO
Marcus Vinicius de Faria Oliveira
Antônio Marcelino Barbosa
Marta Mariane Ferreira Gomes de Souza
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),
Campus Natal – Cidade Alta
marcus.oliveira@ifrn.edu.br, marcelinoosa@hotmail.com,
martinhamariane@hotmail.com
A cidade da criança é um parque voltado para atividades infantis, que fica localizado na
Cidade de Natal-RN. Nele, além do espaço verde com equipamentos de lazer, há diversas
atividades desenvolvidas com a finalidade de proporcionar lazer para a população. O
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presente trabalho apresenta um diagnóstico realizado espaço com a finalidade de subsidiar
o planejamento de ações no sentido de contribuir para a construção de uma identidade
cultural do parque. Os seguintes objetivos foram tomados como referência para subsidiar
o trabalho: apresentar a visão inicial do grupo (IFRN) sobre algumas questões da Cidade
da Criança; iniciar o trabalho junto ao grupo Gestor de um planejamento Anual; definir
metas e prioridades e definir o papel do IFRN junto à gestão da Cidade da Criança. A
pesquisa de campo e de levantamento (survey) caracterizou o estudo no que se refere à
abordagem metodológica. Os interlocutores foram os frequentadores do parque, servidores
e a equipe gestora. Como instrumento de dados foram utilizados a entrevista do tipo
estruturada e semiestruturada, além de um levantamento feito pela internet. As categorias
analisadas foram: missão e o plano de desenvolvimento institucional; a gestão da cidade
da criança; política de animação; conservação do parque; comunicação; perfil do público e
política de captação de recursos. Como resultado o estudo proporcionou a elaboração de
um planejamento para o parque a partir da constatação de que as ações desenvolvidas eram
pontuais e desarticuladas. A partir os dados levantados foram definidos micro projetos
articulados entre si e, que hoje, configuram o projeto pedagógico do parque Cidade da
Criança, tais como: ludus cidade, Cidade ambiental, Circo, Brinquedoteca, Parque da
leitura, Memorial.
PALAVRAS-CHAVE: Parque de Lazer; Planejamento participativo; Projeto pedagógico.

PARQUES URBANOS DE CARAPICUÍBA/SP: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES
PARA A ANÁLISE DA GESTÃO DO USO PÚBLICO DAS PRÁTICAS DE
ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER
Endrigo Silva Mello, FEF/UPM, endrigao@yahoo.com.br
A pesquisa objetiva analisar se a estrutura de gestão do uso público dos parques urbanos
de Carapicuíba, SP, tem proporcionado o acesso às práticas de Atividades Físicas de Lazer
(AFL). Procurou-se analisar os 4 parques desse município: Parque dos Paturis, Parque da
Aldeia, Parque do Planalto e Parque Gabriel Chucre. Serão realizadas observações quanto
ao planejamento, implantação e administração, com a finalidade de verificar se existem
formas de participação da comunidade local na estrutura de gestão desses espaços. Será
verificado o uso público e o acesso às práticas de AFL bem como comparar a estrutura de
gestão dos espaços de lazer existentes nestes parques. Para definir o campo da pesquisa
iniciou-se com o mapeamento dos principais equipamentos públicos de lazer existentes na
cidade através da pesquisa documental e da visita de campo. A partir desse levantamento
identificou-se 4 parques utilizados pela comunidade com uso público relacionado às
práticas de atividades físicas de lazer. Pela coleta de dados identificou-se 3 parques geridos
pelo município: Parque dos Paturis, do Planalto e da Aldeia, todos com mais de 10 anos de
implantação, apresentando precariedade na conservação e na manutenção da infraestrutura,
como também condições deficitárias para a recepção, atendimento e a prestação de serviços
de qualidade. O Parque Gabriel Chucre, com menos de 5 anos de implantação, é gerido
pelo governo estadual e oferece uma infraestrutura com melhores condições de
atendimento aos usuários desse equipamento de lazer, conforme as observações nesta
primeira aproximação com o campo da pesquisa.
PALAVRAS CHAVE: Parques urbanos; atividades físicas de lazer; políticas públicas de
lazer; Espaços Públicos; Lazer.
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PRAÇA ESPORTIVA BELMAR FIDALGO: ESTRUTURA FÍSICA E
PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE O ESPAÇO
Laura Cecília Leite de Souza,
Kamila Santos Silva
Junior Vagner Pereira da Silva.
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
lauravolei12@gmail.com
O lazer é um direito assegurado pela Constituição Federal Brasileira de 1988, podendo ser
vivenciado sob vários interesses culturais, dentre eles o físico/esportivo, que pode ser
vivenciado, sob o gênero prático ou contemplativo, em espaços como praças esportivas.
Com o estudo objetivamos analisar a estrutura física e a percepção das pessoas quanto ao
uso de uma praça esportiva. Caracterizada como de campo, desenvolvida através da
observação sistematizada e entrevistas estruturadas com 8 participantes, a investigação foi
realizada na praça Belmar Fidalgo, Campo Grande/MS. Na entrevista questionamos: 1. O
que você vem fazer aqui? Com qual frequência? 2. O que você entende como lazer? 3. A
partir disso, o que você faz para praticar lazer? 4. Você prática atividade física só aqui ou
usa outros espaços? Se prática em outros lugares, quais? 5. Como você acredita que a
prefeitura pode melhorar espaços como esse? Os resultados indicam que as pessoas vão à
praça de duas a três vezes na semana para praticar atividades físicas, consideram lazer tudo
que proporciona bem-estar, prazer, distração e relaxamento, logo, costumam sair da rotina
e praticar atividade física para que o mesmo aconteça. Além da Praça Belmar Fidalgo,
também costumam frequentar outros equipamentos, como a Orla Morena e algumas
academias da cidade. Fazer manutenção dos espaços, criar novos espaços físicos e colocar
profissionais da área para auxiliar na prática de atividade física foram às sugestões de
melhorias apresentadas. Através das observações constatou-se a disponibilidade de duas
quadras poliesportivas, arena para quadras de areia, pista de cooper, banheiro, duchas,
campo de futebol, playground infantil e área de ginástica, onde é vivenciado também o
interesse social. Conclui-se que o parque apresenta uma boa estrutura e que a população
faz uso frequente do espaço para vivenciar o lazer social e físico/esportivo, além de
considerarem o mesmo com boa manutenção.
PALAVRAS CHAVES: Lazer; Praça esportiva; Atividade Física; Bem-estar; Interesse
Cultural.

PRÁTICAS DE SOCIABILIDADE NOS ESPAÇOS PÚBLICOSE
AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADES
Carlos Afonso Ferreira dos Santos,
Welison Alan Gonçalves Andrade,
Lucília da Silva Matos,
Universidade Federal do Pará, afonso.fersantos@gmail.com
Este estudo analisa o universo sociocultural que gira em torno da Praça da República
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1272

localizada em Belém do Pará. O objetivo do trabalho foi o de conhecer as manifestações
culturais presentes na Praça da República do dia de domingo, a fim de evidenciar os
discursos das afirmações identitárias a partir de um elo entre relações sociais e
manifestações culturais. Para alcançar esse objetivo, desenvolvemos pesquisa de campo
com observação participante e entrevistas abertas. Nos apoiamos na categoria “Mancha”
de lazer (Magnani, 2002). Assim podemos afirmar que a Praça da República em Belém,
aos domingos, é uma grande mancha, pois atrai pessoas diversas em busca de algo comum:
usufruir de um espaço de lazer, que é tão singular, histórico e diverso que as permitem
encontrar pessoas que têm os mesmos gostos, que se identificam e muitas passam a criar
vínculos. É o caso do grupo “Vem Pará Rua”, são jovens que se organizam com práticas
artísticas expressivas através da dança, como forma de apropriação dos espaços públicos
da cidade por entenderem e reconhecerem a riqueza cultural de Belém. Através dessa
pesquisa foi possível analisar o quanto um espaço social pode ser fonte reveladora de
valores que nos faz refletir e pensar a cidade que vivemos. E também entender a
necessidade de apropriação crítica e criativa dos espaços públicos como uma forma de dar
alma aos lugares para que estes sejam agregadores de aspectos socioculturais abrindo
espaço às vivências de lazer, redes de sociabilidade e, acima de tudo, possibilitar os
distintos modos de apropriação dos espaços públicos como um meio de construção cultural
do ser humano.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; sociabilidade; Belém; Praça da República; Vem Pará Rua.

REQUALIFICAÇÃO URBANA, LAZER E ORLAS: IMPLANTAÇÃO DE
PARQUES AMBIENTAIS EM ALTAMIRA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DA
UHE BELO MONTE
Bruno Alves dos Santos, Universidade Federal do Pará, bruno.pqd.23@hotmail.com
Michelle Sena da Silva, Universidade Federal do Pará, misenasi@yahoo.com.br
Patrícia Barbosa Nunes, Universidade Federal do Pará,
patriciabarbosageo@yahoo.com.br
Este trabalho baseia-se na análise de como se materializa o processo de requalificação
urbana e sua relação com as ações de lazer previstas no Plano Básico Ambiental (PBA)
como condicionante ambiental a construção e operação da UHE Belo Monte, localizada na
bacia do Rio Xingu. Neste contexto, tem-se o redimensionamento dos corpos d’água,
estabelecendo uma nova planície de inundação, que ocasiona um intenso processo de
remanejamento e recomposição dos leitos do rio Xingu e dos igarapés Altamira, Ambé e
Panelas, assim como, evidenciam-se as necessidades de implantar espaços públicos de
lazer para a população local. Numa tentativa de ordenar e redirecionar o uso dos espaços
públicos criados a partir das condicionantes à hidrelétrica tem a criação do Parque Natural
Municipal de Altamira, às margens do Igarapé Altamira em confluência com o Rio Xingu.
Este processo pode ser identificado como de relevante importância para a qualidade de vida
da população atingida, no entanto pouca discussão tem se efetivado no âmbito dos debates
sobre os impactos socioambientais nas práticas de lazer ocasionados pela UHE. As
considerações levantadas neste trabalho baseiam-se na análise de dados e informações de
fontes consolidadas, entrevistas com os movimentos sociais organizados e análise espacial
das mudanças na configuração espacial do município de Altamira. O caráter teóricometodológico desta problemática preconiza averiguar o enfoque atribuído ao município
como a escala principal de promoção do desenvolvimento, enfatizando a inserção da
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questão ambiental na agenda das políticas públicas. Desta forma, nos ateremos em
averiguar as transformações ocorridas a partir da instalação da UHE Belo Monte no que
diz respeito à possibilidade da esfera municipal intervir na gestão e no uso sustentável dos
corpos hídricos, tendo como parâmetro a implantação de parques ambientais urbanos como
equipamentos públicos de lazer.
PALAVRAS-CHAVES: Requalificação urbana; lazer; orlas; UHE Belo Monte.

ROTEIROS GEO-TURÍSTICOS DO XINGU: INSUMOS PARA UMA
PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRAVÉS DO TURISMO
Clelton Jonh Souza da Conceição, Universidade Federal do Pará,
john_clelton@hotmail.com
Micaele da Silva Neves, Universidade Federal do Pará, micanvs@gmail.com
Michelle Sena da Silva, Universidade Federal do Pará, misenasi@yahoo.com.br
Este trabalho baseia-se na análise de como se materializam os rebatimentos territoriais e
sua relação com as ações de lazer e turismo previstas no Plano Básico Ambiental (PBA),
como condicionante ambiental a construção e operação da UHE Belo Monte. Parte-se do
princípio de que as propostas de desenvolvimento para os municípios de Altamira, Brasil
Novo e Vitória do Xingu, baseado nos preceitos de resgate e valorização histórico-cultural
e sustentabilidade socioambiental, devem considerar o papel que a Geografia, enquanto
ciência que estuda o espaço geográfico, e o Turismo, enquanto atividade econômica que
produz e consome espaço, possam dialogar e constituir os pressupostos necessários para a
implementação da mesma. Para tanto, tem-se na escola um ambiente propício para o início
do processo de empoderamento da sociedade local em prol de uma base de
desenvolvimento endógeno e integrado. Para tanto buscamos identificar, hierarquizar e
segmentar os atrativos turísticos dos municípios de Altamira, Brasil Novo e Vitória do
Xingu, assim como identificar os principais atores sociais envolvidos com a temática
turística e ambiental; além de propor roteiros geoturísticos, a serem implementados nos
municípios já mencionados, que privilegiem o resgate e valorização histórico-cultural,
assim como evidenciem a sustentabilidade socioambiental. Haja vista que, recentemente a
área identificada foi impactada pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte,
destacando a materialização das políticas de caráter territorial. Esses pressupostos tornamse fundamentais para o entendimento da dimensão política do espaço ao demonstrar
características próprias para a ordenação e regulação do território a partir do turismo. Desta
forma, cria-se a possibilidade de implementar ações que visem o empoderamento da
sociedade local através da capacitação dos os atores locais para gestão, planejamento e
desenvolvimento da atividade turística na região.
PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento local e integrado, turismo, resgate e
valorização histórico-cultural e sustentabilidade socioambiental.

COMPLEXO POLIESPORTIVO: O CASO DO MUNICÍPIO DE
GOIANÉSIA DO PARÁ
Cristina da Silva Lima, UEPa, e_mail: cristal-linda2011@live.com
Raimundo Nonato Silva Carvalho, UEPa.
Jonatha Pereira Bugarim,
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1274

Universidade do Estado do Pará, e_mail:bugarim@hotmail.com
Esta pesquisa foi desenvolvida com frequentadores de um complexo poliesportivo, em
Goianésia, interior do Pará. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos que a implantação
de um complexo poliesportivo, sob a visão dos frequentadores assíduos. A pesquisa possui
abordagem quantitativa, com nível descritivo. Foi utilizado o Microsoft Excel para a
análise dos dados. A investigação foi composta, por 200 sujeitos que praticavam
regularmente algum tipo de atividade de esporte ou lazer, em um complexo poliesportivo.
Utilizou-se como instrumento de coleta dos dados, um questionário, composto de 06 (seis)
questões objetivas. Na coleta foi explicada a pesquisa e assinado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O critério de inclusão foi a frequência três
vezes semanais. Resultados: Os sujeitos da pesquisa são 68,50% do sexo masculino e
31,50 % sexo feminino, em uma faixa etária de 16 a 40 anos de idade. Formação: 12,50%
possui nível fundamental completo; 12,50% possui fundamental incompleto; 60% ensino
médio completo e 15% nível superior. Tempo de uso do espaço: 64% utilizam a mais de
um ano; 26%, mais de um ano e menos de dois anos e 10%, mais de dois anos. Atividades
praticadas: 30% praticam esporte, 21% realizam atividades de lazer e 49% utilizam o
espaço para ambas as atividades. Necessidade da construção: 64% concordam com a
construção e 36% discordam. Relação de serviço ofertado x demanda: 72,50% se sentem
atendidos quanto a atividades ofertadas e 27,50% não se sentem contemplados com as
atividades. Conclusão: Neste sentido é importante evidenciar a participação da comunidade
na decisão das políticas públicas.
1275
UMA PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO
DE UM GINASIO POLIESPORTIVO
Juliane Leão de Souza - UEPA/Campus XIII,e-mail: juliane-souza015@hotmail.com
Thaís Silva da Luz, UEPA/Campus XIII
Lourena Souza Alves - UEPA/Campus XIII, lorenna-alves@hotmail.com
Esta pesquisa foi desenvolvida com usuários de um complexo poliesportivo, construído em
Goianésia, no interior do Pará. O objetivo deste estudo é analisar a opinião dos usuários
sobre complexo poliesportivo. A presente pesquisa possui abordagem qualitativa com nível
descritivo, utilizando dados quantitativos para fortalecer o estudo. A investigação foi
composta, por 200 sujeitos que utilizavam constantemente o complexo poliesportivo.
Utilizou-se 02 (duas) questões subjetivas para a coleta de dados. Todos participantes
assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Participaram da pesquisa
somente pessoas que frequentavam o espaço frequentemente três vezes na semana. Como
critério de exclusão não participaram do estudo as pessoas que utilizavam o espaço menos
de que três vezes por semana. Foi utilizado o entendimento de Bardin (1995), para analisar
as duas questões abertas, através da análise de conteúdo indicadas pelo autor. Resultados:
Foi perguntada, a opinião quanto a construção do espaço: 33,50% falaram sobre o aumento
da alternativa de espaço para prática de esportes, 19% pontuaram sobre benefícios (para
saúde e para o município), 15% trouxeram opção de lazer, 12% trouxe opção para
realização de evento para a comunidade, 12% afirmaram trazer turismo para a cidade com
os eventos, 17% falaram em desperdício de dinheiro público. A segunda pergunta versava
sobre melhoria: 28,49% pontuaram em estrutura física (estacionamento, água,
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arquibancada e piscina), 18,5% disseram em oferecer atividades diferenciadas com
orientação do educador físico; 12,5% indicaram o complexo esta autossuficiente; 11%
enfatizaram a organização (dificuldades de conseguir horários para utilização do espaço),
7,5% manutenção diária (higiene do ambiente e piscina), 05% falaram em segurança; 02%
pontuaram espaço adaptado para criança; 15% outros, Conclusão: Percebe-se que em razão
da população não ser consultada, os empreendimentos ou espaços públicos são construídos
e não atendem totalmente as comunidades e também é possível perceber uma falha nos
serviços de atendimento.
PALAVRAS CHAVES: Espaço Público, Serviços, Políticas Públicas.

ESTUDO: SOBRE A APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE E DE
LAZER NA SECRETÁRIA MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Regiane Carla Medeiros de Araújo
Kadydja Karla Chagas do Nascimento
Joseane Dos Santos Lino
IFRN - Campus Natal - Central
regiane_cma@hotmail.com; joseane-lino@hotmail.com.
kadydja.chagas@ifrn.edu.br
Este estudo apresentou como objetivo identificar programas e projetos de esporte e lazer
desenvolvidos pela Secretaria de Juventude, no Município de Extremoz/RN. O presente
trabalho justificou-se na perspectiva de aprofundar conhecimentos sobre como as políticas
públicas de esporte e lazer são desenvolvidos no Município de Extremoz/RN. A
metodologia adotada foi à pesquisa de campo, para coleta de dados utilizamos como
instrumento a entrevista semiestruturada. Os resultados encontrados quanto aos espaços
foram: 1. Clubes e ginásio interditados e abandonados; 2. Falta de infraestrutura de alguns
espaços de esporte e lazer. Quanto aos programas e projetos encontramos: 1. Programa
núcleo esportivo; 2. Projeto dos jogos estudantis do Município de Extremoz-JEMEX; 3.
Projeto verão legal; 4. Projeto ciranda e cinema na praça. De acordo com os achados, fazse necessário maior investimento público no Município na esfera do esporte e do lazer.
Sugere-se que na gestão pública, o poder executivo adote medidas para que a população
desfrute dos espaços já existentes. Pois, o Município tem relevante necessidade de
programas e projetos sociais que atenda a maioria da população; 3. Projeto verão legal; 4.
Projeto ciranda e cinema na praça. De acordo com os achados, faz-se necessário maior
investimento público no Município na esfera do esporte e do lazer. Sugere-se que na gestão
pública, o poder executivo adote medidas para que a população desfrute dos espaços já
existentes. Pois, o Município tem relevante necessidade de programas e projetos sociais
que atenda a maioria da população, tem a necessidade de ser articulada e se comunicar com
outros seguimentos da política, para que assim ela possa ter consistência e atuar com
eficácia melhorando e oportunizando uma melhor qualidade de vida para as pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Extremoz; Políticas Públicas; Esporte; Lazer; Qualidade de vida.

ESTUDO SOBRE A LAGOA DE EXTREMOZ E SEUS ATRATIVOS E SUAS
POSSIBILIDADES PARA O ESPORTE E O LAZER
Terezinha Morais de Souza
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Kadydja Karla Chagas do Nascimento
Antônio Marcelino Barbosa
IFRN - Campus Natal - Central
terezinha.morena@yahoo.com.br¹;
marcelinoosa@hotmail.com
kadydja.chagas@ifrn.edu.br
Este estudo apresentou como propósito analisar as possibilidades de vivências em esporte
e lazer na lagoa do município de Extremoz/RN. A escolha deste atrativo natural possibilita
aprofundamento em conhecimentos e experiências na área de gestão desportiva e de lazer,
estimulando a prática profissional. O trabalho identificou como esse atrativo vem sendo
explorado e utilizado pela população. A metodologia desenvolvida foi baseada em uma
pesquisa de campo, por meio de entrevista semiestruturada. Como resultados do trabalho,
apresentamos os seguintes aspectos: 1. Observou-se a precariedade do espaço de esporte e
lazer no entorno da lagoa; 2. A escassez de políticas públicas direcionadas a área estudada.
3. Percebeu-se as expectativas que visitantes e moradores têm a respeito da importância
desse ambiente, e como a lagoa poderia ser ocupada com vivencias de esporte e lazer; 4.
Constatou-se que a realidade da lagoa é crítica para o desenvolvimento de práticas
esportivas e de lazer. 5. O estudo possibilitou a reflexão sobre a ausência de lideranças
nesse ambiente para a resolução dos problemas encontrados. Verificou-se ainda, a
insatisfações e ausência de informação em relação à preservação da lagoa de Extremoz.
Sugere-se que um espaço público bem estruturado para que o esporte e o lazer seja
vivenciado pela população.
PALAVRAS CHAVE: Lagoa; Espaço; Esporte; Lazer; Atrativo natural
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“DA PONTA DOS TRILHOS AO CENTENÁRIO INVENTADO”
PRÁTICAS DE DIVERTIMENTO NA MONTES CLAROS DO SÉCULO XX:
EDUCAÇÃO E PERTENCIMENTO AO IDEÁRIO MODERNO
Rhaoany Junqueira Reis, Unimontes, rhaojunqueira@gmail.com
Kelly Damiana Oliveira Barbosa, Unimontes, kellydhamy@gmail.com
Deyvid Rodrigues Silva, Unimontes, deyvidsilva@gmail.com
Nesse estudo, o foco central se encontra na história das práticas de diversão na cidade de
Montes Claros-MG, força geográfica emblemática da região. Localizar, em décadas de
meados do século XX, divertimentos considerados modernos, poderá permitir a leitura de
todo um contexto social marcado pelas particularidades políticas, econômicas e culturais
deste singular espaço. A chegada da “ponta dos trilhos” da Central do Brasil (1926) ao
“centenário inventado” da cidade de Montes Claros (1957), caracterizarão os pontos
limítrofes, mas não ortodoxos, do período pretendido para a investigação, onde nos
interessarão pensar nas conexões (teóricas, mas fundamentalmente empíricas) que
permitam a elaboração de uma representação histórica que subsidie a leitura de um cenário
e de uma prática situadas em outro tempo, num dado lugar. Enfim, a prática de divertimento
na Montes Claros do século XX, a educação promovida e o pertencimento ao ideário
moderno e o próprio modelo conceitual/teórico desta investigação, emergirá centralmente
no garimpo dos periódicos e memorialistas locais. O que era publicado nos jornais
relacionado aos divertimentos, pode contribuir para a problematização das transformações
sociais do período, quando são propagados valores modernos que se assimilados pela
sociedade, seriam marcas do progresso. Objetivamos analisar, a partir de periódicos e da
produção de memorialistas, as transformações nas práticas de diversão na cidade de Montes
Claros. Especificamente, objetivamos problematizar as transformações dos divertimentos
e sua relação com a propagação de valores da modernidade; discutir o caráter educativo
atribuído às práticas de diversão nas primeiras décadas do século XX na cidade de Montes
Claros; contribuir para o entendimento da história social da região norte de Minas Gerais,
a partir da compreensão do papel das vivências de diversão; contribuir para a preservação
da História do norte de Minas Gerais.
PALAVRAS CHAVE:
Divertimento; modernidade; Montes Claros; periódicos;
memorialistas.

A EFETIVIDADE DAS EXPERIÊNCIAS DE ÓCIO DE UM PROGRAMA
GOVERNAMENTAL DE ATIVIDADE FÍSICA
Marcos Gonçalves Maciel,
Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité3, godh@outlook.com.br
Luiz Alex Silva Saraiva, Universidade Federal de Minas Gerais
É crescente nos últimos anos a implantação de programas governamentais de atividade
física no Brasil. A efetividade é um parâmetro da avaliação de desempenho com enfoque
qualitativo, identificando a satisfação por parte dos envolvidos (SARAIVA;
3

Agradecimentos: Marcos G. Maciel recebe bolsa de estudo para o doutorado da Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG – PCRH 90402/14).
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GONÇALVES, 2008). Por sua vez, segundo Cuenca (2008) as experiências de ócio são
entendidas como um tipo de experiência humana que a pessoa percebe de modo satisfatória,
não obrigatória, não necessária e com um fim em si mesma (autotélica). Sendo assim, o
objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade das experiências vivenciadas pelos alunos
no Programa Academia da Cidade de Belo Horizonte/MG, em dos polos da regional
Barreiro. Conforme as características metodológicas, esta pesquisa é definida como
qualitativa, de campo, do tipo descritivo-exploratório e transversal, por meio de um estudo
de caso. Como procedimentos para a coleta dos dados foi adotada a seleção dos
participantes de forma intencional e por saturação usou-se a observação não participante e
a entrevista em profundidade (STRAUSS; CORBIN, 2008). A interpretação dos dados se
deu pela Análise Crítica do Discurso (van Dijk, 2012). Participaram da pesquisa 15 alunos
de ambos os sexos (nove mulheres e seis homens, com média de idade de 51,9 anos). Os
principais resultados apontaram que a prática da atividade física nas aulas segue uma
perspectiva estereotipada, semelhante às desenvolvidas na área do fitness; contudo, essas
vivências foram compreendidas como sendo de experiências ócio segundo os atributos
apresentados por Rhoden (2009), como: percepção de liberdade; desfrute ou estados
afetivos positivos; sociabilidade ou encontro interpessoal; descanso ou relaxamento;
ruptura ou evasão; implicação psicológica; os estados introspectivos. Conclui-se que o
programa foi efetivo quanto às experiências vivenciadas pelos alunos, mesmo oferecendo
atividades notadamente estereotipadas.
PALAVRAS CHAVE: Efetividade, Experiência, Ócio, Programas Sociais, Atividade
Física.
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A HISTORICIDADE DO ÓCIO E LAZER: UMA ANÁLISE SOBRE AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TEMPO LIVRE POR ALUNOS DO
CURSO DE TURISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
Evelyn Cristina Castro Barros, Universidade Federal do Pará (UFPA), evelyncristina15@hotmail.com
Vânia Lúcia Quadros Nascimento, Universidade Federal do Pará (UFPA),
vaniaquadros@ufpa.br
A evolução dos conceitos de lazer e ócio se desenvolve, no decorrer do tempo e espaço,
estabelecendo relação com as práticas realizadas em cada período. Iniciado nos tempos
antigos na Grécia e em Roma, o conceito existente no oriente e ocidente evolui até os dias
atuais em que o ócio é visto também como uma atividade de lazer, considerando a
necessidade do ser humano vivenciá-lo como mecanismo de fuga ou estímulo para a vida
cotidiana do trabalho ou estudos. O objetivo da pesquisa ora relatada foi analisar de que
maneira os alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) aproveitam o tempo livre para
desenvolver práticas de lazer na capital do estado, Belém, procurando identificar que
atividades eles realizam e onde isso acontece. Para tanto, partiu-se dos questionamentos de
que atividades os discentes de turismo realizam em seu tempo livre e de que maneira elas
estimulam a atividade turística na cidade de Belém e contribuem para a identificação
cultural. A pesquisa foi subsidiada por informações bibliográficas, entrevistas aplicadas
aos discentes integrantes dos projetos de extensão da Faculdade de Turismo (FACTUR) e
as postagens deles nas redes sociais. Entre os resultados espera-se comprovar que a maioria
dos estudantes utiliza seu tempo livre para conhecer os atrativos e os espaços turísticos da
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cidade. Ressalta-se que a pesquisa está em etapa final da coleta de dados, cuja análise será
concluída posteriormente. O estudo acerca da historicidade do ócio e lazer, possui
relevância uma vez que contribui para o entendimento das atividades realizadas pelos
alunos da Faculdade de Turismo, e como isso pode estimular a valorização dos patrimônios
turísticos da capital paraense.
PALAVRAS-CHAVE: Ócio; Lazer; Tempo livre; Turismo; Belém.

DISCURSOS SOBRE A RECREAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DE MINAS GERAIS: UMA ABORDAGEM ARQUEOLÓGICA (1952 – 1962)4
Mauro Lúcio Maciel Júnior, UFMG, maurolmj9@hotmail.com
Hilton Fabiano Boaventura Serejo, UFVJM, hiltonserejo@uol.com.br
Hélder Ferreira Isayama, UFMG, helderisayama@yahoo.com.br
Este trabalho busca analisar os discursos relacionados à recreação na Escola de Educação
Física de Minas Gerais (EEFMG), no período de 1952 a1962. Seu objetivo é identificar e
compreender os discursos manifestos sobre a recreação antes de esse saber ser
disciplinarizado. Desenvolvemos uma pesquisa documental no Centro de Memória da
Educação Física, do Esporte e do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Analisamos os programas de ensino, avaliações e outros documentos da época. A
apreciação dos dados encontrados se deu através da análise de discurso sob a perspectiva
de Michel Foucault, além dos diálogos com a proposta arqueológica desse autor.
Obtivemos que os discursos sobre a recreação também estiveram presentes nas duas
primeiras escolas de Educação Física de Minas Gerais que mais tarde se fundiriam e dariam
origem à EEFMG. No início, os enunciados sobre a temática não se manifestariam em uma
disciplina específica, ou seja, ainda não haveria a cadeira Recreação, mas estariam
presentes em outras disciplinas, como: “Educação Física Geral” e “Metodologia da
Educação Física”. Analisando os discursos presentes nas fontes, observamos que os
significados sobre a recreação estavam demarcados pelos enunciados “interesse” e
“prazer”. Além disso, havia uma formação discursiva que evidenciava uma associação
entre jogos, recreação e infância, na qual se manifestaria uma abordagem técnica e
metodológica sobre esse saber. Ao mesmo tempo, a recreação se entrecruzaria com os
discursos biológico, psicológico e sociológico (“bio-psico-social”) e seria uma tentativa de
superar uma perspectiva biológica presente na formação da época. Somente em 1963 a
recreação comporia o currículo da EEFMG como uma disciplina acadêmica,
provavelmente resultado do discurso legal manifestado pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LDB n.º 4024/61, onde se instituiu a cadeira “Recreação” ao Currículo
Mínimo dos Cursos Superiores de Educação Física.
PALAVRAS CHAVE: Recreação; currículo; discurso; arqueologia; Foucault.

LAZER: CONCEPÇÕES E DESAFIOS
4

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico –Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer – UFMG –
Belo Horizonte/MG.
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Rogério Oliveira Fernandes,
Rodrigo de França, UNINTER, fernandes.7l@hotmail.com
A origem do lazer se dá no período da revolução industrial, onde os trabalhadores estavam
submetidos a condições precárias de trabalho e lutavam por melhores condições e tempo
para o descanso. Desde então o lazer ganha proporção na mídia e meio acadêmico passando
sendo tema de diversos estudos e pesquisas cientificas, onde é considerando atualmente,
como um fenômeno moderno com características singulares, reconhecido como direito
social e parte da construção humana. Diante disso, o presente trabalho buscou identificar
alguns apontamentos acerca do lazer dos principais autores da área, na qual podemos
compreende-lo em alguns aspectos peculiares como a livre escolha ou imposição das
obrigações do cotidiano seja profissional ou familiar, para além disso o prazer e diversão
são elementos que contemplam o universo do lazer. Para que o lazer acontece é necessário
tempo, espaço e ação dos sujeitos. A sociedade enfrenta alguns desafios econômicos,
sociais e culturais que podem se tornar barreiras de acesso ao lazer para os sujeitos,
principalmente quando estão ligados a eventos, equipamentos e espaços não gratuitos. Tal
situação atinge diretamente aqueles menos favorecidos ou em áreas de vulnerabilidades
sociais. Por conseguinte, esses desafios se estendem a escola, na qual, podem limitar os
momentos de lazer e escolha dos alunos, por meio de uma organização pedagógica muitas
vezes fragilizada, por isso é fundamental a reflexão pedagógica do duplo aspecto educativo
do lazer.
PALAVRAS CHAVES: Lazer; Direito; Conceitos; Desafios; Escola.
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DIVERTIMENTO E SOCIABILIDADE EM MEIO AS REGATAS FESTIVAS EM
BELÉM DO PARÁ: NOTAS HISTÓRICAS SOBRE O PAPEL DAS MULHERES
(1876 AOS INICIAIS DE 1900)
Verônica Moreira Souto Ferreira, UFPA, vnferreira94@gmail.com
Louise Barbosa Lobo, UFPA, louiselobo15@gmail.com
Douglas da Cunha Dias, UFPA, douglasdc_dias@hotmail.com
A pesquisa adotou como tema o papel das mulheres nas regatas festivas ocorridas em
Belém do Pará, de 1876, ano que marca o início de tais eventos, aos anos de 1900, quando
as regatas passaram a assumir o caráter esportivo, justificando assim a delimitação
temporal. As fontes da pesquisa foram jornais e revistas da época evocada. Objetivou-se
responder à seguinte questão problema: como se deu a participação de mulheres nas regatas
festivas ocorridas em Belém do Pará entre o ano de 1876 e a década de 1900? Discutiu-se
que tais regatas enquanto momentos de diversão que ampliaram o campo das sociabilidades
das mulheres em uma Belém dos tempos posteriormente conhecidos como belle époque,
marco do desenvolvimento econômico e cultural da cidade. Segundo as fontes, a
participação das mulheres em tais festividades ocorreu, inicialmente, sob a forma de
espectadoras que abrilhantavam com sua decantada beleza o espetáculo então desenhado.
Avançando no fio do tempo, as mulheres começaram a participar como competidoras, ora
no papel de remadoras, ora no de patrão das embarcações. Entretanto, mesmo com tal
mudança do papel feminino, as fontes indicam a permanência de uma imagem de
docilidade, beleza e formosura atribuída às mesmas, distante da imagem atlética, vigorosa
e competitiva atribuída aos sportmen. Concluiu-se que as regatas festivas se configuraram
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como momentos de diversão importantes para a sociabilidade das mulheres belenenses ao
longo do período estudado, embora as fontes da pesquisa tenham associado a elas somente
a imagem da beleza e graciosidade, quer fosse enquanto espectadoras ou competidoras.
PALAVRAS-CHAVE: Regatas festivas; Mulher; Divertimentos; Sociabilidade; Belém do
Pará.

DIVERTIMENTOS AO AR LIVRE EM BELÉM DO PARÁ: OS ANOS DA
INTENDÊNCIA DE ANTÔNIO LEMOS (1897 – 1911)
Rodrigo Almir Araújo Miranda, UFPA, rodrigo_almir@hotmail.com
Douglas da Cunha Dias, UFPA, douglasdc_dias@hotmail.com
Em Belém do Pará, o período que ficou posteriormente conhecido por Belle Époque é
marcado pela Intendência de Antônio Lemos (1897-1911), que idealizou europeizar os usos
e comportamentos da população belenense, bem como a face urbana da cidade. Nesse
sentido, investigar as mudanças socioculturais, principalmente no que tange às práticas de
atividades físicas ao ar livre ocorridas em Belém na fase áurea da economia da borracha
ganha grande importância. Esta pesquisa objetivou identificar tais atividades como
divertimentos realizados ao ar livre em espaços públicos entre os anos de 1897a1911. A
trilha metodológica utilizada foi um estudo historiográfico de caráter documental. As
fontes adotadas para a referida pesquisa foram: Os álbuns "O Município de Belém" de 1897
a 1908, e o álbum "O Município de Belém" de 1902, ambos pertencentes aos acervos de
Obras Raras da Biblioteca Arthur Vianna, do CENTUR, além de jornais da época,
pertencentes ao acervo de Microfilmes do CENTUR. Os resultados obtidos até o presente
momento indicam momentos de sociabilidade, divertimentos e práticas físicas em meio à
natureza, principalmente ginástica, ciclismo e corridas de rua, vinculados ao tecido urbano
de Belém. Esta foi uma das preocupações do projeto de europeização e urbanização da
Belém idealizada por Antônio Lemos. O projeto que Lemos idealizava era momentos de
vida ao ar livre, em contato com um ideal de natureza pertencente à paisagem urbana,
proporcionando aos citadinos um lugar de recreio, divertimento, práticas físicas, refrigério
e revigoramento. Concluímos que o ideário de Lemos vingou na cidade belenense, haja
vista que havia práticas físicas e recreativas vinculadas ao âmbito do divertimento na
cidade de Belém por parte da população. Principalmente em áreas públicas e clubes
particulares associadas ao ar livre e a natureza domada pela Intendência de Antônio Lemos
no período áureo da economia da borracha.
PALAVRAS CHAVE: Belle Époque; Antônio Lemos; Espaços Públicos; Atividades
Físicas; Divertimento.

MEMÓRIAS DAS JUVENTUDES SOBRE AS PRÁTICAS DE LAZER
Evandro Antônio Corrêa, FAEFI Barra Bonita, UNESP/NEPATEC/Bauru,
prof.evandrocorrea@gmail.com
Ana Laura Padovan - ex-bolsista PIBIDJr/UNESP/Bauru
Lílian Aparecida Ferreira - UNESP/PPDEB/NEPATEC/Bauru, lilibau@fc.unesp.br
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Na dimensão cultural do lazer, reconhecemos que o tempo exerce significativa influência,
pois nele estão presentes os modos de ser de uma época com circunscritos cenários
econômicos, políticos e sociais. São estes constructos que também validam os sentidos dos
sujeitos, demarcando as relações destes últimos com o mundo a sua volta, reconfigurandoo. Neste sentido, o trabalho em questão teve como objetivo identificar as práticas de lazer
de pessoas que viveram suas juventudes em diferentes períodos (de 1940 a 2010). A
investigação se assentou na pesquisa exploratória e para obtenção dos dados foi utilizada a
técnica da entrevista. Os participantes do estudo foram 30 pessoas (15 homens e 15
mulheres) que viveram suas juventudes em um município de médio porte do interior de
São Paulo, no período aproximado de 1940 a 2010. Sendo deste total, 12 participantes
nascidos entre as décadas de 1940 até 1990, com dois representantes por sexo para cada
década até a década de 1990. A partir da década de 2000 até 2010, foram entrevistados18
jovens que viviam suas juventudes no intervalo deste período. Os resultados apontaram
que as práticas de lazer envolveram os conteúdos de natureza físicos/esportivos, sociais,
intelectuais, manuais, artísticos, turísticos e virtuais. Até a década de 1990 as práticas
relatadas estavam mais próxima de dinâmicas ativas como brincadeiras, esportes e jogos.
Curiosamente, o cinema se mantém como uma prática de lazer sendo recorrente na década
de 1940 até 2010. Particularmente na década de 2010, passa a ganhar relevo as práticas de
lazer vinculadas ao campo virtual como os computadores, celulares e videogames. Esta
mudança de foco por parte dos jovens nos incita a pensar sobre a inauguração de outras
percepções e diferentes racionalidades sobre o tempo e o espaço, demandando importantes
elementos para pensarmos sobre as novas relações humanas.
PALAVRAS CHAVE: Memória; Juventude; Lazer.
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ÓCIO CRIADOR: APONTAMENTOS SOBRE OS SIGNIFICADOS DO ÓCIO A
PARTIR DA GRÉCIA CLÁSSICA
Agesilau Silva de Carvalho Neto, Universidade de Fortaleza, agecarvalho@hotmail.com /
Laís Duarte de Moraes, Universidade de Fortaleza, laishinodalp@gmail.com /
Marlo Renan Rocha Lopes, Universidade de Fortaleza, marlorenanlopes@gmail.com
No cenário contemporâneo, a concepção de ócio se apresenta polissêmica, visto que
comporta diferentes significados dentro do senso comum e no meio acadêmico. Uma vez
que sua definição originária remonta à Grécia clássica, acredita-se ser necessárias as
pesquisas e os estudos que propõem o clareamento do conceito antigo do ócio como uma
forma de compreensão dos significados deste fenômeno para a atualidade. Vale ressaltar
que pela função que desempenhava, o ócio vivido no período arcaico foi denominado de
ócio criador. Assim, o presente trabalho objetiva apontar alguns dos significados que o ócio
criador possuía no período da Grécia clássica, apresentando uma possibilidade de
apreensão do conceito de ócio na contemporaneidade. Para tal, realizou-se uma pesquisa
bibliográfica centrada essencialmente nas produções de Salis (2004; 2008; 2013), visto que
é um autor que se aprofunda nas concepções etimológicas e epistemológicas do ócio grego
(ócio criador). Discute aqui que, na Grécia clássica, predominava o pensamento da “Ars
Vitae”, que se referia a viver a vida como se esta fosse uma obra de arte, de onde emergiu
a concepção arcaica de ócio criador – considerado uma das atividades essenciais nessas
sociedades para a celebração e a consolidação da vida através da força criadora que
aproximava os homens dos deuses. Neste sentido, a noção antiga do ócio criador alude a
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uma conduta ética voltada para a evolução do ser humano e a uma virtude que consiste em
conduzir bem a vida. Assim, a base do ócio antigo assenta na descoberta dos talentos, pois
através destes revelam-se as possibilidade do ser. Deste modo, considera-se que o ócio
criador fundamenta a ideia de ócio na contemporaneidade, caracterizado aqui como uma
experiência livre, satisfatória e transformadora que leva o sujeito a conectar-se
subjetivamente consigo e com o mundo, recriando-se.
PALAVRAS CHAVE: Ócio criador; ócio; contemporaneidade.

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO 3º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL
SOBRE O LAZER E O ÓCIO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Marcos Gonçalves Maciel, Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité5,
godh@outlook.com.br
Xênia Barbosa dos Reis, Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité
Mariana Nunes de Carvalho, Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité
As aulas de Educação Física normalmente são caracterizadas por despertar o interesse e
promover a satisfação nos alunos. Todavia, segundo os pressupostos dos Estudos do Lazer,
este deve se dá somente no tempo livre; portanto, não podendo ser vivenciado no contexto
escolar (SILVA; SILVA, 2012). Por outro lado, os Estudos do Ócio (CUENCA, 2008;
RHODEN, 2009) entendem que a experiência do ócio pode se dá em qualquer tempo social.
Esta é compreendida como um tipo de experiência que a pessoa percebe de modo
satisfatória, não obrigatória e autotélica. Tendo em vista o exposto, a questão norteadora
desta pesquisa foi: A Educação Física escolar pode ser uma vivência para experiência do
ócio, contrapondo-se à perspectiva do lazer? Assim, teve-se como objetivo analisar a
percepção de alunos do 3º ciclo do ensino fundamental sobre a possibilidade da experiência
do ócio nas aulas de Educação Física. Esta pesquisa segue uma abordagem qualitativa,
descritiva, transversal e exploratória. A escolha da escola, bem como a dos alunos foi de
forma intencional. Realizou-se a pesquisa em uma escola pública municipal em Ibirité,
região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Para a coleta dos dados, adotou-se a
entrevista semiestruturada em profundidade, com amostragem por saturação (STRAUSS;
CORBIN, 2008). Para a interpretação dos dados usou-se a análise do discurso (ORLANDI,
2005). Participaram da pesquisa 24 alunos, sendo 12 de cada sexo, com uma média de
idade de 13,6 anos. Como principais resultados encontrou-se que os alunos entendem que
as vivências realizadas nas aulas de Educação Física podem ser identificadas como
experiências de ócio. Contudo, os mesmos ainda percebem essas aulas como oportunidade
de lazer, todavia, caracterizada pelos aspectos funcionalistas. Conclui-se que se faz
necessário uma conscientização a respeito da discussão da proposta teórica do ócio como
meio alternativo para se compreender as aulas de Educação Física, como experiência de
ócio.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física Escolar; Lazer; Ócio; Experiência.
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ÓCIO E LAZER: APONTAMENTOS HISTÓRICOS E ENCAMINHAMENTOS
CONTEMPORÂNEOS
Marlo Renan Rocha Lopes, Universidade de Fortaleza,
marlorenanlopes@gmail.com/
Agesilau Silva de Carvalho Neto,
Universidade de Fortaleza, agecarvalho@hotmail.com /
Laís Duarte de Moraes, Universidade de Fortaleza,
laishinodalp@gmail.com
Os termos ócio e lazer, embora frequentemente confundidos no senso comum, possuem
origens e significados distintos, dado que são fenômenos perpassados por contextos sóciohistóricos diferentes. Este trabalho objetiva apresentar um breve apanhado histórico destes
conceitos, a fim de apontar alguns dos seus significados atuais. Para isso, realizou-se uma
pesquisa bibliográfica exploratória centrada nas bases de dados do portal de Periódicos
Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e da revista Licere, entre os anos de 2006 e 2016,
priorizando artigos que abordam uma progressão histórica e semântica dos termos ócio e
lazer. Percebe-se que a concepção de ócio advém originalmente da Grécia Antiga; o termo
clássico skholé significa a condição de tomar parte em atividades que dão livre expressão
à possibilidade de ser humano e desenvolver os próprios talentos. Para alguns teóricos
contemporâneos, o ócio corresponde a uma experiência humana necessária de caráter
autotélico, capaz de proporcionar auto-realização, liberdade, prazer e autonomia. Já o
termo lazer advém do latim, licere, que significa “ser permitido”, entendido na civilização
greco-romana como oposição ao trabalho por meio da dedicação dos homens às artes,
exercícios físicos, filosofia e letras. A aquisição do lazer na modernidade está circunscrita
a uma temporalidade “livre” das ocupações laborais, sendo suas funções mais importantes
o descanso, o divertimento e o desenvolvimento da personalidade. Para alguns autores
atuais, o lazer não pode ser reduzido a uma atividade, compreendendo-o enquanto uma
vivência situada no tempo liberado, livre das obrigações profissionais, sociais, familiares e
escolares. Conclui-se que, enquanto o lazer é um fenômeno moderno, restrito ao tempo de
não trabalho, o ócio não pode ser condicionado pelo tempo, mas sim pelo significado
atribuído à experiência vivida. Ambos os conceitos não são vivências excludentes, sendo
possível em atividades de lazer a imersão em experiências de ócio.
PALAVRAS CHAVE: Ócio; lazer; experiência; contemporaneidade.
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GT – 04
Lazer, Patrimônio e Interpretação
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A INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMO FERRAMENTA DE
DINAMIZAÇÃO DO LAZER NA SOCIEDADE LITERÁRIA E BENEFICENTE
CINCO DE AGOSTO – VIGIA DE NAZARÉ (PA)
Igor Cruz Soares Gomes;
Wendel Tavares de Carvalho;
Raul Ivan Raiol de Campos
Universidade Federal do Pará (UFPA)
A Sociedade Literária e Beneficente Cinco de Agosto é um equipamento de lazer de cunho
cultural, todavia é subutilizado frente a sua potencialidade de lazer. Localizada na cidade
de Vigia de Nazaré (PA) foi oficialmente organizada em outubro de 1871, pelo professor
Francisco Quintino de Araújo Nunes com o objetivo de preservar a cultura literária da
cidade e guardar documentos relacionados à história da sociedade vigiense. Em virtude
disso, este estudo propõe um plano interpretativo, que contribua para a apreciação,
compreensão e preservação desse patrimônio histórico-cultural assim possibilitando uma
reutilização deste equipamento de lazer para uma perspectiva educacional para alunos de
escolas públicas e particulares e pesquisadores, afim da preservação sócio cultual de Vigia
PA. Como subsidio para tal estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico e
documental da Sociedade Literária e Beneficente Cinco de Agosto, além de entrevista com
o presidente da instituição, para levantar dados sobre a sua utilização no desenvolvimento
da cidade e de como a interpretação patrimonial pode reutilizar este equipamento de lazer
de relevância histórica para a sociedade e desenvolver um lazer e turismo pedagógico. De
modo que a implementação do plano interpretativo seja viabilizado como frente
educacional, a utilização da Cinco de Agosto como lazer para a sociedade vigienses e
turistas impactará no aumento de seu acervo por parte da sociedade que a rodeia e
mobilizará um desenvolvimento sócio cultural para não só a preservação da Cinco de
Agosto, mas também para a cidade de Vigia e assim desenvolverá um turismo através do
lazer e da cultura.
PALAVRAS CHAVE: Equipamento de Lazer; Cultura; Interpretação Patrimonial; Vigia
de Nazaré.

UMA ANÁLISE DO FESTRIBAL EM JURUTI (PA) COMO UMA ATRAÇÃO
TURISTICA MEDIANTE A CORRELAÇÃO ENTRE O DESIGN DO
VESTUÁRIO E FOLCLORE
OLIVEIRA, J. S., Universidade do Estado do Pará, joseana.oliveira@outlook.com
PIMENTEL, B. G. S., Universidade Federal do Pará, bento.pimentel@ufgrs.br
O presente trabalho avalia o vínculo entre as questões de folclore e sustentabilidade
atribuídos nas vestimentas utilizadas pelas atrações tribais no Festribal® em Juruti (PA).
A pesquisa tem como base a análise de documentos sobre o evento, juntamente com a
revisão de literatura do panorama do vestuário cênico, de acordo com o ponto de vista do
profissional designer. A partir do estudo aprofundado sobre o festival, desenvolve-se uma
analogia entre o método de estudo em design e o setor de turismo. Os resultados e
discussões acerca do estudo implicam na correlação dos conceitos de desenvolvimento
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sustentável aplicado nas áreas de turismo, design e lazer, vigente na região norte do país.
PALAVRAS CHAVE: Juruti; Design; Festividades; Turismo; Sustentabilidade.
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AVALIAÇÃO DO PELC NO CONVÊNIO DE RECIFE6
Aniele Fernanda Silva de Assis, UFMG, anieleassis@yahoo.com.br
Este trabalho representa os primeiros achados da pesquisa de doutorado, vinculado ao
Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer pela UFMG, na qual tem como objetivo
avaliar como os objetivos e diretrizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) têm
sido percebidos e materializados no convênio de Recife a partir dos aspectos políticos,
pedagógicos e técnicos. Para tal está sendo necessário perceber os impactos que o programa
promove na vida dos participantes, analisar os limites e as potencialidades que os agentes
sociais e gestor local identificam para a efetivação dos objetivos e diretrizes, compreender
de que forma as atividades do cotidiano do PELC são realizadas e percebidas. Como opção
metodológica, o grupo focal vem sendo aplicado aos participantes do Programa (jovens,
adultos, idosos), aos agentes sociais de quatro núcleos investigados – Brasília
Teimosa/Pina, Campo Grande, Santo Amaro e Imbiribeira/Geraldão – e aos coordenadores
destes núcleos; bem como a entrevista semi-estruturada aplicada ao gestor local deste
convênio. Diante dos primeiros achados, analisados por meio da análise de conteúdo
categorial por temática, pode-se apontar que: o PELC tem contribuído para formação de
grupos de convivência nos 4 bairros investigados, o PELC é legitimado nas comunidades,
as relações interpessoais entre os participantes e agentes sociais estão para além das ações
promovidas pelo PELC, houve uma melhoria na saúde e qualidade de vida dos
participantes, os intervalos ocorridos durante a mudança de gestão municipal e/ou falta de
recurso financeiro possibilitou a evasão entre os participantes, há uma dificuldade de
trabalhar intersetorialmente com outras secretarias, programas e/ou projetos localizados no
mesmo território do PELC, há uma sobreposição de programas e/ou projetos nas
comunidades investigadas, a participação popular na execução do PELC é incipiente, o
PELC democratizou o acesso aos diferentes segmentos etários nas comunidades, o PELC
é o principal financiador da política municipal do Recife.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação; diretrizes; política pública, PELC.

POLÍTICAS DE LAZER NA CIDADE DE NOVA LIMA – MG7
Aládia Cristina Rodrigues Medina, UFMG, aladiamedina34@gmail.com
Ana Claúdia Porfírio Couto, UFMG, acpcouto@gmail.com
O lazer é compreendido como um direito social garantido pela Constituição brasileira de
1988 a todos os cidadãos brasileiros. Esta garantia se dá por intermédio da intervenção do
Estado por meio das políticas públicas. Assim acontece com o lazer, tendo autonomia nos
âmbitos estadual e municipal que visam garantir o lazer como direito social. Dessa forma,
o objeto de estudo dessa pesquisa de Doutorado em Lazer, que se encontra em
6

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico
e Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer
– UFMG – Belo Horizonte/MG.
7

Financiamento da FAPEMIG por meio da modalidade: Participação Coletiva em Evento Técnico e
Científico – Oricolé – Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional no Lazer – UFMG –
Belo Horizonte/MG
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desenvolvimento, são as políticas públicas de lazer no âmbito municipal. Portanto, tem
como objetivo compreender como as políticas públicas de lazer acontecem na cidade de
Nova Lima – MG, cidade representativa da região metropolitana de Belo Horizonte. E
ainda, pretende identificar como os principais aspectos que integram a política setorial
estão sendo executados de modo a garantir ou negar o esporte e o lazer como direito social
dos cidadãos nova-limenses. A proposta de estudar as políticas públicas de lazer dessa
cidade baseia-se na busca da compreensão do processo de construção dos projetos e
programas da Secretaria Municipal de Lazer da cidade de Nova Lima - SEMEL, e mapear
o espaço onde a política pública é produzida, avançando no entendimento das relações entre
as políticas e a SEMEL, que é órgão responsável pelos projetos e programas de lazer nesta
cidade. Para tanto, utiliza-se como metodologia a análise de documentos e entrevistas
semiestruturadas para alcançar os objetivos propostos. No aspecto formal e estrutural,
percebe-se como a implementação das políticas públicas de esporte e lazer é sistematizada,
a partir das leis e premissas do município para essa área, promovendo muitas reflexões e
conhecimento acerca das políticas públicas de lazer municipal.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Políticas Públicas, Nova Lima

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER NA
CIDADE DE PARNAMIRIM/RN
Augusto Ribeiro Dantas, augusto.dantas@ifrn.edu.br
Everton Rodrigues, evertoner@hotmail.com
Marília Luciana Silva, dark-gt@hotmail.com
IFRN -Campus Natal Cidade Alta.
A presente pesquisa buscou identificar a importância das políticas públicas de lazer na
Cidade de Parnamirim/RN, tendo como objeto de estudo os programas, projetos e ações de
esporte e Lazer desenvolvidos pela secretaria do município. A mesma identificou as
políticas públicas de esporte e de lazer desenvolvidas na Secretaria de Turismo, Esporte e
Lazer da cidade de Parnamirim. Como metodologia foi utilizado um estudo descritivoexploratório, com as seguintes técnicas de coleta de dados: entrevista semiestruturada e
observação in loco em áreas administradas pela SETEL. Como resultados encontramos
algumas ações: 1-A SETEL tem atuação na comunidade em meio a programas de políticas
públicas de esporte e lazer. Dentre os quais são desnvolvidos e coordenados por essa
secretaria. A mesma conta com 5 (cinco) ginásios – os mesmos permanecem abertos das
8h às 22h e são oferecidos as comunidades: escolinhas de futsal, aulas de Jiu-Jitsu, Dança,
Ginástica e laboral dentre outras atividades – , 3 (três) escolinha do Akonxego” e a terceira
em uma casa de abrigo – e uma escolhinha de Surf, na Praia de Pirangi, Parnamirim conta
ainda com um caminhodromo, localizado no bairro cohabinal, as margens da BR-101 e 3
(três) praças de Lazer. 2-Todas essas atividades agraciam o público em geral, tendo
continuidade durante todo o ano, são gerenciadas por profissionais da Educação Física
(contratados pela prefeitura). Todas as atividades ofertadas pela SETEL são divulgadas a
população via redes sociais e site da secretaria. 3- O resultado da seguinte pesquisa é
percebido na fala dos morados agraciados pelos projetos, quando comentam que os lugares
onde acontecem as ações não são mais cenário de abandono nem tão pouco palco de ações
violenta, Em linhas gerais. Outra ação encontrada foi o apoio a atletas paraolímpicos
agraciados com bolsas do governo federal.
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1292

PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Parnamirim; Lazer; SETEL.

POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO DE LAZER E
MEIO AMBIENTE EM CASTANHAL – PA
Erislene Rione Mota Monteiro – UFPA- Campus Castanhal erislenerione@gmail.com
Mirleide Chaar Bahia– UFPA- Campus Castanhal mirleidebahia@gmail.com
Ronivaldo dos Santos Brito – UFPA- Campus Castanhal ronnybrito596@gmail.com
A pesquisa identifica a necessidade de reflexão e análise sobre as políticas públicas de
Lazer e de Meio Ambiente em Castanhal – PA. Percebe-se que, historicamente, a maioria
dos habitantes não experimenta direitos ao lazer e ao meio ambiente e se veem limitados
da possibilidade mais permanente de usufruir projetos, ações e usos de equipamentos de
lazer e de áreas ambientais. O objetivo desta pesquisa foi de analisar as políticas de lazer e
de meio ambiente, no que tange ao planejamento de ações para a criação e manutenção de
espaços verdes e de equipamentos de lazer em Castanhal-PA. A Metodologia consiste na
coleta e a análise das informações, tem cunho quanti-qualitativo, utilizando-se pesquisa
bibliográfica e documental, que tem como pressuposto básico a exploração de materiais,
como os documentos oficiais das secretarias: programas, projetos, relatórios de atividades,
planos de ação e outros, como leis e decretos. Nesta pesquisa, o espaço público vem ser
caracterizado como um ambiente com a possibilidade de ação política na atualidade, não
somente como um “palco para atrações”, porém como um espaço coletivamente criado,
envolvendo conteúdos figurativos para os indivíduos (BAHIA, 2012).Até o seguinte
momento foi possível coletar o total de 39 projetos atuantes abertos ao público no decorrer
do ano, disponibilizados e organizados por 4 secretarias Municipais de Castanhal-PA. A
análise dos dados adquiridos com a pesquisa de campo se encontra em andamento assim
como o mapeamento da distribuição dos espaços verdes e equipamentos de lazer nos
bairros da cidade.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Políticas Públicas; Castanhal.

MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER OFERECIDA PELO
PODER PÚBLICO NO BAIRRO DE CAPIM MACIO, NATAL/RN
Everton Rodrigues, evertoner@hotmail
Genildson de Oliveira Silva, genildson@live.com
Gustavo André Pereira de Brito, gustavo.brito@ifrn.edu.br
IFRN -Campus Natal Cidade Alta.
Com o crescimento do interesse da população sobre a prática de Esportes e objetos do
Lazer, essa pesquisa tem por finalidade observar o crescente interesse pela discussão do
assunto em nossa cidade, principalmente no bairro de Capim Macio – Cidade do Natal/RN
e o mapeamento de espaços de lazer. Tivemos como objeto de estudo o gerenciamento de
ações em áreas de Lazer administrados pela secretaria de Esporte e Lazer do Município.
Como metodologia foi realizada um estudo descritivo-exploratório, com as seguintes
técnicas de coleta de dados: entrevista semiestruturada com o secretário de Esporte e Lazer
e observação in loco no bairro de Capim Macio. Para isso, inicialmente foram mapeados
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espaços de esporte e lazer na cidade do Natal, bairro de Capim Macio. Cujo interesse
principal é proporcionar a população local um melhor aproveitamento de seus espaços e
nortear a administração e possíveis lideranças comunitárias, proporcionando assim um
maior aproveitamento de seu tempo livre tornando mais cômodo para população saber qual
o espaço de lazer mais próximo e adequado a seu tipo atividade. Desse modo, o presente
artigo tem a intenção de contribuir para uma melhor compreensão dos temas abordados,
visando uma influência positiva no aumento das atividades esportivas e de lazer em
diversas áreas do bairro, para promover a valorização do esporte e do lazer e colaborar para
o crescimento das mesmas pela população. Como resultados, apesar de ter sido constatada
a presença de 06 quadras poliesportivas, 01 minicampo de futebol, 10 praças e 04 espaços
com equipamentos de musculação ao ar livre, em todas as praças existem atividades, seja
desenvolvida pela SEL, pela liderança comunitária, por iniciativa privada ou até mesmo
pelo terceiro setor (ONG’s). O bairro de Capim Macio é muito rico em movimento no
campo do esporte e do lazer.
PALAVRAS CHAVE: Áreas de Lazer; Natal/RN; Capim Macio; Lazer; SEL.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
M&A DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER
Ana Elenara Pintos, UnB, aelenara@gmail.com
Pedro Athayde, UnB, pedroavalone@gmail.com
As ações de monitoramento e avaliação de políticas e programas cresceram de forma
considerável no Brasil e no mundo, observando-se, inclusive, uma notável
institucionalidade de tais funções. Percebe-se que monitoramento e avaliação representam,
atualmente, práticas indispensáveis à gestão de políticas e programas. Esse fato acontece
porque a capacidade de uma política pública potencializar seus resultados, no que se refere
à transformação de determinada realidade social, aumenta se ela for planejada, executada,
analisada, avaliada e, constantemente, aperfeiçoada. Diante desse pressuposto, esta
pesquisa tem como objeto o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). Na condição de
um amplo programa, desenvolvido pelo governo federal – por intermédio do Ministério do
Esporte –, destinado a fomentar o desenvolvimento de políticas públicas de esporte e lazer,
o PELC merece a atenção de estudos interdisciplinares. No contexto deste trabalho, essa
atenção também ocorre pelo fato de o programa visar à democratização do acesso ao
esporte e ao lazer à população brasileira, apoiado em três importantes iniciativas: i) a
implantação e o desenvolvimento de núcleos; ii) a formação continuada; e iii) o
Monitoramento e avaliação das ações (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2016). Embora, por
si só, tais iniciativas não sejam suficientes para garantir a ampliação do acesso e a qualidade
das ações, certamente são imprescindíveis ante a complexidade que caracteriza a ação
governamental no mundo contemporâneo, em especial, aos desafios inerentes à tomada de
decisão em políticas públicas. As ponderações expostas até o momento provocam a
reflexão sobre as perspectivas e os desafios para o monitoramento e a avaliação de políticas
públicas de esporte e lazer no âmbito do governo federal.
PALAVRAS CHAVE: Esporte e Lazer; Políticas Públicas; Gestão Democrática; Controle
Social; Monitoramento e Avaliação.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER: UMA ANÁLISE DA PLATAFORMA DA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER DE SÃO LUÍS – MA
Daciele Amorim Pimenta, IFMA, dacieleamorim.lazer@gmail.com
Wallace Hygor Pereira de Sousa, IFMA, hygorlp13@gmail.com
Terezinha de Jesus Campos de Lima, IFMA, terezinha@ifma.edu.br
As políticas públicas de lazer correspondem a uma relevante pauta no conjunto das
políticas sociais, considerando que devem ser projetadas para o cidadão como instrumento
de promoção da qualidade de vida. São Luís, capital maranhense e Cidade Patrimônio
Cultural da Humanidade apresenta atributos histórico-culturais, gastronômicos e naturais
diretamente relacionadas e harmônicas com o tema do lazer, seus conteúdos e
vivências/práticas. A observação da realidade local torna inevitável reconhecer a
necessidade da promoção de políticas públicas de lazer e, neste sentido, esta comunicação
objetiva apresentar uma análise acerca do tema a partir das ações definidas e fomentadas
por órgão da gestão pública municipal, qual seja a Secretaria Municipal de Lazer –
SEMDEL. A investigação foi desenvolvida com base em pesquisa de campo, de caráter
qualitativo, com uso de roteiro de entrevista semiestruturado, sendo sujeitos do estudo
membros da equipe técnica da instituição. Os dados coletados foram tratados e avaliados
segundo procedimentos de análise de conteúdo temático considerando as categorias gestão,
planejamento e execução de programas e projetos, profissionais envolvidos e resultados
alcançados. Diante disto foi possível constatar que apesar de haver certos aspectos
positivos como a preocupação com a abrangência das ações para se atingir todas as faixas
etárias e planejamento plurianual, prevalecem deficiências em termos de orçamento,
investimentos em recursos humanos e (infra)estrutura que amplie as possibilidades e
frequência de atendimento das comunidades. Os programas e projetos desenvolvidos
contemplam, prioritariamente, as atividades esportivas.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; políticas públicas; SEMDEL; São Luís - MA.

PRÁTICA DO LAZER EM UMA VILA RIBEIRINHA NO INTERIOR DO PARÁ
Jonatha Pereira Bugarim UEPA/Campus XIII, bugarim@hotmail.com
Denis de Sousa Pereira, UEPA/Campus XIII,denespereira@yahoo.com
Marly Gaya Ribeiro, UEPA/Campus XIII,Marly.gaia@yahoo.com.br
Esta pesquisa investiga a prática do lazer na Vila de São Joaquim de Ituquara / Baião-Pa.
O objetivo deste estudo é analisar como a Vila de São Joaquim de Ituquara se organiza para
garantir a prática do lazer. Essa pesquisa possui uma abordagem qualitativa com nível
descritivo. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semi estruturada. Foi
utilizado Bardin (1995), para aproximar as respostas das questões abertas, através da
análise de conteúdo propostas pelo autor. O público alvo foi 15 lideranças, que ocupavam
postos como: presidente de bairro, de associações, de equipes de futebol e moradores locais
organizadores de eventos. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre
esclarecido. Resultados: Responderam o estudo 15 sujeitos do sexo masculino, com a
formação completa do ensino médio, na faixa etária de 30 a 40 anos. Sobre o significado
do lazer, 03 pesquisados associam ao descanso, 04 à diversão, 02 à qualidade de vida e 06
dividem opinião em, estar com a família, tempo livre e atividade sem compromisso.
Projetos apoiados pela governança: 08 apontaram semana estudantil, Trapiche e carnaval
e 07 falaram que não existe apoio. Sobre as dificuldades da população de acesso ao lazer:
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08 pessoas falaram na ausência de infraestrutura, 05 de ausência de políticas públicas
específicas, 02 indicaram ausência de investimento financeiro e ausência de segurança
pública. Tipos de lazer existentes: 07 pessoas apontaram festas juninas e festas religiosas;
06 jogos de futebol e semana estudantil e 01 atividade ao ar livre. Sobre as propostas para
um lazer direcionado a todos surgiu: 05 pessoas pontuaram o aumento de projetos; 08
apontam o aumento de infraestrutura; 02 pessoas aumento de investimento. Portanto, é
cristalino que os ribeirinhos de Vila Ituquara, desenvolvem a pratica do lazer, no entanto
sem um apoio mais contundente por parte do governo.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Ribeirinho; Organização; Políticas Públicas.

PRÁTICAS CORPORAIS NOS QUILOMBOS: ELEMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTES E LAZER EM
TERRAS DO MARANHÃO
Raimundo Nonato Assunção Viana, Universidade Federal do Maranhão,
raimundo.viana@terra.com.br
Ywry Crystiano da Silva Magalhães, Instituto Federal do Maranhão,
ywry.magalhaes@ifma.edu.br
Anamarília Viana Silva, Universidade Federal do Maranhão,
anamarilia.vs@gmail.com
Este trabalho tem como objetivo principal realizar levantamento das Práticas Corporais no
âmbito do Esporte e do Lazer em comunidades quilombolas localizadas no litoral ocidental
do Maranhão especificamente no município de Guimarães com vistas a elencar elementos
que subsidiem a construção de Políticas Públicas de Esporte e Lazer que atendam interesses
e necessidades peculiares a essas comunidades. Será desenvolvido pelo Centro da REDE
CEDES /UFMA, coordenado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em
Educação Física (GEPPEF), vinculado ao Departamento de Educação Física da
Universidade Federal do Maranhão. Esta investigação consistirá numa pesquisa de
natureza quantitativa e qualitativa, caracterizada como exploratória quanto aos seus
objetivos. Pelas fontes utilizadas na coleta de dados define-se como pesquisa de campo,
adotando-se como procedimentos de coleta, a combinação de pesquisa bibliográfica,
registros fotográficos, filmagens dos espaços e das atividades de esporte e lazer, aplicação
dos instrumentos de pesquisa aos líderes e membros das comunidades investigadas. Não
obstante à luta pelo reconhecimento, as comunidades quilombolas maranhenses, assim
como a maioria no território brasileiro, carecem de políticas públicas que atendam seus
direitos mais básicos de cidadãos: moradia, saúde, educação, esporte e lazer, previstos na
Constituição Brasileira. Nesse sentido, esperamos contribuir com o diagnóstico de
elementos que constituem a Prática Corporal no âmbito de esportes e lazer nas
comunidades elencadas para a pesquisa, objetivando subsidiar ações para construção de
políticas públicas nesse campo.
PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Quilombolas; Práticas Corporais; Esporte;
Lazer

A CIDADE SE DIVERTE? O LAZER NOS BAIRROS DA
CAMPINA E GUANABARA
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Ana Beatriz da Graça Andrade Costa, Universidade da Amazônia (UNAMA),
costabia.ab.ac@gmail.com; Elielson Carvalho Pantoja, Universidade da Amazônia
(UNAMA), elielsoncpantoja@gmail.com ; Júlio Raphael Henriques Menezes Marques,
Universidade da Amazônia (UNAMA),jmnzes@gmail.com.
A pesquisa objetivou demonstrar como o direito ao lazer está sendo efetivado na Região
Metropolitana de Belém. Dois bairros foram escolhidos como campo: da Campina (Belém)
e da Guanabara (Ananindeua), por serem antagônicos na localidade, tempo de existência,
arquitetura e, principalmente, opções e espaços destinados ao lazer. A pesquisa empírica
se pautou em entrevistar moradores dos bairros, com perguntas referentes à existência de
opções de lazer, quais seriam, sugestões de novas opções, se há segurança para desfrutar
dos espaços, e qual o grau de comprometimento do poder público com a área. Elas
objetivaram notar as diferenças e similaridades entre os bairros. Referente ao
comprometimento do poder público, 100% das respostas foi negativo, denotando-se uma
grave problemática política, que não se restringe somente a um único bairro. A
(in)segurança é outro empecilho ao pleno exercício de tal direito fundamental, que não só
é notabilizado a partir das reportagens utilizadas ao decorrer da pesquisa, mas também em
nossa entrevista à população: quase totalidade dos abordados afirmou não sentir segurança
para usufruir o que é oferecido de lazer. Ademais, os resultados demonstraram um grande
descontentamento acerca das opções, espaços e políticas públicas para o lazer, haja vista
que apenas metade dos entrevistados considerou ter opções de lazer. Outro ponto bastante
interessante era a discrepância entre as opções do bairro: a Guanabara apresentava a praça
e (o que causou surpresa) supermercado como opções de lazer; na Campina, havia mais
opções (praças, cinemas, centros culturais…). Nesse sentido, sob o ponto de vista dos
moradores dos bairros entrevistados, há uma insatisfação comum com o que lhes é
oferecido de divertimento, descanso, enfim, lazer, com metade dos entrevistados
considerando que há opções e outra metade não, e 100% desejando mais opções.
PALAVRAS CHAVE: Direito fundamental; lazer; políticas públicas; Região
Metropolitana de Belém.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: NA
COMUNIDADE DE CHÃ DO MORENO, ÁREA RURAL DO RN
Joseane do Santos Lino, IFRN – Campus Natal Cidade Alta,
joseane-lino@hotmail.com,
Carla Virgínia Paulino da Silva, IFRN – Campus Natal Cidade Alta,
carla.paulino@outlook.com,
Kadydja Karla C. do Nascimento, Docente do IFRN - Campus Natal Cidade Alta,
kadydja.chagas@ifrn.edu.br
Esta pesquisa tem como objetivo estudar a comunidade rural de Chã do Moreno no
município Ielmo Marinho a 60 km de Natal –RN. Sabendo da grande importância que o
lazer significa na vida do indivíduo, escolhemos a temática políticas públicas de Lazer e
Desenvolvimento, e assim poder agregar valores e oportunidade , uma parte da população
em situação de vulnerabilidade social. A comunidade de Chã do Moreno é visivelmente
carente do segmento do esporte e do Lazer. Conta com duas escolas de Ensino
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Fundamental, da pré-escola até o 5ª ano. É com o objetivo de acrescentar de forma positiva,
que estudamos o município, podendo verificar que a maioria das crianças e jovens não tem
nenhum envolvimento com práticas do esporte e nem do lazer, ficando em situação de
ociosidade, e em risco de vulnerabilidade social. Foi pensando em melhorar a qualidade de
vida dessa comunidade que chegamos à conclusão que a comunidade tem uma grande
necessidade de assistência, agregando a eles a oportunidade de vivenciar o Chã do Moreno
No segmento do esporte e do Lazer. Conta com duas escolas de Ensino Fundamental, da
pré-escola até o 5ª ano. É com o objetivo de acrescentar de forma positiva, que estudamos
o município, podendo verificar que a maioria das crianças e jovens não tem nenhum
envolvimento com práticas do esporte e nem do lazer, ficando em situação de ociosidade,
e em risco de vulnerabilidade social. Foi pensando em melhorar a qualidade de vida dessa
comunidade que chegamos à conclusão que a comunidade tem uma grande necessidade de
assistência, agregando a eles a oportunidade de vivenciar o esporte e o lazer de maneira
prazerosa e que acrescente esse conhecimento para uma melhor qualidade vida.
PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Inclusão Social; Lazer; Desenvolvimento

A POLÍTICA MUNICIPAL EM AÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO DIVERTIMENTO
NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (1894-1948)
Luciana Cirino Lages Rodrigues Costa – PBH/UFMG/UNIFEMM–
lucylages@hotmail.com
Marilita Aparecida Arantes Rodrigues – PBH/UFMG/Estácio BH
marilita@uol.com.br
O presente estudo em fase final de execução, é financiado pela FAPEMIG e parte integrante
de uma pesquisa realizada junto ao grupo de estudos Polis-CELAR/UFMG, que tem por
objetivo pesquisar a história das políticas municipais de esporte e lazer em Belo Horizonte
dos anos de 1894 a 2012, com foco na história da Secretaria de Esporte e de outros órgãos
que desempenharam a função no decorrer desses anos. O nosso recorte, dentro dessa
pesquisa maior, busca responder a indagação de que se Belo horizonte foi construída pelo
Estado para ser a capital moderna dos mineiros, quais foram as primeiras ações públicas
realizadas na área do esporte e lazer na cidade? Desse modo, o nosso período está
compreendido entre os anos de 1894 a 1948, cujo marco inicial é o planejamento da nova
capital para o Estado de Minas Gerais e o final, a criação de um órgão específico para gerir
políticas de esporte na cidade: o Conselho Municipal de Esportes. Para responder a nossa
indagação, nosso olhar esteve voltado para a análise do conteúdo e a natureza das ações
administrativas que foram realizadas pelo executivo e o legislativo municipal para esses
setores. Esse olhar foi igualmente direcionado paras os atores sociais que estiveram
envolvidos nos processos de difusão dessas práticas e suas articulações com o Estado para
a efetivação dessas ações. Nossas fontes foram os relatórios de prefeitos e a legislação do
período, dialogando-os com estudos da história e da memória de Belo Horizonte. Até o
momento, identificamos que ocorriam ações que atendiam demandas de grupos ou setores
que as apresentavam, e principalmente, a construção de espaços que favoreciam práticas
esportivas, de divertimento ou culturais. Também, que o esporte, enquanto marca da
modernidade, era foco da ação e do incentivo de diferentes prefeitos ao longo do período
pesquisado.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; esporte; história; política pública.
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Processos Educativos, Lazer e Animação Cultural
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O LAZER E A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: POSSIBILIDADES PARA A
COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS E DA QUALIDADE DE VIDA?
Tatyane Perna Silva – Faculdade de Presidente Venceslau – tatyperna@yahoo.com;
Luciene Ferreira da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho –
FC/UNESP - silvalucienef@gmail.com;
Ana Carolina Capellini Rigoni – Universidade Metodista de Piracicaba – Faculdade de
Ciências da Saúde – anacarolinarigoni@yahoo.com.br
Do ponto de vista do senso comum afirmar que atividade física promove qualidade de vida
é um “jargão”, se considerada a história da Educação Física e o viés da aptidão física isso
também se confirma. (DARIDO, 2009; DAÓLIO, 2005). Partindo desta consideração
inicial e das diferenças nas concepções das tendências em Educação Física, esta
investigação objetiva compreender as possibilidades ou não de a Educação Física na escola,
poder construir relações educativas entre lazer, as práticas corporais e a qualidade de vida.
Para que estas relações sejam possíveis entende-se que a Educação Física ao ser abordada
a partir das Ciências Humanas, rompe com paradigmas que a restringem à aptidão física e
à saúde biológica, porém, serão necessários estudos das tendências em Educação Física,
dos conceitos de “práticas corporais” e de “educação para o lazer” para se evitar
reducionismos verificados com os conceitos de “atividade física” e “exercício” físico, no
sentido de promover uma educação voltada à qualidade de vida. Trata-se de uma pesquisa
exploratória e qualitativa (CHIZOTTI, 2009), na qual se realizará pesquisa documental e
bibliográfica (SEVERINO, 2012), sobre a história da Educação Física (DARIDO, 2009;
DAÓLIO, 2005), enfocando também os conceitos saúde, educação, qualidade de vida e
práticas corporais. Tem-se como hipótese que as várias concepções, abordagens ou
tendências em Educação Física estejam disseminadas, porém, pouco incorporadas nas
práticas docentes.
PALAVRAS CHAVE: Educação Física, práticas corporais, qualidade de vida, lazer,
educação para o lazer.

PALHAÇOS EM HOSPITAIS: ATUAÇÃO DO PLANTÃO DO RISO NA
PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Tiago Aquino da Costa e Silva, LEL/UNESP Rio Claro,
pacoca@professorpacoca.com.br
Victor Cesar Shing, FMU, contatoshing@hotmail.com
Alipio Rodrigues Pines Junior, GIEL/USP/CNPq, alipio.rodrigues@gmail.com
As vivencias lúdicas vem penetrando cada vez mais o ambiente hospitalar como mais um
elemento humano contribuindo para a cura, como na atuação dos palhaços, entre outros.
Este estudo teve por objetivo investigar a percepção de profissionais de saúde sobre a
atuação dos palhaços do Plantão do Riso da Entretenimento SP que atuam visitando
crianças internadas no Hospital Infantil Darcy Vargas, localizado em São Paulo/SP. A
atuação acontece desde abril de 2016 com periodicidade quinzenal, perfazendo até o
instante desta pesquisa sete dias visitados. A pesquisa contou com 09 sujeitos das diferentes
áreas de atuação do hospital, como enfermagem, gestão e direção médica. A pesquisa foi
de natureza quantitativa e, com relação aos dados coletados por meio de um questionário
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específico para este trabalho. Para análise os dados, utilizou-se levantamento de frequência
e porcentagem. Oito entrevistados (88,89%) apontaram que os palhaços do Plantão do Riso
atuam de forma significativa no desenvolvimento de benefícios na atuação hospitalar, na
melhora do clima do ambiente hospitalar na recepção e nos quartos visitados diminuindo
o estresse da rotina de trabalho. Entretanto um profissional (11,11%) apontou que a atuação
interferiu na rotina de trabalho dos profissionais de saúde e que os pais não estariam no
momento adequado para receber a intervenção lúdica dos palhaços. Considera-se então que
a atuação dos palhaços do Plantão do Riso atua de forma positiva na rotina do hospital na
visão dos profissionais de saúde entrevistados. O palhaço é atualmente um elemento que
entra como um recurso a mais junto ao tratamento convencional em hospitais, acentuando
o estado da arte com características políticas e sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Hospital; Palhaços; Humanização.

A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER E O
IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PRÉ-APOSENTADOS E
APOSENTADOS RESIDENTES EM RIO CLARO-SP
Elisangela Gisele do Carmo,
Luis André Pereira de Oliveira,
Gisele Maria Schwartz,
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Campus Rio Claro-SP,
elisangelagiseledocarmo@gmail.com
1301
O constructo de Qualidade de vida (QV) é de caráter subjetivo, multidimensional,
complexo e mutável, sendo que muitos aspectos envolvem e influenciam a QV do
indivíduo, e dentre estes, está a participação em atividades recreativas e de lazer, sendo
sem dúvida uma das formas de socializar e buscar melhor saúde psíquica, principalmente,
no período de pré e pós aposentadoria. Justificativa: A importância da busca por atividades
de lazer, incorporando-as no cotidiano, promove a manutenção da saúde psíquica e,
consequente, QV do indivíduo. Objetivo: Avaliar a influência da recreação e do lazer, sobre
a QV global, de pré e pós aposentados residentes em Rio Claro-SP. Métodos: O estudo
totalizou 40 participantes, distribuídos em dois grupos: Grupo 1 composto por 20 préaposentados (mediana de idade: 59,0/55,0-63,0; escolaridade: 11,4/9,4-14,0) e o Grupo 2,
composto por 20 aposentados (mediana de idade: 68,5/65,0-72,0; escolaridade:12,5/11,414,4). Para avaliar a QV foi aplicado o WHOQOL-Bref (Domínios
1:Físico;2:Psicológico;3:Relações Sociais;4: Meio ambiente; Auto avaliação da QV). Foi
utilizado o Teste de U-Mann-Whitney e a sintaxe para análise do WHOQOL-Bref. Todos
os dados são expressos em mediana e intervalo interquartílico. Considerou-se o critério de
significância, quando P<0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNESP/RC(CAAE:35765514.7.0000.5465/2015). Resultados: Em pré-aposentados
(mediana do DOM1:74,9/67,8-82,1; DOM2:72,9/66,6-77,0; DOM3:66,6/62,5-75,0;
DOM4:65,6/59,3-71,8; AAQV:70,6/66,2-74,4). E em aposentados (mediana do
DOM1:75,0/67,8-82,1; DOM 2:72,1/74,9-85,4; DOM3:75,0/66,6-87,4; DOM4:73,4/65,678,1; AAQV:75,3/70,0-80,9). Todas as medianas de pré e pós aposentados indicam boa
QV nos domínios. As atividades de recreação e lazer, avaliadas dentro do domínio 4,
indicam que os pré-aposentados obtiveram menor pontuação que os aposentados.
Conclusão: Observa-se, que, no contexto global de QV, tanto pré e pós aposentados
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obtiveram pontuações altas, entretanto, os aposentados apresentam maior tendência a
procura por atividades recreativas e de lazer, beneficiando maior melhoria na QV, que préaposentados.
PALAVRAS CHAVE: Atividades de lazer e recreação; qualidade de vida; WHOQOLbref; aposentadoria.
Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A TEMÁTICA “MEIO AMBIENTE” NA PRÁTICA PEDAGOGICA DE ENSINO
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Luiz Wanderley Farias Nunes Junior,
Rayra de Souza Ribeiro,
Sérgio Eduardo Nassar Universidade Federal do Pará,
nunes.jr@hotmail.com.br,rayrasr@hotmail.com,sergionassar@uol.com.br
A sustentabilidade e a consciência ambiental tornam-se cada vez mais relevantes para
serem abordadas de maneira mais aprofundada, pelo fato que estamos atualmente vivendo
numa era de facilidades em meio ao consumo. Deve-se pensar em aspectos sociais
relacionando o ser humano e a natureza, viabilizando seu equilíbrio, entre atividade
econômica, bem-estar da sociedade. O objetivo desta pesquisa foi de compreender como
os professores de Educação Física abordam a temática Meio Ambiente em suas aulas. A
pesquisa teve um caráter qualitativo, com a realização de estudo bibliográfico, documental
e pesquisa de campo com realização de observação não participante e entrevista semiestruturada, para coleta dos dados, junto com pesquisa bibliográfica e documental, foram
utilizados na pesquisa oito participantes atuantes na área da educação escolar. Os resultados
demonstraram que os professores que tiveram essa vivência durante sua formação tentam
dialogar com a temática no ambiente escolar, todavia os que não obtiveram essa vivência
evidenciaram que possuem mais dificuldade de trabalhar com a referida temática.
PALAVRAS CHAVE: Meio Ambiente; Educação Física; Educação Ambiental.

CARAVANA EDUCATIVA DE LAZER: AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
VIVENCIADA POR DISCENTES ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE
Dayselene Sousa da Silva, Universidade Federal do Pará, dayselenesousa@hotmail.com
Aline Fabiane Freire da Luz, Universidade Federal do Pará,
alinejaques_14@hotmail.com
A “Caravana Educativa de Lazer” surgiu como proposta de avaliação da disciplina Lazer
e Recreação durante a formação no curso de Educação Física da Universidade Federal do
Pará, campus Castanhal, propõe uma aula em espaço não convencional perpassando assim
os muros da universidade, mantendo os alunos em contato com o meio ambiente, fazendoos vivenciar e aplicar em forma de oficinas os conteúdos culturais do lazer. O objetivo foi
investigar a experiência dos discentes em atividades de intervenção no âmbito do lazer, e
junto a isso fazer uma análise geral da caravana, suas vivências e perspectivas após tal
projeto. O estudo possui cunho qualitativo e foi realizado através de pesquisas
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bibliográficas e de campo, seguido de uma entrevista com 6 perguntas semiestruturadas e
abertas, foram aplicadas a 18 discentes participantes da intervenção que assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A partir dos seguintes questionamentos:
Qual foi a importância da Caravana? E sua visão de mundo, das pessoas e educação
mudou? . Desse modo foi possível observar através das respostas que a caravana não foi
apenas uma viagem de lazer, mas que proporcionou a interação entre os próprios discentes
através das atividades desenvolvidas pelo fato das mesmas exigirem a cooperação e
trabalho em grupo, em suma, os discentes apontaram que a caravana foi importante, pois
através dela obtiveram uma nova visão de mundo, pessoas e educação, notou-se ainda que
a maioria deles não haviam tido contato com nenhuma atividade semelhante, porém
ressaltaram que tal vivência foi produtiva e interessante, também alegaram o desejo de
haver mais intervenções pedagógicas de caráter dinâmico para além das salas de aula,
conquistando ainda experiência profissional e compreendendo que a Educação Física não
vai apenas da escola a academia, mas que há um amplo espaço de atuação.
PALAVRAS CHAVE: Lazer e Universidade; Formação; Espaço não convencional;
Intervenções Pedagógicas.

DA PETECA AO BADMINTON: PERSPECTIVAS DE UMA EDUCAÇÃO
PARA E PELO LAZER
Daynnyere Albuquerque Dionisio –NIEL/UFPE – daynnyere_2409@outlook.com
Maria Aída Alves de Andrade – NIEL/UFPE – aida_alves@yahoo.com.br
Tereza Luiza de França – NIEL/UFPE – sansilsi@uol.com.br
Estudos e pesquisas têm constatado a predominância do Esporte nas aulas em face da
preferência dos atores para tais práticas corporais. Frente à realidade da escola pública, a
Educação Física enquanto disciplina é sempre associada às modalidades esportivas
coletivas que sempre tem a visibilidade da mídia, diante disso se torna importante
pedagogizar diferentes conteúdos esportivos para uma ampliação da cultura corporal da
criança. Em virtude da inquietação frente esta realidade, após decisão participativa junto
com os alunos, optou pela prática do Badminton. Uma das motivações no âmbito escolar
com as práticas esportiva e de lazer, numa perspectiva de Educação para o Lazer foi a rica
possibilidade de vivencias desta modalidade tomando a realidade do aluno. Este trabalho
busca identificar a configuração da prática do Badminton na escola, relacionada às ações
educativas de Lazer e o rebatimento dessas ações na formação da cultura como uma nova
estratégia para uma Educação para e pelo Lazer. Utilizando-se de uma abordagem críticosuperadora e etnometodológica este estudo tem como universo a Escola Estadual Timbi,
na cidade de Camaragibe-PE, que integra o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, o
qual tem como base os fundamentos da Educação para e pelo Lazer, orientados pelo Núcleo
interdisciplinar de Estudos do Lazer – NIEL, da Universidade Federal de Pernambuco.
Como procedimentos de pesquisa realizamos intervenções, observação participante e
entrevista narrativa como procedimentos para coleta de dados junto aos alunos. Até o
momento, notasse a descoberta de uma nova cultura e de uma nova prática corporal. A
problematização realizada na construção das vivências exercita o resgate da memória
lúdica aos atores a partir das vivencias e do enfrentamento às inquietações diante de uma
prática de cunho inovador na cultura esportiva e de Lazer que possibilita e estimula a pensar
formas mais amplas de práticas corporais e todas as dimensões às quais estão inseridas.
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PALAVRAS CHAVE: Educação; Educação Física; Lazer; Esporte; Badminton.

DIREITO EM AÇÃO: UMA LEITURA LÚDICA DO ESTATUTO DO IDOSO EM
GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA
Marcione Coelho Pinheiro, IFMA, cione.coelhopinhero@gmail.com
Iranilde Silva , IFMA, Iranildesilva25@hotmail.com
Terezinha de Jesus , IFMA, Terezinhadejesus@hotmail.com
O Estatuto do Idoso é uma extensão da Política Nacional do Idoso (Lei n. 8842/94), sendo
instituído pela Lei Federal nº Lei nº 10.741 de 1º/10/2003 com o propósito de regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Trata-se,
de um instrumento que dá relevo a questões de educação, cultura, esporte e lazer, direitos
à saúde, garantia ao alimento, profissionalização e trabalho, previdência social, crimes
contra eles e habitação, tanto em ações por parte do Estado, como da sociedade. O
reconhecimento da importância de se pensar mecanismos mais acessíveis de divulgação do
conteúdo do Estatuto do Idoso para seu beneficiário direto, de forma mais objetiva e
didática, constituiu-se no pressuposto básico de orientação do projeto que vem sendo
desenvolvido no Curso Técnico em Lazer do Instituto Federal do Maranhão (IFMA). O
objetivo é contribuir para ampliar a divulgação e o conhecimento do Estatuto entre pessoas
de sessenta anos e mais de idade, por meio da utilização de recursos lúdicos e interativos
como estratégia de difusão e interpretação dos principais aspectos dos seus direitos básicos.
Em termos metodológicos o projeto se organiza a partir de trabalho interdisciplinar de
ensino, pesquisa e envolvendo conteúdos das áreas de Direito, Teatro, Design e Lazer. O
projeto inicia-se com a realização de estudos e pesquisas sobre temas introdutórios acerca
do envelhecimento e da velhice orientados aos alunos bolsistas; estudo e debate sobre o
Estatuto do Idoso; desenvolvimento, e confecção de recursos lúdicos (jogos); e, execução
da etapa extensionista junto aos grupos de convivências de idosos localizados da cidade. A
expansão do aprendizado teórico-prático interessante para a formação criativa do alunado
por meio de ação socioeducativa e intergeracional e a sensibilização do jovem para a
valorização da pessoa idosa também estão entre as contribuições esperadas.
PALAVRAS-CHAVE: Direito; Estatuto do Idoso; Ludicidade.

PROGRAMAS PÚBLICOS DE ATIVIDADE FÍSICA E LAZER EM ESPAÇOS
NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO: COMPARANDO AS EXPERIÊNCIAS DAS
CIDADES DE VALINHOS/SP E JUNDIAÍ/SP
Caroline Giolo de Melo - EACH/USP - caroline_giolo@usp.br
Tatiani Ribeiro – EACH/USP - mandeparatati@gmail.com
Profa. Dra. Juliana Pedreschi Rodrigues – EACH/USP - julianaprodrigues@usp.br
A presente pesquisa teve como objetivo comparar e analisar dois programas públicos que
promovem atividade física regular e orientada, enquanto vertente de Política Pública de
Esporte e Lazer. Através do desenvolvimento de pesquisa de natureza qualitativa avaliouISBN: 978-85-7143-152-2
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se o Programa de Ginástica da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de
Valinhos/SP e o Programa Zumba nos Bairros da Secretaria de Esportes e Lazer da
Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP. Assim sendo, para o desenvolvimento desta pesquisa,
realizaram-se entrevistas, utilizando-se de um questionário semiestruturado, destinado aos
gestores dos programas em cada uma das cidades e de levantamento bibliográfico e
documental a fim de subsidiar as análises e discussões dos resultados. Foram encontradas
diferenças significativas entre os dois programas, visto que em Valinhos foram analisadas
várias modalidades de atividade física em contraposição à Jundiaí onde foi analisada
apenas uma, já que o fator itinerante era um pré-requisito para a análise. Em considerações
finais refletiu-se sobre as experiências e peculiaridades dos programas, com vistas à
implantação de melhorias e/ou possíveis reformulações que contribuam para o
fortalecimento de novas ações e políticas voltadas às áreas do esporte e lazer nestas e em
outras cidades da região para proporcionar atividades significativas para a melhoria da
saúde da população.
PALAVRAS-CHAVE: Política Pública de Esporte e Lazer; Qualidade de Vida, Atividade
Física

EDUCAÇÃO PARA E PELO LAZER NA ESCOLA: ESTRATÉGIAS
METODOLÓGICAS COM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Maria do Carmo dos Santos, Universidade Federal de Pernambuco,
mccarmo2007@hotmail.com.
Allison Henrique dos Santos Martins, Universidade Federal de Pernambuco,
allisonhenrikecg@hotmail.com
Tereza Luiza de França, Universidade Federal de Pernambuco,sansilsi@uol.com.br
Na arte dos desenhos em quadrinhos encontramos ampla possibilidade de produzir e
sistematizar conhecimento. Nossa experiência acadêmica tem demonstrado que é possível
trabalhar diversos temas e conteúdos na Educação Física. Entendemos que a prática de
caráter lúdico estimula nas crianças e adolescentes o gosto pela leitura e, neste contexto,
são afloradas práticas visando melhorar no entendimento e na interpretação de texto, como
também na escrita. Numa perspectiva interdisciplinar este projeto nasce com base no
seguinte problema: Os conteúdos da Educação Física tematizados em histórias em
quadrinho contribuem para o aprendizado da leitura e da escrita dos alunos na escola. Nesta
perspectiva, a educação para e pelo lazer é a base dos princípios das práticas que se
transformam em histórias em quadrinhos expressando a linguagem corporal, escrita e
leitura com duas turmas do 7º ano do ensino fundamental da Escola Timbi em CamaragibePE. Com a construção das histórias em quadrinhos temos por objetivo analisar como os
conteúdos da Educação Física, numa perspectiva da educação para e pelo o lazer, ao serem
tematizados em histórias em quadrinhos contribuem para o aprendizado da leitura e da
escrita dos alunos na escola. Os princípios da metodologia pesquisa-ação orientam nossas
práticas para a construção de gibis inspirados pelos conteúdos da Educação Física os quais
são trabalhados nas aulas. Com esta metodologia em que as aulas de Educação Física se
constituem num espaço político-educativo para que os alunos possam vivenciar práticas de
lazer ao garantir a unidade teórico-prática, os fundamentos de práticas do lazer e princípios
como a ludicidade, a alteração de poder e as formas de comunicação e linguagem para
alcançar o desenvolvimento dos estudos sobre lazer e contribuir com o debate a partir da
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contribuição de diferentes áreas do conhecimento. Alcançamos resultados significativos
com a leitura e a escrita como fonte motivadora de conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Escola; Desenvolvimento; Lazer.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER DE SETE LAGOAS: UM OLHAR
SOBRE A “CARAVANA DO LAZER”
Jéssyca Figueiredo Mota
Carla Augusta Nogueira Lima e Santos,
Centro Universitário de Sete Lagoas, figueiredo.jessyca@yahoo.com.br e
carla.augusta@unifemm.edu.br
O estudo teve o objetivo de verificar através das ações que são desenvolvidas na “Caravana
do Lazer” em Sete Lagoas, a ocorrência de vivências no âmbito do lazer que contribuem
para potencializar o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo beneficiado. Além de
identificar quais os conteúdos culturais são oferecidos à população por intermédio da
política pública. Para realização do trabalho buscamos uma discussão sobre o tema através
da pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Entramos em contato com todos os
estagiários da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, porém, somente onze dos
dezessete acadêmicos se prontificaram a realizar a entrevista. Ressaltamos que não foi
possível entrevistar o coordenador do projeto por questões específicas. Após as análises
verificamos que as vivências no âmbito do lazer que contribuem para fomentar o
desenvolvimento pessoal e social do beneficiário, ocorrem de forma tímida. A partir das
experiências e da apropriação das atividades desenvolvidas, principalmente daquelas
provenientes das secretarias parceiras que possuem um viés educativo, pudemos constatar
apenas alguns elementos que abrangem o educar para e pelo lazer. De maneira geral, o que
é desenvolvido hoje na “Caravana do Lazer” engloba apenas princípios relacionados
principalmente à saúde pública, já outros elementos que caracterizam o duplo aspecto
educativo do lazer são omitidos. Assim, a consideração do lazer como objeto e veículo de
educação na política pública em questão, ainda ficam a desejar. Além disso, identificamos
a presença dos interesses social, físico e intelectual nas ações desenvolvidas durante a
realização da mesma.
PALAVRAS CHAVE: lazer; duplo aspecto educativo; conteúdos culturais; políticas
públicas.

PRÁTICAS LÚDICAS NO IFRN CIDADE ALTA- UM ESTUDO
NO AMBIENTE ESCOLAR
Carlos Eduardo Campos Freire
Francisco Dinarte de Melo Junior
Lúcio Luis da Silva Filho
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Cidade Alta.
eduardo.cidadealta@gmail.com
dinartejuniordj@hotmail.com
²luciofilho.lf@gmail.com
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Mediante a inquietação incitada por experiências durante o período escolar, vivenciadas
em aulas ministradas de forma superficial pela maioria dos professores de educação física,
o presente estudo tem como propósito entender a importância das atividades lúdicas no
ambiente escolar, tomando por base os conceitos de lazer dos teóricos Nobert Elias, Joffre
Dumazedier e Zygmunt Bauman.A maioria dos ambientes escolares hoje no Brasil ainda
se destinam apenas à prática recorrente de esportes, não se importando com o
aproveitamento da prática da maneira correta, bem como se o educando está ou não se
apropriando de outras práticas desportivas e de lazer. A metodologia utilizada no estudo
para a coleta de dados foi a de entrevistas abertas com professor e alunos do IFRN NatalCidade Alta, com perguntas relacionadas ao tema abordado e a observação das aulas. O
estudo demonstrou por meio dos relatos e vivencias dos entrevistados que as atividades
lúdicas no ambiente escolar possuem importante relevância, e que na instituição em
questão, por falta de estrutura física para a prática desportiva, as atividades de cunho lúdico
são mais evidentes, proporcionando aulas mais flexíveis, divertidas, sem deixar de lado o
conhecimento que deve ser transmitido e melhorando o desempenho do professor e do
aluno no processo de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Atividades Lúdicas; Lazer; Ambiente Escolar; Estudantes.

RECREIO CONVENCIONAL X RECREIO DIRIGIDO: A CONTEMPLAÇÃO
LÚDICA EM PROL DA CIDADANIA E DO BRINCAR
Mérie Hellen Gomes de Araujo da Costa e Silva, FMU, merie.hellen@gmail.com
Alipio Rodrigues Pines Junior, GIEL/USP/CNPq, alipio.rodrigues@gmail.com
Tiago Aquino da Costa e Silva, LEL/UNESP Rio Claro,
pacoca@professorpacoca.com.br
No recreio convencional, os alunos lideram e escolhem as atividades, porém essa liberdade
nem sempre é usufruída da forma mais adequada. O recreio, por representar um intervalo
maior entre as atividades previstas, torna-se um momento passível de aumentar a incidência
de demonstração de atos agressivos e de fomento à exclusão, uma vez que a falta de opções,
de estímulos positivos e de desconhecimento sobre o universo lúdico, podem ser elementos
capazes de influenciar atitudes de rebeldia. Este trabalho tem por objetivo apresentar as
possibilidades lúdicas e educativas a serem ofertadas no recreio dirigido na escola. Os
procedimentos metodológicos utilizados consistem em dois procedimentos. Utilizou-se a
abordagem dedutiva e o segundo procedimento é relativo ao tipo de pesquisa adotado, neste
caso, a pesquisa indireta, assim, utilizou-se a pesquisa bibliográfica. O recreio considerado
um momento e espaço apropriado para o desenvolvimento infantil por meio da socialização
e da troca de experiências entre crianças de diferentes idades. Considera-se que é
fundamental que a escola e os educadores organizem o recreio escolar de forma lúdica e
sistematizada, afim de transmitir experiências que propiciem o desenvolvimento da
cidadania e da infância, por meio de trabalhos teóricos e práticos, como leituras, pesquisas
ou atividades em grupo, treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e com
as demais atividades humanas de natureza cultural e artística, visando à plenitude da
formação de cada aluno.
PALAVRAS-CHAVE: Escola; Recreio Escolar; Brincar.
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VIVÊNCIA PRÁTICA DE BRINCADEIRAS POPULARES EM UMA CRECHE
DE BELÉM, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Ana Letícia Da Silva Ferreira, Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ,
analeeticia25@gmail.com
Dayanne Da Mota Ferreira, Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ,
dayannemotaf@gmail.com

Este trabalho tem como objetivo socializar uma experiência desenvolvida com crianças de
três e quatro anos e suas professoras em uma Creche filantrópica de Belém, realizada no
segundo semestre do ano de 2015. As atividades realizadas foram jogos que fazem parte
da cultura popular tais como: “pega pega”, “amarelinha” “boliche”, “morto vivo”, “dentro
fora’, “pula corda”, “mini circuito”, “cantigas de roda” e “contação de histórias”. Para essas
ações utilizamos bolas, bambolês, cones, corda, garrafas pet e cesto. Além das atividades
com os alunos, orientamos as professoras com relação ao usos dos materiais para as
atividades seguintes com as crianças. Percebemos que durante as brincadeiras, alunos e
professoras tiveram uma reação positiva, pois todos participaram ativamente e com
entusiasmo as ações programadas havendo socialização, respeito e cooperatividade.
Consideramos que todas essas atividades de cunho lúdico e recreativo trazem benefícios
que podem levar para vida toda tendo em vista a importância das brincadeiras populares
no desenvolvimento, na melhora da coordenação motora, aspectos cognitivos, lateralidade,
raciocínio rápido e lógico, favorecer o crescimento, reduzir o sedentarismo e
consequentemente a obesidade, melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a propiocepção,
além da preservação da identidade e cultura. Contudo deve se ter um hábito contínuo para
que ocorra uma maior eficiência.
PALAVRAS CHAVE: Atividades; crianças; brincadeiras populares.

LAZER E RECREAÇÃO: UMA MANHÃ DE DINÂMICAS COM UMA TURMA
DE ALUNOS DE BRAGANÇA-PA
Iracély Maria de Lima e Melo, UFPA, limairacely@gmail.com.
Jackeline de Nazaré Rodrigues da Costa, UFPA, jackelinerodriguescosta@outlook.com
O lazer é direito de todos, assegurado constitucionalmente, visto isso, o presente trabalho
teve como objetivo inserir um momento de lazer e recreação, durante uma manhã, aos
alunos de uma escola municipal da cidade de Bragança-PA, por compreender que, são
alunos com maior vulnerabilidade socioeconômica e cultural, necessitando bem mais de
ações complementares de responsabilidade social no ambiente escolar. Entende-se que as
crianças têm seu tempo ocupado por atividades, que em sua maioria, são programadas por
seus pais, onde não são disseminadas atividades lúdicas típicas desta faixa etária, deixando
a fase infantil a planos inferiores de pouca importância, numa era onde o tempo livre das
crianças é cada vez mais consumido por intermináveis deveres de casa, tecnologias
avançadas ou pela falta de opções, objetivou-se maior incentivo e contato com atividades
de cunho educativo, mas de forma prazerosa. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica, bem
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como um projeto-ação com os alunos, realizando atividades ligadas ao tema. O resultado
destas dinâmicas aplicadas revelou-se estimulador para outras ações desse tipo, nas quais
se pôde realizar através de jogos e brincadeiras educativas, onde a finalidade não foi
somente manter a criança ocupada, como também, inserir o lúdico como uma busca de
diversão conjunta, desde que, seja fomentada a união da educação e lazer, de acordo com
a idade do público-alvo.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Recreação; Ambiente escolar; Responsabilidade social.

A EDUCAÇÃO PARA O LAZER DOS GRANDUANDOS DO CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA NA AMAZÔNIA PARAENSE: UM PANORAMA DO
COTIDIANO, BARREIRAS E ACESSO
Heloá Rodrigues, Universidade do Estado do Pará, heloa95@hotmail.com
Juliana Martins, Universidade do Estado do Pará, julianabmartins17@gmail.com
Patrícia do Socorro Chaves de Araújo, patriciadaraujo@hotmail.com
O presente ensaio teve como objetivo investigar de que forma ocorre a educação para o
lazer e quais são suas barreiras e facilitadores vivenciados pelos alunos da graduação em
Educação Física da Universidade do Estado do Pará, Campus III Belém/Pa. Para tanto a
pesquisa, de cunho qualitativo descritivo mapeou alunos/as da universidade, estudantes do
quarto semestre do curso de Educação Física, dos turnos manhã, tarde e noite, tendo como
critério de inclusão ter cursado a disciplina Estudos do Lazer. Após esse passo, foi utilizado
um questionário adaptado do instrumento elaborado por Largura (2000). Este questionário
foi constituído por três itens de identificação e sete questões. Todas as questões levantaram
dados relativos especificamente do tema lazer, significados, importância e razões para a
prática. Tendo como resultados iniciais, a identificação das principais barreiras enfrentadas
pelos estudantes para o acesso ao lazer tendo destaque falta de tempo, falta de dinheiro e
cansaço frente as atividades acadêmicas, estágios não curriculares e demandas da vida
pessoal; Todos os entrevistados ocupam seu tempo de lazer com atividades físicas e
intelectuais. De maneira geral, também se percebeu que os estudantes conferem grande
importância ao lazer em suas vivências pessoais e identificam conceitualmente a educação
para o lazer.
PALAVRAS CHAVE: Estudos do Lazer; Universitários; Educação Física; Barreiras;
Acesso.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA LIDERANÇA PARA A FORMAÇÃO
E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE LAZER
Aerlon Bezerra Mendonça, Universidade do Estado do Pará, aerlon.bezerra@gmail.com
Lauanna Picanço da Costa Rodrigues, Universidade do Estado do Pará,
lauannarodrigue@gmail.com
O lazer é um direito do cidadão segundo a constituição de 1988. A partir desta afirmativa
o seguinte estudo busca compreender a importância da liderança e a sua relação com a
facilitação do acesso ao lazer, uma vez que, o referido estudo proporciona o
desenvolvimento de habilidades fundamentais para a formação dos profissionais do lazer,
dentre elas, a comunicação. Nesse sentido, o tema proposto merece destaque considerando
suas problemáticas em relação a formação dos animadores culturais - entende-se “animador
cultural” o profissional do lazer -. Como arcabouço teórico utilizou-se os seguintes autores:
Idalberto Chiavenato, Ph. D. em recursos humanos; Mario Sérgio Cortella que possui
publicações sobre liderança na formação de profissionais da educação e; Cinthia Silva que
possui formação na área de estudo do lazer. A metodologia aplicada consiste em uma
análise bibliográfica de autores e estudiosos do lazer e liderança que discutem a formação
profissional e pesquisa de campo realizada com animadores culturais do Serviço Social do
Comercio (Sesc - unidade Doca), localizado em Belém, através de questionário semiestruturado. Assim, os resultados indicam que não há uma formação específica relacionada
a liderança para os profissionais do lazer. Portanto, conclui-se que é necessário inserir
estudos e práticas que abordem este tema e possam garantir a comunicação e a condução
do animador cultural como incentivador para estimular que cidadãos tenham acesso ao
lazer.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; liderança; formação profissional; comunicação.

A TEMÁTICA LAZER NO CURRÍCULO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS8
Larissa Silva Guimarães Arruda
Hélder Ferreira Isayama, Universidade Federal de Minas Gerais,
larasguimarães@hotmail.com
Essa pesquisa procurou contribuir com o debate da formação e atuação profissional do
fisioterapeuta e a sua aproximação com o campo do lazer, uma vez que a pesquisa ainda é
insipiente neste campo. Seu objetivo foi compreender e analisar como a temática lazer é
tratada no currículo do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de
Minas Gerais. No estudo buscamos identificar e analisar em quais disciplinas o lazer é
abordado e quais os conteúdos do lazer são desenvolvidos. A metodologia foi baseada na
combinação das pesquisas bibliográfica e documental. Na pesquisa documental foram
analisados programas de disciplinas que tinham como eixo temático o lazer, a recreação,
lúdico, brincadeiras, brinquedos, jogos. Para o tratamento dos dados utilizamos a técnica
de análise do conteúdo. A partir das reflexões estabelecidas foi possível perceber que o
8
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currículo da Fisioterapia na instituição estudada privilegia os conteúdos biomédicos,
apresentando quatro disciplinas que se dispõem a tratar do tema lazer, seja de maneira
direta ou indiretamente. Tais análises demonstram que a Fisioterapia pode se aproximar do
campo do lazer, a partir da concepção de promoção de saúde e do entendimento ampliado
de saúde, contribuindo com o tema através discussão da educação para e pelo lazer. Um
outro ponto encontrado é a utilização do lazer como um meio e não como um fim de si
mesmo, enfoque dado devido às características próprias da profissão e desse profissional.
A discussão realizada pode auxiliar na construção de propostas curriculares com
redimensionamento do lazer no interior do currículo da Fisioterapia, superando a tradição
biomédica arraigada na trajetória formativa, que envolva uma formação sólida que
contribua com as possibilidades de intervenção do fisioterapeuta no campo do lazer.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Fisioterapia; Currículo; Formação Profissional.

ACAMPAMENTOS DE FÉRIAS E LAZER: UMA ANÁLISE DE CURRÍCULOS
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL9
Gustavo Schünemann Christófaro Silva,
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, guto1804@gmail.com
Entendidos como equipamentos específicos de lazer, os acampamentos de férias são
realizados no Brasil desde meados da década de 1940. O objetivo do estudo é descrever e
analisar o currículo dos cursos de formação profissional oferecidos por dois acampamentos
de férias. Na tentativa de descobrir o que o currículo desses cursos almeja, o estudo buscou
identificar as estratégias metodológicas utilizadas, os conteúdos, as dinâmicas de trabalho,
os objetivos dos cursos e as concepções de lazer desenvolvidas pelos profissionais
responsáveis pelos cursos. Foram combinadas as pesquisas bibliográfica, documental e de
campo. A pesquisa bibliográfica foi norteada pelas teorias do currículo, por pesquisas sobre
os acampamentos de férias e pelos estudos sobre a formação profissional em lazer. A
pesquisa documental foi feita a partir do material impresso dos cursos, e a pesquisa de
campo foi realizada através da observação estruturada, com a aplicação de entrevistas
semiestruturadas. Para o tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise de
conteúdo. Pude notar que ambos os cursos possuem uma estrutura organizacional
semelhante e compartilham do objetivo de treinar e qualificar seus profissionais. Notei que
os profissionais responsáveis pelos cursos possuem trajetórias de formação inicial distintas,
e identifiquei diferentes fatores que causaram a aproximação e, consequentemente, o início
de suas atuações nos espaços. Ambos os acampamentos buscam o mesmo perfil de
profissionais. Identifiquei que os profissionais responsáveis pela organização dos cursos
possuem diferentes formas de conceber o lazer. Acredito que os currículos, entendidos
como campo aberto de significação, devam ser construídos com o objetivo de contribuir
para a produção de sujeitos críticos que questionem aquilo que já foi significado.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Formação profissional; Acampamentos de Férias;
Currículo.

9
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ATIVIDADES DE AVENTURA ADAPTADAS PARA O CONTEXTO ESCOLAR:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Robson Alcântara Navegantes;
Pedro Jorge Sousa Ferreira;
Francisco Leandro Negrão Irineu.
Universidade Federal do Pará - Campus Castanhal.
Durante a disciplina, Esportes, lazer e meio ambiente, do curso de licenciatura em
Educação Física da Universidade Federal do Pará – Campus Castanhal, ministrada pela
Docente Mirleide Chaar Bahia, tivemos a oportunidade de elaborar um projeto de
intervenção escolar, relacionando várias atividades com o meio ambiente. O objetivo do
nosso projeto de intervenção foi de oportunizar aos escolares, vivências que relacionassem
atividades de aventura com o lúdico e o meio ambiente. Infelizmente encontramos
dificuldades para que o projeto fosse realizado em alguma escola do município de
Castanhal – PA, devido a este fato, desenvolvemos as atividades com a própria turma.
Foram desenvolvidas 5 atividades (falsa baiana, a teia, rastejo, pirâmide humana e canoa
de step). Além disso, utilizamos o lúdico através da contação de histórias, para que os
discentes refletissem sobre a importância da preservação do meio ambiente,
especificamente sobre uma possível extinção de alguns animais que se encontram na
floresta amazônica. Observou-se que houve aceitação da turma pelas atividades e que seria
possível realizá-las no âmbito escolar, pois existe a possibilidade de adaptar diferentes
locais para a prática de aventura como recurso educacional, capaz de estimular no aluno a
conscientização corporal e ambiental, observando as possibilidades e limites dos escolares.
Em roda de conversa, alguns discentes relataram que os aspectos da aventura e do lúdico
foram importantes para o desenvolvimento das atividades. Consideramos a disciplina
importante para formação de professores em Educação Física, pois possibilita aos discentes
uma reflexão crítica a respeito de determinados temas transversais, como meio ambiente,
por exemplo, que está presente no dia a dia da sociedade contemporânea. Através de
atividades de aventura é possível informar acerca da educação ambiental aos escolares,
para que os mesmos ampliem seus conhecimentos e possam refletir criticamente sobre
alguns aspectos da vida moderna que afetam o equilíbrio entre desenvolvimento e
sustentabilidade.
PALAVRAS CHAVE: Atividades de aventura; Meio ambiente; Formação de professores;
Escolares.

FORMAÇÃO CULTURAL DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS QUE
ATUAM NO CAMPO DO LAZER NA REGIÃO NORTE DO BRASIL
Gustavo Maneschy Montenegro
Universidade Federal do Amapá
Universidade Federal de Minas Gerais
Gustavo_maneschy@hotmail.com
Helder Ferreira Isayama
Universidade Federal de Minas Gerais
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helderisayama@yahoo.com.br
Esse resumo apresenta a proposta de pesquisa, em nível de doutorado, que está em
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, na
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. O estudo problematiza a formação
cultural de professores universitários que atuam no ensino de disciplinas de lazer, nos
cursos de Educação Física da Região Norte do Brasil. Neste caminho, o objetivo central da
pesquisa é perceber como tem se desenvolvido a formação cultural dos professores
universitários que atuam nas disciplinas de lazer, nos cursos de Educação Física da Região
Norte do Brasil. Metodologicamente, a investigação será realizada com docentes dos oito
cursos de Educação Física, de instituições públicas, existente na Região Norte e irá
combinar a pesquisa bibliográfica, de campo e documental. Este estudo tem nos auxiliado
a pensar a docência não apenas como disseminadora de conhecimentos científicos, mas
também como formadora de hábitos e práticas culturais, pois os professores são sujeitos
inseridos numa complexa relação social, que têm nos vários espaços, onde a educação
acontece, seu ponto de apoio. Desta maneira, a ação do profissional do lazer, tem de
promover uma intervenção pedagógica, que se utiliza de diversas linguagens culturais para
promover a sua atuação. Assim, o profissional do lazer pauta a sua atuação no processo de
mediação cultural, o que pode se consolidar por meio da (re)construção de significados
culturais, presentes nos jogos, brincadeiras, atividades esportivas, danças, histórias, lendas,
cinema, teatro, música e na poesia. Portanto, a formação cultural, do profissional do lazer,
tem papel mister para diversificar e ampliar hábitos e práticas culturais dos grupos com que
o profissional atua, seja nas escolas, clubes, brinquedotecas, centros culturais e políticas de
esporte e lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Formação Profissional; Formação Cultural.

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO
COMPARATIVOENTRE EGRESSOS DE CURSOS TÉCNICOS
E DE GRADUAÇÃO EM LAZER10
Carla Augusta Nogueira Lima e Santos11,
Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM,
carla.augusta@unifemm.edu.br
As possibilidades de formação profissional para atuar no campo do lazer se apresentam em
diferentes modalidades: cursos de capacitação, de extensão, de qualificação, técnico,
tecnológico, graduação e pós graduação lato e stricto sensu. Tais oportunidades de
formação estão crescendo e, consequentemente, diferentes currículos têm sido propostos e,
por isso, diversos perfis de profissionais têm sido formados. Em estudo anterior pesquisei
o currículo de um curso técnico em lazer com o intuito de diagnosticar e analisar o perfil
de formação profissional. No entanto a conclusão desta pesquisa deixou lacunas apontando,
entre outras, a necessidade de se realizar estudos comparativos entre as modalidades de
10
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ensinos técnico e superior. Essas lacunas despertaram dúvidas em torno das diferenças de
perfil proposto para formação profissional em cursos técnicos e de graduação em lazer,
como também, incertezas sobre a inserção desses profissionais no mercado de trabalho.
Portanto, esse novo estudo tem o objetivo de analisar o perfil de formação profissional de
duas modalidades de ensino que ofertam formação em lazer no Brasil, bem como, buscase identificar e avaliar a inserção de seus egressos no mercado de trabalho, na tentativa de
conhecer os setores de atuação aos quais estão vinculados e as respectivas funções que
desenvolvem. Para tanto, serão analisadas duas instituições que ofertam formação em lazer,
sendo uma da modalidade técnica e a outra da modalidade de graduação. As análises
partirão da pesquisa documental e de questionários respondidos por egressos dos
respectivos cursos. Ter conhecimento desses fatores é uma forma de buscar uma identidade
para os profissionais do lazer, uma vez que ainda não se tem a clareza das peculiaridades
de cada nível de formação, bem como dos espaços que ocupam no mercado de trabalho.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; formação profissional; egressos; mercado de trabalho.

LAZER E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: O QUE CONTAM AS PESQUISAS
SOBRE OS CLUBES SOCIAIS RECREATIVOS
Carmen Lilia da Cunha Faro (Lili.cf@terramail.com.br)
Norma S. L. Moreira (normaslm@yahoo.com.br)
Especialização em Estudos do Lazer – UFMG
A problemática deste estudo refere-se ao trato com o Lazer nos clubes sociais recreativos
tendo como recorte o mapeamento no campo de formação e atuação profissional no Brasil.
Os clubes têm sua gênese nos interesses dos associados e no que são oferecidos para esses
associados. Dentre a grande diversidade de esporte e lazer e da concepção da prestação de
serviços, os clubes sócios recreativos necessitam de muita atenção. Interroga-se sobre a
pouca exploração deste tema em pesquisas acadêmicas e este é sem dúvida uma pesquisa
relevante, pois conforme a Confederação Brasileira de Clubes (2016), no Brasil há mais de
13.826 clubes com cerca de 55 milhões de associados e sócios torcedores. O objetivo da
presente investigação consiste em mapear pesquisas existentes sobre a temática proposta a
partir da compreensão de lazer presente nos estudos de Marcellino (2003), Gomes(2008) e
Isayama (2006). A análise será direcionada a partir dos principais referenciais apontados
em artigos selecionados Capi (2009), Camargo(2008) e uma dissertação de mestrado de
Carvalho(2008). Os dados foram submetidos às técnicas de análise de conteúdo e análise
compreensiva. A pesquisa encontra-se em fase de conclusão, até o momento foram
encontrados um número limitado de pesquisas sobre o assunto, o entendimento de que os
clubes sócios recreativos não primam por iniciativas e proposições sobre a formação teórica
e prática, que contribua para a qualificação profissional e envolva a relação lazer/sócios
para profissionais atuantes nos clubes sociais.
PALAVRAS-CHAVES: Lazer; Formação Profissional; Clubes Sociais Recreativos.

LAZER E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM DIÁLOGO ENTRE OS
DISCENTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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Suelen Suane Bezerra Resque. UEPA, suelenresque1407@gmail.com
Patrícia do Socorro Chaves de Araújo. UEPA, patriciadartaujo@hotmail.com
Sendo perceptível a importância que o lazer apresenta hoje na sociedade contemporânea,
onde o tempo para o trabalho se sobressai sobre as ouras atividades do cotidiano, e onde
muitas vezes esse direito está atrelado as condições financeiras de cada indivíduo em
decorrência das dificuldades de se encontrar políticas públicas destinadas à prática gratuita
do lazer, nesse contexto se destaca a presença do professor de Educação Física e como
entendem o significado e a relevância do ensino do Lazer para as escolas, as quais são o
berço de nossa sociedade. A Graduação é um momento na formação em que o acadêmico
pode vivenciar experiências, conhecendo melhor sua área de atuação. O presente estudo
teve como objetivo analisar e comparar a visão dos discentes sobre a importância da
disciplina Estudos do Lazer na formação do profissional de Educação Física na
Universidade do Estado do Pará, Campus III, Belém/Pa. Para a composição da amostra
foram selecionados inicialmente 30 alunos que cursaram a disciplina durante o segundo
semestre de 2015, dos turnos manhã, tarde e noite, de forma aleatória junto aos demais
alunos deste período. Para comparar os resultados obtidos através do questionário foram
utilizadas a estatística descritiva, frequência e frequência relativa. Os resultados permitem
concluir que os discentes possuem percepções diferenciadas no que diz respeito à
importância da disciplina Estudos do Lazer na formação do profissional de Educação Física
e em relação às demais questões as respostas mantiveram índices regulares de
concordância. Portanto para uma formação qualificada o profissional de Educação Física
deve desenvolver seu trabalho na disciplina Estudos do Lazer com eficiência e
responsabilidade, assim como no cotidiano acadêmico é perceptível que os graduandos se
envolvam com muita disposição e ânimo quando uma disciplina lhes proporciona a
participação em que consiga colocar conhecimentos teóricos em prática.
PALAVRAS-CHAVE: Graduandos; Lazer; Educação Física; Formação Profissional.

O BRINCAR NO HOSPITAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Catherine Elias Batista, UDESC, catherinelias@hotmail.com
VerônicaWerle, UDESC/UFSC, vewerle@yahoo.com.br
Alcyane Marinho, UDESC, alcyane.marinho@hotmail.com
O estágio caracteriza-se como um momento de prática, no qual os conhecimentos teóricos
são associados ao contexto vivido. Sendo assim, é imprescindível, durante a graduação, ter
a oportunidade de se deparar com diferentes cenários, pois, deste modo, serão fomentados
questionamentos, dúvidas e soluções para eventuais limitações e dificuldades exigidas pela
prática. Nesta perspectiva, este trabalho é resultado de um estágio realizado em um hospital
infantil, na cidade de Florianópolis (SC), no segundo semestre de 2015, por meio do
“Estágio Curricular Supervisionado II: Recreação e Lazer”, do curso de Bacharelado em
Educação Física do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado
de Santa Catarina. O objetivo deste trabalho é retratar o cenário vivenciado e os
conhecimentos adquiridos no contexto hospitalar infantil, além de suscitar discussões
acerca das possibilidades de inserção e atuação do profissional de educação física neste
espaço. O estágio contemplou um período de acompanhamento junto ao profissional local,
que consistiu no convite para as crianças, no planejamento das atividades na sala de
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recreação e na mediação do brincar. Um segundo momento consistiu no planejamento,
intervenção e avaliação de atividades que contemplassem os diferentes conteúdos culturais
do lazer e pudessem se adaptar às necessidades do ambiente hospitalar e das crianças. Esta
experiência permitiu compreender o hospital como um ambiente no qual as crianças
deixam de lado suas rotinas para emergir em um universo de medicações, dor e pessoas
desconhecidas. Diante disso, é necessário entender este contexto como tempo-espaço de
possibilidades e não de limitações para que o profissional oportunize o brincar e a
socialização, além de poder estimular o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades
das crianças. Portanto, o estágio em questão foi uma oportunidade para conhecer e
compartilhar diversas manifestações lúdicas no contexto hospitalar infantil, o qual,
imprescindivelmente, promove o desenvolvimento humano.
PALAVRAS CHAVE: Estágio curricular; recreação; hospital; relato de experiência.

O LAZER NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Laura Geiciele Lameira Lopes, UFPA, laura3lopes@gmail.com
Camila Rainelle da Silva Magalhães, UFPA, camilamagalhaes1229@gmail.com
Sérgio Eduardo Nassar - UFPA
O lazer constitui uma prática que proporciona prazer em tempo livre, mas também pode
ser considerado um poderoso veículo para a educação, o qual define-se como educação
para e pelo lazer. Visto que existe uma carência da disciplina lazer nos currículos de
formação dos graduandos de Educação Física bem como as vivências, o presente estudo
tem como objetivo mostrar a importância do estudo do lazer para a formação do professor
de Educação Física. Com isso, foi feito um questionário a partir de um instrumento
estruturado com cinco perguntas fechadas, com 15 discentes da Universidade Federal do
Pará (UFPA) do curso de Educação Física que participaram das vivências proporcionadas
pela disciplina lazer e recreação. Com base nos resultados, foi indicado que 100% dos
entrevistados consideram importante o ensino do lazer na graduação, bem como o
acréscimo dos conhecimentos e das vivências proporcionadas pela disciplina. Em
contrapartida, 33% afirmou está preparado para trabalhar na área, porém 66% afirmou não
está. Quanto a interdisciplinaridade, 93,3% dos discentes asseguraram que o lazer é
relevante para a discussão de outros temas. Por fim, 53,3% alegou o interesse no
aprofundamento no estudo do lazer enquanto que 46,6% mostraram-se desinteressados.
Conclui-se que o ensino do lazer contribui para a formação do professor de Educação
Física, visto que além de acrescentar na sua formação docente, coopera para a discussão de
outros temas. No entanto, para se sentirem preparados para atuar, é necessário um
aprofundamento no assunto.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Formação docente; Educação Física.

O PERFIL PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS DO
CONHECIMENTO DO LAZER DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA
UNIVERSIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
Raphael do Nascimento Gentil, Universidade do Estado do Pará,
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phaelgentil@hotmail.com
Antônio Hugo de Brito Júnior, Universidade do Estado do Pará,
hugobritojr@hotmail.com
O objetivo desse estudo foi identificar o perfil profissional dos professores do curso de
Educação Física de uma universidade pública do estado do Pará que trabalham com as
disciplinas que abordagem o conhecimento do lazer como temática central. O estudo
caracterizou-se como descritivo, qualitativo e do tipo documental. A princípio solicitou-se
ao departamento do curso de Educação Física da universidade investigada a lista dos
professores que estão lotados com as disciplinas que envolvem o conhecimento do lazer
como temática principal. Identificou-se a existência de 11 professores distribuídos nos
cinco Campi dessa universidade (três na capital e nove no interior) em duas disciplinas
(Estudos do Lazer, e Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e Lazer no Brasil). Em
seguida localizou-se o currículo desses professores na Plataforma Lattes e selecionou-se os
seguintes itens: vínculo empregatício, tempo de atuação enquanto professor nessa
universidade, titulação, se ministra outras disciplinas, orientação de TCC da graduação
sobre a temática lazer. Os resultados apontaram que 9 (81,80%) professores possuem pelo
menos dois vínculos empregatícios em instituições públicas. O tempo médio de atuação
desses professores na universidade é de 6,5 anos. Quanto à titularidade, um possui título
de doutor, cinco são mestres e cinco são especialistas. Todos os professores ministram pelo
menos uma disciplina da área de conhecimento distinta do lazer. Na orientação dos TCC´s
68 trabalhos foram encontrados, destes, 41 (60,3%) foram orientados pelos professores que
atuam no campus da capital e 27 (39,7%) orientados pelos professores dos campi do
interior. Concluiu-se que, o perfil profissional desses professores, embora trabalhem com
as disciplinas relacionadas aos conhecimentos do lazer, suas condições para dedicar-se a
esse conhecimento é fragilizada quando eles têm que ministrar outras disciplinas de campos
de conhecimento distintos e dividirem seu tempo de trabalho em outra instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Currículo; professores; educação física; conhecimento sobre lazer.

PERFIL DOS ANIMADORES SOCIOCULTURAL EM HOTÉIS DE LAZER
Mônica Delgado, Secretaria Municipal de Esportes de Guararema/SP,
monikatsdelgado@hotmail.com
Ana Luiza de Carvalho RenzzoSalvi, Hotel Vacance Resort - SPA Convention,
analurenzzo@hotmail.com
Evandro Antonio Corrêa, FAEFI Barra Bonita / UNESP Rio Claro,
prof.evandrocorrea@gmail.com
O profissional que atua como animador sociocultural no lazer deve buscar constantemente
formação ampla e específica e acompanhar as transformações acadêmico-científicasprofissionais da área. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou identificar a formação e
qual a forma de contratação dos animadores socioculturais que atuam em hotéis de lazer.
Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa e descritiva, em que se realizou uma pesquisa
de campo para o levantamento dos dados em 29 hotéis de lazer do Estado de São Paulo,
escolhidos aleatoriamente, com os responsáveis pelo setor de lazer, referente a formação e
o tipo de contratação dos animadores socioculturais. A formação inicial (graduação) ainda
não é uma exigência, pois, conforme se verificou nos resultados, a grande maioria dos
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animadores socioculturais são estudantes das áreas de Hotelaria, Educação Física, Turismo,
Psicologia, Administração, Pedagogia, curso técnico de Teatro e outras áreas afins, além
de alunos de ensino médio. O valor pago pela diária de trabalho pode ser um dos motivos
pelos quais os animadores socioculturais que já tenham a graduação não se interessarem
por esse nicho de mercado, além do trabalho ser realizado aos finais de semana e feriados.
As formas de contratação acontecem, 80%, por meio de empresas terceirizadas e 20%
diretamente pelos hotéis. O tipo de contrato é como funcionário direto da empresa/hotel
ou, em sua maioria, como freelance. Para a contratação os animadores socioculturais
passam por um processo seletivo e cursos de capacitação de um a três dias. As empresas e
hotéis fornecem aos contratados alimentação, alojamento, uniforme e transporte. A
pesquisa aponta para uma possível desvalorização do animador sociocultural que atua nos
hotéis de lazer seja pela sua (não) formação e ou forma de contratação, evidenciando que
este setor é regulado pelo mercado e o sistema econômico vigente.
PALAVRAS CHAVE: Formação; Atuação; Hotel; Lazer.

MONITOR DE RECREAÇÃO
Carla Virgínia Paulino da Silva, IFRN – Campus Natal Cidade Alta,
carla.paulino@outlook.com,
Iva Cândida Araújo IFRN – Campus Natal Cidade Alta,ivaaraujog@hotmail.com,
Kadydja Karla C. do Nascimento, IFRN - Campus Natal Cidade Alta,
kadydja.chagas@ifrn.edu.br
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O Projeto Monitor de Recreação teve como objetivo principal qualificar pessoas para
atuarem como monitores de recreação, a fim de organizar programações e realizar
atividades lúdicas em diversos grupos no contexto turístico e de lazer. Estudamos técnicas
que visam estimular nos participantes as capacidades crítica, criativa, inovadora e
empreendedora, levando e adequando atividades recreativas ao público atendido de acordo
com as suas necessidades. Este tipo de trabalho apresenta relevância por contemplar novas
tendências culturais, mercadológicas e de busca pela qualidade de vida. Dessa maneira,
capacitar profissionais não apenas para a oferta de um serviço, mas apoiando o crescimento
do setor e a valorização de seus profissionais. O monitor de recreação encontra um mercado
de trabalho amplo e diversificado na cidade de Natal. Percebe-se a relação direta destes
fatos com o crescimento no número de buffets infantis, de shoppings centers, de clubes, de
centros culturais e de entretenimento em diversos tipos de empresas/instituições. O curso
foi um sucesso em termos de desenvolvimento dos alunos em relação à teoria e prática,
bem como na procura e inserção no mercado de trabalho. O curso deu suporte teóricometodológico para que os monitores desenvolvessem atividades recreativas, assim
planejando e executando atividades para diversas faixas etárias e para diversos seguimentos
do lazer tais como; Clubes, hotéis, espaço turístico e eventos, possibilitando ao mercado, a
inserção de profissionais capacitados. O curso de monitor de recreação possibilitou
experiências adquiridas e vivenciadas na teoria e na prática. Proporcionou socialização
através do lazer a pessoas ou grupos de faixas etárias diferentes. Conduziu para o trabalho
de forma ética, cooperativa e solidária, ensinando os princípios da qualidade na prestação
de serviços.
PALAVRAS CHAVE: Recreação; Monitor; Ludicidade; Metodologia.
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CONTRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO LAZER E
NO BRINCAR
Tiago Rodrigo Alves Nunes, Universidade Estadual de Maringá - UEM,
(tiagoralvesnunes@hotmail.com)
Alysson da Rocha Silva, Faculdade de Ensino Regional Alternativa - FERA,
(alyssonrocha21@hotmail.com)
Cleber Mena Leão Junior, Universidade Estadual do Paraná - UEP,
(professor@cleberjunior.com.br)
Esse trabalho apresenta um relato de experiência com crianças apropriadas no
tempo/espaço de lazer no contexto onde elas encontraram uma forma de brincar sendo
submetidas a intervenção do profissional de educação física evidenciando momentos nos
quais favoreceu a prática de diversas atividades em um clube sócio recreativo. Este relato
teve como objetivo investigar a contribuição das propostas de intervenção das atividades
realizadas pelo professor, mostrando que o brincar tem uma forma muito influente na
formação social e psicológica na vida das crianças durante o processo de desenvolvimento
e amadurecimento. Busca também analisar como as crianças interagem na brincadeira e
socialmente durante os jogos e brincadeiras propostas a elas no clube. A atividade se deu
com 18 crianças numa faixa etária de 6 a 8 anos. Realizou-se uma abordagem qualitativa,
que utilizou a metodologia de pesquisa bibliográfica. Foram realizadas atividades como
jogos recreativos e danças sem impor regas deixando o livre desenvolvimento pelas
crianças. Através dos momentos analisados verificou-se que o profissional deve somar seus
conhecimentos e experiências, considerando e valorizando algo significativo. O brincar
possibilitou vivenciar o lazer de várias formas e diversas práticas entre as atividades. É
perceptível que a intervenção do profissional é muito importante durante a brincadeira das
crianças de forma que brincar já está vinculado no mundo das crianças em todos os
momentos e em vários lugares. Da ótica observada foi possível detectar que as atividades
mostraram um bom desenvolvimento realizado pelas crianças onde foi possível vivenciar
o contato social e também a construir novas possibilidades de brincar no lazer. Diante do
exposto, as brincadeiras na prática social necessitam que o profissional dê oportunidades
ás crianças para vivenciar momentos de integração. Foi essencial a participação do
profissional durante as brincadeiras com as crianças o clube era composto de um espaço
proveitoso para as práticas realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Profissional; Lazer; Brincar; Espaço.
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GT – 08
Dimensões da Relação Turismo e Lazer na
Contemporaneidade
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A PRÁTICA DA HOSPITALIDADE EM EVENTOS SOCIAIS SOB O OLHAR
DAS RECEPCIONISTAS E GESTORES DE EMPRESAS NO RAMO DE
EVENTOS EM SÃO LUÍS/MA
Layssa Lélia Vieira Santos, UFMA, lyvsan@gmail.com
Terezinha de Jesus Campos de Lima, IFMA, terezinha@ifma.edu.br
O objetivo deste trabalho consiste em analisar e refletir a importância da prática da
hospitalidade nos eventos sociais. Identificar as práticas da hospitalidade como instrumento
de qualidade na prestação de serviços nos eventos sociais. Desvelar a percepção de
recepcionistas e gestoras de empresas de eventos em relação à aplicação da prática da
hospitalidade nos eventos. Estudo relacionado à atividade de Eventos, hospitalidade aliada
ao turismo, sob a perspectiva dos profissionais de eventos. Relacionar turismo, eventos e
hospitalidade, refere-se ao fato de que os três estão interligados, pois a prática da
hospitalidade é fundamental para o desenvolvimento do turismo e dos eventos. A
hospitalidade nos eventos sociais aproxima e transforma: estranhos em conhecidos,
inimigos em amigos, amigos em melhores amigos, forasteiros em pessoas íntimas, não
parentes em parentes. A construção do trabalho teve como metodologia, pesquisa de campo
de caráter exploratório e descritivo com abordagem qualitativa, ainda foi feito o
levantamento de características e comportamento do objeto de estudo em casamentos e
formaturas infantis, eventos ocorridos no ano de 2014. Para análise acerca da temática
abordada, utilizou-se bibliografia aliada aos resultados encontrados na investigação. Este
estudo conclui que a prática da hospitalidade é necessária e é um diferencial na prestação
de serviços em eventos sociais, como casamentos e formaturas de crianças, e essa prática
tem encontrado dificuldades em sua prática, fatores como o fator emocional, palavras e
atitudes rudes, a falta de pessoal qualificado, sem qualquer responsabilidade. O mercado
exige que o profissional tenha um perfil proativo, tenha compromisso e amor pelo seu
trabalho. Assim, ele desenvolve o mercado e cria uma concorrência entre as empresas, e
entre prestadores de serviços.
PALAVRAS-CHAVE: Eventos; Hospitalidade; Turismo.

TURISMO, EVENTOS E RELIGIOSIDADE: MAPEAMENTO DE EVENTOS
RELIGIOSOS DOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES TURÍSTICAS
DO ESTADO DO MARANHÃO
Jannyle Dandara Gatinho Almeida, IFMA, dandaragatinho@outlook.com
Laryssa Nina de Menezes, IFMA, larynina.ln@gmail.com
Terezinha de Jesus Campos de Lima, IFMA, terezinha@ifma.edu.br
O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, lançado em abril de 2004,
constitui-se em uma política pública, em âmbito territorial, que determinou como
macroprograma estruturante a “Estruturação e Diversificação da Oferta Turística”. O
Maranhão integra esse programa com 10 Regiões Turísticas representativas da diversidade
do patrimônio natural e cultural do Estado: São Luís; Floresta dos Guarás; Lençóis
Maranhenses; Chapada das Mesas; Munim; Cocais; Amazônia Maranhense; Campos e
Lagos Floridos; Serras, Guajajara, Timbiras e Kanela; Delta das Américas. No quadro da
oferta turística cultural sobressaem-se os eventos religiosos, sobretudo quanto à
movimentação do fluxo de visitantes regionais. Nesta perspectiva, a presente comunicação
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objetiva apresentar resultados de pesquisa de mapeamento dos eventos religiosos de
municípios integrantes dessas regiões, estruturados em modelo de calendarização. O
levantamento foi realizado com uso do Formulário de Eventos do Turismo do Ministério
do Turismo, organizado segundo categorias pré-definidas. O critério de inclusão do evento
pesquisado considerou o festejo religioso sob a evocação do(a) santo(a) padroeiro(a) de
cada localidade. Foram levantados 56 dos 68 municípios das referidas Regiões e registrados
seus festejos religiosos em termos de nome, descrição, data e tipologia. Posteriormente, foi
confeccionado um mapa temático preliminar e organizada uma calendarização inicial. A
proposta do estudo é a montagem de calendário que contribua para divulgar esses eventos
e agregar valor à imagem dos destinos maranhenses. Pretende-se ainda inserir os dados na
plataforma virtual de Eventos do Ministério do Turismo. A pesquisa, ainda em andamento,
considera que os eventos representativos do patrimônio cultural imaterial são potenciais
geradores de fluxo de visitantes, sobretudo regional, como é presente caso. A organização
das informações com base na modelagem de um mapa e calendário poderá atender a
demanda real e potencial por eventos de motivação religiosa como instrumento de
contribuição para o desenvolvimento do turismo nessas localidades.
PALAVRAS CHAVE: Turismo; eventos; religiosidade; Regiões Turísticas; Maranhão.

IMPACTO ECONÔMICO DO EVENTO TRILHA GALERA PAU NA
FUMAÇANA CIDADE DE BOM JESUS DAS SELVAS, MARANHÃO
José Rodrigues de Oliveira Filho; UFMA; jrorodrigo@gmail.com
Roselis de Jesus Barbosa Câmara; UFMA; zelis.camara@yahoo.com.br
1323
O turismo é um campo do lazer cada vez mais importante para a cadeia de serviços que
interagem para atender as necessidades e desejos do turista. Em função de perfis e
motivações diversas, a atividade turística pode ser observada em termos de tipologia e
segmentação de mercado. O Turismo de Aventura, uma dessas segmentações,
correspondente aos movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura
de caráter recreativo e não competitivo. No Maranhão, este tipo de turismo ainda é
incipiente, mesmo havendo potencial para a sua prática, sobretudo em termos dos espaços
naturais. Nesta perspectiva, apresentam-se aqui alguns resultados de pesquisa que traz
como objeto de estudo um atrativo turístico do município maranhense de Bom Jesus das
Selvas: o Evento Trilha Galera Pau na Fumaça e seus impactos econômicos na localidade.
Tal evento é avaliado no contexto dos fundamentos do Turismo de Aventura. De natureza
exploratória e de abordagem quantitativa, o estudo, ainda em andamento, foi realizado com
30 sujeitos (visitantes e seus acompanhantes) que participaram da edição 2016, e 32
empreendedores/prestadores de serviços da cidade. Utiliza-se a estatística descritiva para
organizar e analisar os dados. Evento já tradicional, reúne centenas de pessoas em busca
do prazer sobre motos, da contemplação da paisagem e dos desafios para vencer o percurso
off road. Considerando o foco na avaliação do impacto econômico do evento para o
município, as análises iniciais demonstram que há uma pequena, mas considerável injeção
de moeda circulante por meio do consumo de serviços locais. Espera-se que a análise dos
resultados finais possa contribuir para a elaboração de uma proposta técnica direcionada
ao aprimoramento do planejamento e organização de futuras edições do evento, com
possibilidade de gerar maior aproveitamento lucrativo das partes envolvidas e da cidade
como um todo, favorecendo a minimização de impactos negativos.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo; impactos econômicos; Bom Jesus das Selvas (MA).
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

GT – 09
Práticas Esportivas de Lazer
1324

ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

BARREIRAS À PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS NO LAZER NA
PERSPECTIVA DE ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Rubian Diego Andrade, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
rubiandiego@gmail.com
Samara Escobar Martins, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
samara.escobaar@gmail.com
Alcyane Marinho, Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC,
alcyane.marinho@hotmail.com
Este trabalho teve como objetivo identificar as barreiras à prática de atividade física no
lazer de estudantes de educação física. Participaram do estudo 21 acadêmicos (11 homens
e 10 mulheres) da quinta fase do curso de bacharelado de uma instituição pública do sul do
Brasil. A média de idade dos participantes foi 21,2 (1,3) anos. Para avaliação das barreiras
utilizou-se o questionário proposto por Martins e Petroski (2000), o qual apresenta 19
situações que podem dificultar a prática de atividade física em diferentes contextos. Para
cada item, o acadêmico tinha como resposta as opções “nunca”, “raramente”, “às vezes”,
“quase sempre” e “sempre”. Para fins de análise, considerou-se como barreira não
percebida as opções “nunca” e “raramente” e como barreira percebida as opções “às vezes”,
“quase sempre” e “sempre”. As barreiras mais frequentes na percepção dos acadêmicos
foram a jornada de trabalho excessiva (76,2%), seguida pela falta de energia (57,1%) e
ambiente inseguro (52,4%). Por outro lado, as que menos se configuraram como restrições
à prática de atividade física no lazer foram falta de conhecimento para a prática (0%),
preocupação com a aparência durante a prática e dores leves ou mal estar, ambas com 9,5%.
O ambiente inseguro para a prática foi a única barreira que apresentou diferença estatística
entre os sexos e esteve associada às mulheres (p=0,023). Estas apresentaram, ainda, maior
número de barreiras percebidas, com média de 6,6(3,1) dentre as 19 situações descritas no
instrumento. Para os homens, este valor foi de 4,7(2,6). No entanto, esta diferença não foi
significativa (p=0,157). O excesso de atividades é um importante fator para o envolvimento
dos acadêmicos em práticas de atividades físicas, podendo refletir na falta de energia. Além
disso, a preocupação com a violência, mesmo em uma cidade com IDH elevado, impede o
engajamento em práticas saudáveis, especialmente entre as mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; atividade física; barreiras; restrições; educação física.

CAMPEONATOS DE FUTEBOL COMO PRATICA ESPORTIVA E DE LAZER
NO DISTRITO DE BENFICA - PA: ANAISE E PERSPECTIVAS DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Marciliane Mendonça Moraes, Universidade Federal do Pará,
Marciliane21@gmail.com
A prática do lazer é direito de todo é qualquer cidadão e deve estar à disposição da
população, com políticas públicas adequadas que os ampare, tanto na estruturação quanto
na organização dos espaços de lazer, e ao cidadão cabe participar das políticas que o
cercam, em todas as dimensões. Uma das práticas ligada diretamente ao lazer é o esporte,
esses setores possuem uma grande potencialidade e vêm ganhando destaque como
fenômeno de desenvolvimento social, econômico e político. Nessa perspectiva, o presente
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artigo apresentará uma das diversas práticas de lazer presentes no distrito de Benfica,
município de Benevides do Estado do Pará. O distrito de Benevides possui diversas práticas
de lazer que podem ser melhoradas visando o desenvolvimento social da comunidade e a
auto-organização da localidade em torno das políticas públicas de esporte e lazer. Benfica,
todo o ano promove campeonatos de futebol, os quais modificam a dinâmica do distrito,
envolvendo toda a comunidade direta e indiretamente. Sendo o esporte e lazer direitos de
todo e qualquer cidadão cabível ao Estado, um dos objetivos deste artigo é analisar as
perspectivas de ações que apontem para o desenvolvimento social e alternativas para
ampliação das práticas de lazer, possibilitando questionamentos, apresentando a
problematização presente na localidade e soluções para estruturar essas práticas,
contribuindo para melhoraria da vida das pessoas, democratizando possibilidades de acesso
ao lazer, esporte e cultura. Através de conversas com a comunidade envolvida com os
eventos esportivos e de lazer de Benfica, entrevistas com os coordenadores dos
campeonatos e analises de campo, compõem a metodologia qualitativa e quantitativa
abordada nesta pesquisa, além de analises documentais de programas existentes do
Ministério do Esporte, concluindo os resultados do artigo.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Esporte; Benfica; Campeonato; Desenvolvimento;
Cidadania.

LAZER DE ADULTOS RESIDENTES EM CAMPO GRANDE/MS
Junior Vagner Pereira da Silva,
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande/MS,
jr_lazer@yahoo.com.br
No âmbito acadêmico há consenso que o lazer pode ser vivenciado pela prática,
contemplação e/ou conhecimento de atividades relacionadas aos seis conteúdos culturais
(físico/esportivo, intelectual, artístico, social, manual e turístico). Contudo, pouco se
conhece sobre a frequência que a população vivencia estes conteúdos. Diante desta lacuna,
objetivamos analisar a frequência com que adultos vivenciam os diferentes conteúdos
culturais do lazer. O estudo caracteriza-se como descritivo/exploratório, realizado com
adultos (18 a 60 anos) residentes em Campo Grande/MS. A amostra, selecionada
aleatoriamente, foi composta por 382 sujeitos, sendo 172 do sexo masculino e 210 do sexo
feminino. A técnica de investigação utilizada foi a entrevista estruturada e o instrumento
um questionário composto por perguntas fechadas, com 3 possibilidades de respostas
formuladas em escala likert (nunca, às vezes ou sempre) que buscavam aferir a frequência
com que cada sujeito participa das diversas oportunidades de lazer. Os resultados indicam
que os maiores percentuais se concentraram na frequência “nunca” – jogar boliche
(88,99%), passear com animais (86,64%), frequentar clubes esportivos/recreativos
(85,59%), frequentar boates (70.94%), praticar esportes (70,67%), jogar sinuca (64,65%),
praticar exercícios físicos (63,87%), viajar a passeio (53,64%), frequentar barzinhos
(49,99%), ir a shows musicais (49,99%), passear no shopping (41,09%) e passear com
amigos (35,33%).Na frequência “às vezes”, assistir filme pela televisão predominou
(41,62%). Por sua vez, assistir jornal pela tv (58,10%), participar de roda de tereré
(46,85%), assistir novela pela tv (42,14%), assistir jogo pela tv (41,09%) e conversar com
amigos pela internet (41,62%) foram sinalizadas como oportunidades de lazer “sempre”
realizadas. Conclui-se que, dentre as diferentes possibilidades de ocupação do tempo
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disponível com o lazer, as realizadas com maior frequência são as vivenciadas pela
contemplação, em sua maioria no interior da residência por intermédio de meios de
eletrônicos, fomentando os interesses intelectual, artístico, esportivo e social.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Interesses culturais; Vivência.

HIDROGINÁSTICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: PROGRAMA SAÚDE E
CIDADANIA NA MELHOR IDADE – IFRN CNAT
Jéssica Pires M. de Souza, IFRN, jessica.pires@academico.ifrn.edu.br
Mikaelle Dayse do N. Marques, IFRN, mikaelledayde@gmail.com
Maria Josély de Figueiredo Gomes, IFRN, josely.gomes@ifrn.edu.br
Este estudo foi realizado com o grupo de hidroginástica do Programa Saúde e Cidadania
na Melhor Idade (SCMI), que existe no IFRN – Campus Natal Central (CNAT) desde o
ano de 2000. Sob coordenação da professora de Educação Física, Edna Evaristo
Figueiredo, o programa oferece diversas atividades físicas com a missão de atender pessoas
que estão à margem da sociedade, sem condições de custear a prática de alguma atividade.
O objetivo principal desse trabalho foi conhecer a influência da hidroginástica na qualidade
de vida dos idosos do programa. A metodologia utilizada foi de uma pesquisa descritiva na
perspectiva qualitativa. O instrumento aplicado foi uma entrevista semiestruturada. Nos
resultados, percebeu-se que maioria dos idosos considera possuir uma boa qualidade de
vida, por ter autonomia e saúde para o cumprimento de sua rotina diária como: afazeres
domésticos, dirigir, realizar pagamentos, ir ao banco e supermercado, higiene pessoal, etc;
observou-se também, que o principal motivo pelo qual os idosos iniciaram a prática de
hidroginástica foi o fato de esta atividade proporcionar uma melhora nos problemas de
saúde; além disso, constatou-se que todos os participantes disseram que esta prática tem
uma influência positiva em suas vidas. Esses benefícios então em vários aspectos
destacados pelos participantes, dentre eles a melhoria da saúde foi o mais citado, como a
diminuição de dores e melhoria no quadro geral musculoesquelético dos movimentos
articulares.
PALAVRAS-CHAVE: Hidroginástica; Saúde; Qualidade de Vida.

NORMAL É SER FELIZ – CONHECENDO O LAZER DA APABB - MG
Natascha Stephanie Nunes Abade,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
natascha_abade@yahoo.com.br
Os direitos sociais são mecanismos que permitem reduzir a desigualdade entre os
indivíduos de uma sociedade. O lazer enquanto direito significa a responsabilidade de
desenvolver políticas públicas, projetos e ações que possam concretizar a sua vivência aos
cidadãos. A pessoa com deficiência possui o direito de ser integrada na sociedade em
diversas áreas, como cultura, lazer, esporte, educação e trabalho, pois faz parte deste social
como todos os outros. Por vezes, essas pessoas têm suas oportunidades de práticas de lazer
restringidas devido a barreiras físicas e sociais existentes, como de acessibilidade,
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financeira, faixa etária, entre outras. A Apabb – Associação de Pais, Amigos e Pessoas com
Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade é uma instituição sem
fins lucrativos, voltada à inclusão e à qualidade de vida das pessoas com deficiência e ao
apoio às suas famílias. Uma das vertentes de atuação dessa Associação é o Programa de
Lazer que desenvolve suas ações através de vários projetos com o objetivo de proporcionar
experiências com uma abordagem lúdica nas áreas esportiva, manual, social, artística,
intelectual e turística. Com isso, o objetivo desse trabalho é apresentar as ações de lazer
realizadas pela Apabb de Minas Gerais no ano de 2016, a fim de possibilitar uma troca de
experiências sobre essa área de atuação e formação no lazer. A metodologia adota será um
relato de experiência seguida da avaliação dos usuários que fizeram parte desses projetos.
Acreditamos que o Programa de Lazer proporciona uma ampliação das vivências dos
participantes envolvidos a partir de atividades que buscam a inclusão para melhor
qualidade de vida e acesso da pessoa com deficiência. O lazer é uma ferramenta de
interação, de educação, superação, diversão e prazer.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; deficiência; inclusão.

O ENTENDIMENTO DOS ASSURINIS SOBRE AS PRÁTICAS DE LAZER
FRENTE AOS JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS
Jonatha Pereira Bugarim, UEPA/Campus XIII, e-mail: bugarim@hotmail.com
Juracy Araújo Vieira, UEPA/Campus XIII, e-mail: vieiraaraujo.vieira6@gmail.com
Maria Celina Rodrigues Monteiro, UEPA/Campus XIII
1328
O objetivo deste estudo é analisar o entendimento de indígenas da Tribo Assurinis do
Trocará sobre as atividades de lazer e os Jogos dos Povos Indígenas. A presente pesquisa
descritiva foi crescida sob uma abordagem qualitativa, utilizando dados quantitativos. Foi
utilizada a ferramenta do Microsoft Excel 2007, como complemento para análise. A
investigação foi composta, por 30 indígenas, na faixa etária de 16 a 29 anos da Tribo
Assurinis que já participaram dos jogos indígenas. Utilizou-se como instrumento de coleta
dos dados, um questionário, composto de 06 questões abertas. Inicialmente foi realizado
reuniões com representantes da FUNAI, para apresentação e autorização da pesquisa.
Realizou-se também uma reunião com o público alvo para apresentar o projeto. Todos os
participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi
utilizado o entendimento de Bardin (1995), para aproximar as respostas das questões,
através da análise de conteúdo propostas pelo autor. Resultados: Dentre as várias respostas,
destacaram as seguintes. Quanto à:1) Atividades praticadas antes do contato com os nãos
índios. 63,33% indicaram o uso de arco e flecha.2) Atividades que foram deixadas de ser
praticadas.43,33% indicaram a dança do peixe. 3) Principal objetivo em participar dos
jogos dos povos indígenas.43,33% aduziram a importância de ser apresentada a cultura. 4)
Participação dos jogos dos povos indígenas.70% afirmaram que participam dos jogos.
5)Quais os pontos positivos quanto aos jogos indígenas.33,66% destacaram apresentar a
cultura. 6)Quais os pontos negativos quanto aos jogos indígenas.50% pontuaram não existir
pontos negativos. Conclusão: Portanto, apesar de ser grande a participação dos Assurinis
nos jogos, a preservação da cultura ainda prevalece de forma bastante acentuada,
destacando assim a preocupação desse povo em preserva suas origens.
PALAVRAS CHAVE: Assurinis, Lazer, Povos Indígenas, Esporte.
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O LAZER ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA DO VOLEIBOL
Luan Rogério C. de Souza,
Micheli Verginia Ghiggi,
UFMS/CPAN, luan-rogerio@live.com, michelighiggi@gmail.com.
O lazer esportivo pode gerar diversas contribuições para a vida dos sujeitos que escolhem
essa prática. Nessa perspectiva, pretendemos apresentar o voleibol como forma de lazer
através do projeto de extensão Bricolagem Esporte Clube (B. E. C) existente na cidade
de Corumbá-MS, no Campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS/CPAN). O projeto Bricolagem é voltado para a comunidade acadêmica e para a
população em geral, tornando possível a realização da prática do voleibol de lazer,
visando inserir este esporte nas vidas dos participantes em busca de vivências que
contribuam para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos sujeitos, como melhorias na
saúde, na autonomia e no convívio social. Intenciona-se assim, possibilitar a troca de
saberes através do compartilhamento de momentos e histórias de vida entre os sujeitos, e
estreitar o relacionamento entre a universidade e a sociedade. Para o voleibol de lazer
também é necessário o aprendizado de um conjunto de habilidades, afim de que o jogo
aconteça. Por isso, também é objetivo do projeto ensinar e exercitar os fundamentos do
voleibol, além da técnica e tática do jogo. Dentre estes estão, o saque, passe, bloqueio,
levantamento e ataque e as noções básicas de posicionamentos. O projeto conta com dois
monitores responsáveis pela elaboração, organização e execução das atividades. O
voleibol esportivo possui regras padronizadas, porém na prática bricolada elas podem ser
flexíveis na medida em que há necessidades e especificidades do grupo. Assim, fazemos
com que os praticantes não sejam penalizados por não dominarem as técnicas ou mesmo
as regras, como por exemplo, parar o jogo a todo o momento. Conduz-se o jogo para que
seja contínuo e possa contribuir para ampliação da autonomia e da satisfação de jogar
voleibol.
PALAVRAS CHAVES: Lazer; esporte; voleibol; sociedade.

PRÁTICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS INDÍGENAS
Maria Leonor Brenner Ceia Ramos – Universidade Federal de Minas Gerais –
leomariaramos@hotmail.com
Silvana Regina Echer – Universidade Federal da Bahia
Este estudo aborda às práticas culturais e esportivas entre indígenas, mais especificamente
os membros da etnia Waiwai, que tem suas aldeias no estado do Pará, localizado no norte
do Brasil. Seu objetivo foi o de descrever e analisar vivências referentes ao evento
denominado Ponto de Encontro Indígena, realizado entre 7 e 9 de dezembro de 2008, na
aldeia Mapuera, também no Pará, bem como toda sua preparação e desdobramentos. Sendo
assim, nos interessou tratar desde a viagem à aldeia e suas dificuldades estruturais e
logísticas, a própria permanência na tribo das pessoas que a ela não pertencem, as práticas
esportivas e de lazer que foram realizadas pelos indígenas, envolvendo aspectos que se
referem à organização, a execução e suas interfaces com as dinâmicas culturais entre estes
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índios brasileiros. Tal texto se justifica pela necessidade de se buscar uma maior
compreensão das experiências culturais entre este grupo social, em seus ambientes e em
suas relações cotidianas. Como metodologia, fizemos uso de uma pesquisa participante e
isto, por nos interessar ter uma participação ativa no fenômeno social investigado, estando
durante o ato, imbricados com o processo de investigação. Como resultados, identificamos
uma relação efetiva das atividades vivenciadas com os interesses indígenas, que se
desdobraram em outras ações, pontuais e continuadas, além de demandar a constituição de
políticas públicas efetivas, que possam atender a essa parcela da população brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: lazer; práticas esportivas; indígenas.

PRÁTICAS ESPORTIVAS DE LAZER DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ: LUDICIDADE, QUALIDADE DE VIDA E PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
Adriano Diego Oliveira Ribeiro, UFPA, adri_die197@yahoo.com.br
Verônica Moreira Souto Ferreira, UFPA, vnferreira94@gmail.com
Douglas da Cunha Dias, UFPA, douglasdc_dias@hotmail.com
O Grupo HÁPAX, da Faculdade de Educação Física (FEF) do Instituto de Ciências da
Educação (ICED), da Universidade Federal do Pará (UFPA), tem como foco, em extensão,
a oferta de atividades voltadas aos discentes da UFPA, em especial àqueles em estado de
vulnerabilidade socioeconômica. Em 2014 e 2015 ofertou-se o projeto “Esporte, lazer e
práticas físicas da UFPA multicampi: cidadania, produção de conhecimento e qualidade de
vida”, assim estruturado: 1) Festival de Esporte e Lazer da Cidade Universitária Professor
José da Silveira Netto, englobando: 1.1- Jogos dos Calouros; 1.2- Corrida pela Paz na
Amazônia; 1.3) Jogos Internos (basquetebol, futsal, voleibol e handebol, nos dois gêneros);
1.4) Festival de lazer (queimada, cabo de guerra, bandeirinha e ping-pong); 2) Treinamento
das seleções desportivas da UFPA; 3) Campeonato de artes marciais. Norteado pelo Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física, articulou-se ensino, pesquisa e
extensão, com observações pedagógicas de disciplinas como Bases Teóricas e
Metodológicas do Ensino do Esporte, e também campo de pesquisa para disciplinas como
Estudos do Lazer. A equipe técnica contou com dois docentes e cinco bolsistas, com Bolsa
de Apoio à Atividade Acadêmica, da Divisão de Apoio e Integração Estudantil, da Próreitoria de Extensão (PROEX), vinculando-se ao Programa Estudante Saudável (PES). A
estrutura metodológica apresentou: reuniões formativas, quinzenais, para os bolsistas;
reuniões ampliadas para a comunidade acadêmica, abordando a discussão de temas
relevantes, tais como regulamento dos Jogos, estrutura da Corrida e Festival de Lazer.
Destaque-se que os Jogos Internos contaram com docentes da UFPA, integrados às equipes
desportivas de cada curso. Concluiu-se que o projeto possibilitou o desenvolvimento de
hábitos saudáveis ligados à prática físico-esportiva e de lazer regulares e sistematizadas,
articulando a tríade do ensino superior, integrando e socializando o corpo discente, docente
e técnico-administrativo, bem como promovendo inclusão social e produção de
conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas esportivas de lazer; esporte e lazer universitário; inclusão
social; qualidade de vida.
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TAPEMBOL – UM JOGO PARA TODOS
Aládia Cristina Rodrigues Medina, UFMG, aladiamedina34@gmail.com
Paola Luzia Gomes Prudente, UNI-BH, paolag@ymail.com
Marco Aurélio Cândido Rocha, licenciado em Educação Física,
markoreliodvd@gmail.com
O tapembol – TPB - é um jogo, um esporte de quadra que tem bola, regras e forma de se
jogar próprios. Criado por um professor de educação física da cidade de Caeté - MG, se
configura como mais uma possibilidade para a vivência esportiva no lazer. Este novo jogo
é originado da expressão: tapa na bola. O TPB é uma modalidade coletiva que pode ser
jogada indistintamente por meninos e meninas e se baseia inicialmente em dar tapas na
bola entre os participantes, trocando passes até o objetivo do gol. Partindo desse princípio,
as próprias regras fazem com que todos os jogadores (um goleiro, dois defensores, dois
laterais e um central) participem efetivamente do jogo. O TPB é considerado um jogo
cooperativo. Esse trabalho configura-se em uma proposta de conhecer esse jogo e objetiva
compreender o Tapembol como uma possibilidade de vivência esportiva no lazer. Pretende
também apresentá-lo á comunidade acadêmica, pois, ao considerarmos a proposta
interessante, buscamos formas de viabilizá-la por intermédio da socialização do
conhecimento no âmbito universitário que pretende estimular e divulgar novas ideias.
Refletimos que este se caracteriza como um momento oportuno para discussão dessa nova
proposta, buscando uma maior integração entre os vários segmentos educacionais como
uma oportunidade ímpar de construção do conhecimento a respeito do ensino da educação
física. Para além da divulgação do tapembol, esperamos que outros professores possam
oportunizar a vivência deste jogo como possibilidade de lazer.
PALAVRAS-CHAVE: Tapembol, Jogo, Educação Física.

JOGOS DE SALÃO: UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO
FÍSICA NA PERSPECTIVA CRITICO-SUPERADORA
Rayza de Barros Albuquerque - GEP- NIEL-UFPE
Deyvson Felipe de Souza Lima- GEP- NIEL-UFPE
Tereza Luiza de França
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil
Rayza-ed.fisica@hotmail.com
O estudo justifica-se pela importância de na escola, ambiente de convivência entre pessoas
de diversas culturas, etnias e condições socioeconômicas, se vivenciar práticas na
perspectiva da formação qualitativa do ser humano em que os conteúdos da Educação
Física são fontes motivadoras com ludicidade para a aprendizagem. Pensando em práticas
da educação para o lazer, compreendemos que as aulas de Educação Física se constituem
num espaço político-educativo para que os alunos possam vivenciar tais práticas, ao
garantir unidade teórico-prática, os fundamentos de práticas do lazer e princípios como a
ludicidade. Objetivo: Vivenciar nas aulas de Educação Física práticas com base nos
conteúdos da cultura corporal dos jogos de salão na perspectiva da educação para o lazer.
Método: Numa abordagem critico-superadora e etnometodologica as vivências se
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materializam através das aulas com a confecção dos jogos, com a expressividade do próprio
corpo. Resultados: Este estudo toma por foco o conteúdo jogos de salão nas aulas Educação
Física Escolar vivenciadas de cunho lúdico- educativo com a problematização dos
fundamentos que norteiam a temática jogo construída para e pelos alunos do ensino
fundamental da escola estadual Timbi no município de Camaragibe-PE, sendo assim
abrangendo desses novos caminhos o sentido de movimento, ânimo, esperança. Conclusão:
Estudos como este têm indicado elementos para compreendermos que a escola tem o papel
de socializar o conhecimento e ressaltar a importância de experiências como esta açãoreflexão-ação a ser desenvolvida nas aulas de Educação Física Escolar. Em que o acesso
ao conhecimento evidencia o aspecto critico-superador nas diversas intervenções sobre os
jogos de salão e suas manifestações, orientado pela intencionalidade de realizar ações com
sentido e significado qualificado na direção da construção da humanização e construção
cidadã.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Corporal; Educação Física; Lazer; Escola; Jogo.
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A PRÁTICA DE LAZER UNIVERSITÁRIO NA ILHA DO COMBU – PA
Mailson Teixeira de Moraes;
Andrize Ramires Costa
Universidade Federal do Pará, moraesmaiilson@gmail.com;
andrize.costa@gmail.com
O presente trabalho trata da análise de uma das práticas de lazer universitário realizada na
Ilha do Combu, que fica as margens da Universidade Federal do Pará, onde ocorrem várias
festas. Uma delas é a Combuzada, organizada pelos alunos do curso de Meteorologia da
UFPA. A pesquisa teve um caráter qualitativo e combinou pesquisa bibliográfica e de
campo, esta última na localidade da Ilha do Combu onde ocorrem as festas para fazer o
levantamento, junto aos moradores, dos reflexos dessa pratica de lazer na comunidade local
bem como ao meio ambiente, também foram aplicados questionários a 10
estudantes/frequentadores afim de identificar as vivências e atitudes tidas na atividade. Os
resultados demonstraram que as atitudes ainda estão bastante fundadas em entendimentos
ingênuos e equivocados sobre aspectos relacionados à vivência do lazer em áreas naturais.
A necessidade de formação adequada sobre os impactos ambientais decorrentes de
atividades humanas, muitas vezes tidas como inofensivas por seus praticantes, se fez vista
na análise dos questionários. Conclui-se que a atividade de lazer universitária na ilha junto
com a parceria dos atores locais envolvidos, havendo pontos a serem melhorados, é um
reflexo do sistema falho de gestão municipal uma vez que há um investimento por parte
dos acadêmicos na comunidade local que se beneficia da prática, onde na verdade deveria
haver uma construção de planos e ações participativas com a comunidade no âmbito do
lazer, turismo e desenvolvimento sustentável por parte do poder público.
PALAVRAS-CHAVE: lazer e meio ambiente, interesses sociais do lazer, lazer
universitário.

DIÁRIO DE AVENTUREIRAS: A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EM
ATIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA EM CURVELO – MG
Adriano Gonçalves da Silva, CEFET-MG, adriano@curvelo.cefetmg.br
Fernanda Moura Dantas, CEFET-MG, fmoura.cefet@outlook.com
Atividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN) se consolidaram nas sociedades
avançadas na última década do século XX e estão em clara expansão no início do novo
século. Com a aproximação do homem ao ambiente mais natural, há uma efetiva
catalisação dos níveis de participação dos órgãos dos sentidos, favorecendo uma integração
maior entre contemplação, percepção e ação, em que o processo de experimentação traduzse na aquisição de conhecimento, por meio das informações sensíveis que perpassam o
corpo como um todo, permitindo ao ser humano o contato consigo mesmo, com o outro e
com a natureza. Nos dias atuais, uma crescente busca feminina pelas práticas de aventura
que, até então, eram consideradas apropriadas somente aos padrões masculinos. Entretanto,
é sabido que a participação da mulher em práticas esportivas, como também em atividades
do contexto do lazer, não ocorre de maneira tranquila. Mulheres atletas, frequentemente,
deparam-se com o impasse de como ultrapassar o abismo entre as expectativas culturais de
sua feminilidade e os requisitos da excelência atlética. O objetivo principal deste estudo é
compreender como se dá o processo de socialização de mulheres praticantes de atividades
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físicas de aventura na natureza em Curvelo – MG. Esta pesquisa de natureza qualitativa se
enquadra no que pode ser compreendido como estudo de caso, por se tratar de uma
inquirição que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto particular
com o intuito de compreendê-lo dentro do contexto mais amplo. Com este estudo esperase iniciar uma discussão sobre a relação do esporte e gênero no contexto de Curvelo, tão
carente de tais discussões.
PALAVRAS-CHAVE: mulher, atividade física de aventura, aventura,

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PARQUE DE MINI-ARVORISMO
EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Luis André Pereira de Oliveira, LEL- Laboratório de Estudos do Lazer – UNESP, Rio
Claro, favo.de.mel.rec@gmail.com;
Marília AmábileGuarizo LEL- Laboratório de Estudos do Lazer – UNESP, Rio Claro,
mahguarizo@gmail.com;
Gisele Maria Schwartz, LEL- Laboratório de Estudos do Lazer – UNESP, Rio Claro,
schwartz171@yahoo.com.br
No âmbito da recreação em hotéis que se encontram em área de preservação, existe a
preocupação dos atuais gestores em inovar o programa de atividades de lazer em seus
hotéis, a fim de atrair maior clientela, mas também a preocupação em diminuir impactos
no ambiente. As atividades de aventura como, por exemplo, o arvorismo, a tirolesa e a
escalada, podem representar elementos importantes para esta inovação, visto que são de
grande apelo e a adesão é muito significativa. Entretanto, torna-se importante levar-se em
consideração os riscos dessas atividades, assim como, os impactos que podem causar ao
ambiente. Sendo assim, este estudo, de natureza qualitativa, teve por objetivo refletir sobre
as especificidades para a implantação de uma atividade de aventura referente ao miniarvorismo, como um diferencial para fidelização de clientes em hoteis de lazer, com
mínimo impacto. Com base na análise desta proposta pode-se perceber que essas atividades
podem ser realizadas em meio à natureza, em áreas de mananciais, próximo a córregos e
rios, já que não trazem prejuízos ao ambiente, pois não limitam o acesso de animais aos
espaços, não impermeabilizam o solo e não danificam a vegetação. Entretanto, deve-se
atentar para que a implantação ocorra por meio de um projeto arquitetônico elaborado por
um engenheiro civil, respeitando todos os aspectos de ocupação adequada do solo, para
diminuir os impactos ambientais. Torna-se importante, inclusive, que a normalização
específica seja respeitada, bem como, seja realizada a manutenção periódica, feita por um
engenheiro mecânico, no sentido de garantir a minimização de riscos. Além disto, deve
haver a preparação adequada do Profissional de recreação, para que o mesmo conduza a
atividade de forma eficiente e segura.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Hotéis; Sustentabilidade; Arvorismo.

LAZER E SUSTENTABILIDADE: ANALISE DO LAZER EM ÁREAS
NATURAIS NA CIDADE ALTAMIRA-PA.
Bruno Alves dos Santos, Universidade Federal do Pará, bruno.pqd.23@hotmail.com
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Patrícia Barbosa Nunes, Universidade Federal do Pará, patriciababorsageo@gmail.com
Michelle Sena da Silva, Universidade Federal do Pará, misenasi@yahoo.com.br
O lazer nos últimos anos passou a ser mais valorizado, pois se tornou o meio encontrado
pelo homem para fugir do cotidiano, buscando os ambientes naturais para a prática de
atividades que envolvam o deslocamento, a aventura e a diversão em meia à natureza.
Acredita-se que, o lazer pode contribuir substancialmente com os desafios da
sustentabilidade, por ser um momento privilegiado de conexão do sujeito com a natureza e
porque o lazer/recreação possui um grande potencial educativo, ainda desconsiderado nas
práticas educativas em geral. Diante do disposto, o presente trabalho pretende identificar e
analisar o potencial do lazer em áreas naturais na cidade de Altamira-PA e suas Relações
com a sustentabilidade. Ressalta-se que, a cidade a partir da construção da UHE Belo
Monte, sofreu mudanças drásticas em toda a organização social, afetando com isso, as
práticas de lazer da população local. Para efetivação deste trabalho realizou-se pesquisa
bibliográfica e de campo, a fim de identificar e analisar o potencial e a infraestrutura dos
locais de lazer relacionando-os com as práticas de sustentabilidades desenvolvidas nos
locais identificados. Os resultados mostra que, foram identificados 4 áreas potenciais para
a atividade do lazer em espaço natural, sendo estes balneários, localizados próximos a
cidade. Ao analisar os 4 balneários, salienta-se que, os mesmos possuem infraestrutura
adequadas para atender ao público e que somente 3 desenvolvem a sustentabilidade sem
agredir a natureza. Os efeitos das atividades de lazer na natureza nos locais identificados
na pesquisa mostra-se que, não se pode deixar de considerar que a prática de tais atividades,
se realizada sem cuidados com a sustentabilidade, também pode causar graves impacto e
seja qual for o efeito que o lazer ocasiona ao meio ambiente, é necessário ter em mente que
o problema não está no lazer em si, mas, nas formas pelas quais é vivido.
PALAVRAS-CHAVES: Lazer; Sustentabilidade; Natureza; Balneários.

O PARQUE ZOOBOTÂNICO DE CARAJÁS ENQUANTO
EQUIPAMENTO DE LAZER
Heres Wandame Albuquerque Bezerra, Universidade do Estado do Pará,
heres_@live.com
João Maykon Gomes da Silva, Universidade do Estado do Pará,
mayckongomes1995@gmail.com
Marcos Henrique Merces Oliveira, Universidade do Estado do Pará,
henrick39@gmail.com
O Parque Zoobotânico de Carajás é uma área de conservação localizada no núcleo urbano
da VALE, na Serra dos Carajás no município de Parauapebas-PA, é rico em flora nativa e
abriga vários animais, como: mamíferos, répteis, peixes e aves. A entrada é fiscalizada pela
empresa e é necessário ir à portaria localizada na entrada da Floresta Nacional de Carajás
e solicitar uma autorização para o acesso ao local que é gratuito. O objetivo deste trabalho
foi apresentar o Parque Zoobotânico de Carajás enquanto um equipamento de lazer. Para
tanto, o estudo foi feito com a metodologia de observação do local, para compreender de
que forma se dá à utilização e proteção do espaço com a abordagem da temática da
preservação em atividades que são realizadas no mesmo. Observou-se, que o Parque
constitui-se como uma das alternativas de destino para quem busca a prática de lazer e
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atividades lúdicas em áreas naturais. O mesmo proporciona trilhas demarcadas, espaço para
caminhadas e passeios de bicicleta, há também ambientes de recreação infantil, bancos para
apreciação da natureza, locais que podem ser fotografados e um bom local para realizar
piqueniques. Notou-se a presença de bebedouros e banheiros, mostrando a preocupação
com os visitantes. Percebeu-se também que há uma grande preocupação com a preservação
da natureza, pois existem muitas lixeiras de coleta seletiva espalhadas no ambiente e várias
placas conscientizando os frequentadores a manterem o local limpo. Entretanto,
percebemos uma ausência de mapas direcionando os visitantes, a fim de localizar-se no
local. Dessa forma, concluiu-se que o Parque Zoobotânico de Carajás é uma opção de lazer
na cidade, pois proporciona atividades lúdicas, tais como: trilhas demarcadas, espaço para
caminhadas, passeios de bicicleta e espaços de recreação infantil, tudo isto de uma forma
consciente, atentando com a preservação da fauna e flora da região.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; Natureza; Parque Zoobotânico de Carajás; Preservação.
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ÁREA DA EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE
GÊNERO E LAZER: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA (20062016)
Tatyane Perna Silva – Faculdade de Presidente Venceslau – tatyperna@yahoo.com;
Vagner Matias do Prado – Universidade do Oeste Paulista - vmp_ef@yahoo.com.br
As práticas de lazer já foram, inúmeras vezes, consideradas um universo exclusivamente
masculino. No contexto atual, podemos pensar que há um processo de questionamento dos
papeis sociais atribuídos a homens e mulheres. Extrapolando este pensamento para as
atividades (físicas ou de lazer), encontramos algumas práticas que historicamente vêm
sendo consideradas masculinas. Desta forma, teremos como objetivo analisar a produção
científica dos últimos dez anos da área da Educação Física no que se refere a relação entre
gênero e lazer. Para concretizar nossas metas, utilizaremos revisão sistemática de literatura,
além da pesquisa possuir características qualitativas. Este tipo de estudo trata-se de uma
revisão crítica de literatura que objetiva contribuir para delimitar a produção existente em
um determinado contexto permitindo que se apontem lacunas, limites e também
possibilidades de investigações. Para a realização deste levantamento, serão consultadas as
bases de dados Scielo, Lilacs, Portal de periódicos Capes e Redalyc. A pesquisa se dará a
partir do cruzamento das palavras-chave: lazer, mulher, gênero e feminismo. A análise dos
dados coletados se dará por meio de análise de conteúdo/análise flutuante. Visto que a
questão de gênero já foi destacada por Marcellino (2010) no que concerne ao lazer,
acreditamos ser relevante para a área desenvolver mais estudos desta natureza. Cabe ainda
destacar que pesquisas contemporâneas também indicam a necessidade de problematizar
questões de gênero que atravessam as práticas corporais como uma maneira de contribuir
para a igualdade de acesso e permanência dos sujeitos nos espaços sociais (MARIANO &
ALTMANN, 2016; LOURO, 2011; PRADO & RIBEIRO, 2014).
PALAVRAS CHAVE: Identidade de gênero; atividades de lazer; comportamento

A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DO TEATRO ESPONTÂNEO DO COTIDIANO
(TEC) NA PRÁTICA TERAPÊUTICA OCUPACIONAL: RELATO DE
EXPERIÊNCIA JUNTO A IDOSOS
Jessica Monique Furtado Lima, Acadêmica da Universidade Federal do Pará,
jessicamoniqueufpa@hotmail.com,
Vera Nadine da Costa Campos, Acadêmica da Universidade Federal do Pará,
nadinecampos1@hotmail.com,
Manuela Lima Carvalho da Rocha, Docente da Universidade Federal do Pará,
manu_terapeuta@yahoo.com.br
Para que o idoso permaneça independente e autônomo na sociedade, deve-se favorecer a
manutenção da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Em virtude disso, o terapeuta
ocupacional, profissional da saúde que possibilita o envolvimento em ocupações
significativas para o indivíduo, favorece a participação de idosos em ocupações, dentre
estas o lazer. Objetivo: Relatar a experiência da utilização da técnica do Teatro Espontâneo
do Cotidiano (TEC) em prática terapêutica ocupacional junto a idosos. Descrição da
experiência: A pesquisa ocorreu em maio de 2016, em uma vivência prática proporcionada
ISBN: 978-85-7143-152-2
...In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO LAZER, 2016, Belém. Anais... Belém: NAEA, ANPEL, 2016.

1339

pela disciplina “Atividade Prática-Aplicativa VII” do curso de Terapia Ocupacional da
Universidade Federal do Pará - UFPA, desenvolvida com idosos da Universidade da
Terceira Idade – UNITERCI na UFPA. O tema foi "Corpo e Lazer" e ocorreu no Jardim
Botânico Rodrigues Alves. A atividade proposta utilizou como técnica principal o Teatro
Espontâneo do Cotidiano (TEC), que permite conhecer aspectos do cotidiano dos idosos.
Inicialmente, foi realizada técnica de alongamentos e respiração, na etapa seguinte, dividiuse os idosos em dois subgrupos, onde escolheriam uma atividade de lazer a ser dramatizada.
As duas etapas seguintes foram elaboração e dramatização da situação escolhida. Ao final,
os idosos comentaram sobre a atividade e o que proporcionou. Resultados: O grupo de
idosos mostrou-se participativo, acolhendo a proposta e executando as etapas. Ao relatarem
sobre o lazer, percebeu-se a importância deste no relacionamento com a família,
participação na comunidade e autonomia. Foram relatadas ocupações de lazer relacionadas
ao acesso à cultura e arte, participação em grupos, práticas esportivas, entre outras.
Observou-se que ambientes em contato com a natureza favorecem o relaxamento e
desenvolvimento da atividade. Considerações finais: Constituiu-se de um momento
proporcionador de relaxamento e interação entre os participantes e acadêmicas, onde
percebeu-se aspectos do cotidiano dos participantes sobre ocupações de lazer.
PALAVRAS CHAVE: Terapia Ocupacional; Idoso; Atividades de Lazer.
AS CONCEPÇÕES DE LAZER SOB A PERSPECTIVA DE JOVENS ATLETAS
DE FUTEBOL: UMA VIVÊNCIA TERAPÊUTICA OCUPACIONAL
Camila Rodrigues Veloso, Universidade do Estado do Pará,veloso.camila@hotmail.com;
Carla Raisa Silva Lima, Universidade do Estado do Pará, carlaraisa@hotmail.com;
Rogéria Pimentel de Araújo Monteiro, Universidade do Estado do Pará,
rogeriapimentel@yahoo.com.br.
A adolescência é uma fase da vida que se inicia na puberdade e termina na idade adulta. É
um fenômeno social que se molda por forças do desenvolvimento e pelos contextos
socioculturais do indivíduo. É nesse contexto de interação em diversas áreas de convívio
social que se insere o futebol. Em virtude da busca pelo sucesso no futebol, muitos jovens
sentem dificuldades em conciliar as rotinas de atleta com afazeres condizentes com sua
faixa etária, dentre elas o lazer. Na vida dos adolescentes, o lazer é uma área importante no
qual o tempo livre cumpre várias funções, entre as quais destacam-se: estabelecer relações,
compreender a si mesmo, conhecer valores que permitem integrá-los à comunidade e os
prepara para o desempenho de funções sociais, formar ideais, entre outros. O objetivo deste
trabalho foi identificar a percepção que jovens atletas de futebol têm acerca de seu próprio
lazer cotidiano. As ações foram desenvolvidas através de entrevistas individuais e
atividades grupais junto a um grupo fechado de 11 jogadores de futebol de categorias de
base do Clube do Remo, em seu Centro de Formação de Atletas, localizado em Belém, no
período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Os resultados da pesquisa indicaram que
a concepção de lazer encontra-se estabelecida de maneira fragilizada no cotidiano e
entendimento destes jovens, pois foi evidente a dificuldade em mensurar a auto-avaliação
no desempenho deste aspecto, deixando claro que a maioria deles não é levado a refletir
acerca da importância deste tema em seu desenvolvimento. Desta forma, salienta-se a
importância das contribuições da Terapia Ocupacional para a maior reflexão e
ressignificação do lazer no cotidiano destes jovens atletas a fim de promover melhor
qualidade de vida e desenvolvimento.
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PALAVRAS CHAVE: Lazer; adolescente; futebol.

AS IDENTIDADES-CONSUMO DE DESTINOS TURÍSTICOS
COMO LAZER CONTEMPORÂNEO
Larissa Prado Rodrigues – Universidade Federal de Sergipe/UFS
larissa4912@hotmail.com
Vinícius Moisés Rodrigues Semião – Universidade Federal de Sergipe/UFS
semiao.vini@gmail.com
Denio Santos Azevedo – Universidade Federal de Sergipe/UFS
denio_azevedo@yahoo.com.br
A relação entre turismo e lazer fora aperfeiçoada e fortalecida especialmente após a
ascensão da Revolução Industrial, onde o lazer ganhou demasiada importância, bem como
associado ao turismo. As práticas turísticas podem ser consideradas momentos de lazer que
envolve o deslocamento de atores e grupos sociais, em busca de locais com elementos
tangíveis e intangíveis que satisfaçam suas motivações e expectativas. Deste modo, a
atividade turística tornou-se uma das representações do lazer (PAIVA, 1998), configurada
a partir de segmentações específicas como práticas realizadas no momento de não trabalho,
ou seja, no tempo livre característico do lazer. Assim, a fim de proporcionar lazer à
demanda turística, o turismo se apropria, transforma e consome o espaço de cidades, de
modo a fomentar que identidades passem a serem elementos motivadores do deslocamento,
e de mesmo modo para serem consumidas, surgindo as identidades-consumo. As
“identidades-consumo” (AZEVEDO, 2014) são construídas a partir das peculiaridades de
culturas locais, sendo fruto de transformações das práticas e bens culturais que se tornam
objetos de desejo de consumo em potenciais turistas por meio de narrativas. Com isso, o
presente estudo é um recorte do que está sendo debatido no Grupo de Pesquisa Turismo e
Identidades-Consumo: planejamento, usos e reflexões e propõe analisar as narrativas
turísticas virtuais a partir de cidades do nordeste brasileiro: Salvador/BA, Recife/PE e
Olinda/PE, utilizando a metodologia de observação etnográfica. Como resultados, pode-se
perceber que as narrativas turísticas veiculam e vendem as identidades-consumo de
destinos turísticos convidando o turista a visitar, fotografar, degustar e/ou experienciar
elementos simbólicos de cidades e seus residentes como uma forma de lazer. Em suma,
conclui-se que consumir o “outro” se caracteriza como uma nova dimensão entre a relação
do turismo e do lazer na contemporaneidade, criada e manipulada pelas novas tendências
do turismo por meio dos planejadores e “marketeiros” turísticos.
PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Lazer; Identidades-Consumo; Bahia; Pernambuco.

BRINCADEIRAS CENTENÁRIAS: UM RELATO DE BRINCADEIRAS
VIVENCIADAS POR IDOSOS CENTENÁRIOS
Maíra Naman, FURB, mairanaman@hotmail.com
Giovana Zarpellon Mazo, UDESC, gzmazo@udesc.br.
O objetivo é descrever as brincadeiras realizadas por idosos centenários na fase da infância.
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Esta pesquisa de cunho qualitativo teve como participantes seis idosos centenários, sendo
quatro mulheres e dois homens, que responderam a uma entrevista semiestruturada. Acerca
das brincadeiras, todos afirmam ter brincado muito durante a infância, cada um com suas
particularidades, com suas respectivas brincadeiras. Em relação aos tipos de movimentos,
podemos classificar em brincadeiras que requeriam mais movimentos do que outras. Pelas
falas dos idosos, podemos dizer que a maioria das brincadeiras citadas foram as que
envolviam mais movimentos, como jogar bola, brincadeiras de roda, balanço, pular corda
e soltar pipa. Em relação às brincadeiras com menos movimento, temos a brincadeira com
boneca, fazer comida, e casinha. Não houve diferenças substanciais nos tipos de
brincadeiras entre meninos e meninas, tendo em vista que os relatos demonstraram que as
brincadeiras sempre aconteciam sem distinção entre os sexos, com amigos e irmãos.
Exceto, um idoso que ressalta a separação dos sexos, conforme as brincadeiras que
vivenciou. Sobre as companhias das brincadeiras, os informantes comentaram que
brincavam com vários amigos e com os irmãos. Porém a educação rígida interferia nas
brincadeiras, dois idosos comentaram que os pais não deixavam sair de casa, só os amigos
iam na suas casas para brincar. Os idosos ainda ressaltaram que as brincadeiras aconteciam
somente depois das responsabilidades individuais. Alguns trabalhavam mesmo na infância,
e podiam brincar somente depois do trabalho, outros brincavam somente no final de
semana. Percebe-se que os idosos centenários na fase da infância brincavam bastante,
porém com algumas restrições devido a educação rígida da época.
PALAVRAS CHAVE: idoso de 80 anos ou mais; atividades de lazer; brincadeiras;
infância.
1342
BRINQUEDOTECA UNIVERSITÁRIA E A RELAÇÃO COM AS
BRINCADEIRAS DE FAZ-DE-CONTA
Camila de Nazaré Alencar; Natali Machado Pena Teixeira; Luísa Sousa Monteiro
Oliveira, Universidade Federal do Pará (UFPA), camilaalencar206@hotmail.com
As brincadeiras de faz-de-conta, no espaço da brinquedoteca, possibilitam a criança
transformar situações da realidade de acordo com o seu imaginário, de testar e experimentar
diferentes papéis da sociedade, além de constituir-se como uma atividade de lazer e
construção de representações do universo infantil. Assim o trabalho, objetiva relatar a
importância do favorecimento das brincadeiras de faz-de-conta em uma brinquedoteca
universitária, como agregação de lazer e ludicidade. Trata-se de um relato de experiência,
ocorrido no período vespertino dos meses de agosto a dezembro de 2015, em uma
brinquedoteca universitária. No ambiente, em geral, registravam-se a presença de quinze
crianças, tendo prevalência de meninas. Utilizaram-se como instrumentos de coleta de
dados: a observação em campo e registro em diário de campo. Os resultados através das
observações e registros em diário de campo, onde foi possível detectar que as brincadeiras
de faz-de-conta foram as mais prevalentes, os objetos utilizados com maior frequência
eram fantoches, fantasias e brinquedos que remetiam a realidade. Na interação entre as
crianças, foi observado além de um momento de lazer, um ambiente propício para o
desenvolvimento e construção da personalidade e do aprendizado. Detectou-se através das
falas de algumas crianças, a demonstração de satisfação, alegria e descoberta de novas
possibilidades, concretizadas através da escolha do brinquedo e da brincadeira,
representando uma ação que estimulava a autonomia, bem estar e favorecimento do
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desenvolvimento. Portanto na brinquedoteca universitária foi possível analisar as
necessidades das crianças, observando aspectos ligados a sua realidade. A brincadeira de
faz-de-conta proporcionou às crianças momentos de lazer, através da exploração e vivência
de novas experiências, favorecendo aspectos ligados ao coletivismo, empatia e tomada de
decisões.
PALAVRAS CHAVE: Brinquedoteca; brincadeira; faz-de-conta; lazer; criança

CARACTERIZAÇÃO DOS EVENTOS DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 2008 a 2015
José Rodrigues de Oliveira Filho, IFMA, jrorodrigo@gmail.com
Thatiany Gomes, IFMA, thatygomes2015@outlook.com
Terezinha de Jesus Campos de Lima, IFMA, terezinha@ifma.edu.br
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica começou em 1909,
quando o então Presidente da República, Nilo Peçanha, criou 19 escolas de Aprendizes e
Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros Federais de Educação Profissional e
Tecnológica (Cefet’s). Em 2008, por meio da Lei 11.892, 31 Cefet’s, 75 Unidades
Descentralizadas de Ensino (Uned’s), 39 Escolas Agrotécnicas, 7 Escolas Técnicas
Federais e 8 escolas vinculadas a Universidades deixaram de existir para formar os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dentre os quais o Instituto Federal
do Maranhão (IFMA). Sob esta nova nomenclatura o IFMA tema missão de promover
educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa
e extensão, com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico
sustentável. Atualmente, possui 26 campi (3 em fase de implantação), 3 núcleos avançados,
3 campi avançados e um Centro de Vocação Tecnológica (em fase de implantação)
distribuídos por todas as regiões do Maranhão. A oferta educacional do IFMA compreende
cursos de nível básico, técnico, graduação e pós-graduação, atuando também na educação
a distância. No contexto desta dinâmica institucional ocorre uma diversidade de eventos
(lazer, científico, cultural, desportivo, dentre outros), tomados como referência para um
estudo de iniciação científica que vem sendo desenvolvido com o objetivo de levantar e
caracterizar aqueles promovidos pelo Instituto entre 2008 e 2015. A investigação, de
natureza exploratório-descritiva quantitativa, utiliza como fonte de dados o site do IFMA,
cujas informações são, posteriormente, organizadas em uma matriz de classificação
elaborada com base na literatura técnica da área de eventos. A matriz abrange as categorias
público-alvo, área de interesse, porte, tipologia, escopo geográfico, data/periodicidade,
distribuição/campus, tipo de espaço, responsável/promotor. Os dados obtidos vem sendo
tratados e analisados com uso de estatística descritiva via programa Microsoft Office Excel.
PALAVRAS CHAVE: Eventos; classificação; IFMA.

CIRCUITO DE AVENTURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Rochelli Freitas Hugaldes, Universidade Federal do Pará- Campus Castanhal,
rochelli.hugaldes@hotmail.com
Paulo Negrão Freitas Ferreira, Universidade Federal do Pará- Campus Castanhal,
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paulonegrao18@hotmail.com
Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de um Circuito de Aventura para
graduandos de diversas faculdades da Universidade Federal do Pará Campus Castanhal,
realizada durante a disciplina Esporte, Lazer e Meio Ambiente, a atividade desenvolvida
foi intitulada como “Circuito de Aventura Para Conhecer os Espaços da UFPA” que teve
como objetivo explorar os vários espaços que o campus oferece e fazer a relação com o
lazer, esporte e o meio ambiente. No primeiro momento foi realizado o acolhimento aos
participantes, houve um diálogo acerca de como os ambientes podem ser utilizados para
desenvolver atividades de lazer e aventura e sua relação com a natureza, assim como a
apresentar a proposta a ser vivenciada. No segundo momento foram criados 5equipes com
8 participantes, a partir disto as atividades desenvolvidas ressaltavam a importância da
socialização e do cooperativismo, como a criação de uma bandeira e uma coreografia
representando a equipe. No terceiro momento os participantes receberam um mapa de
orientação e desenvolveram as atividades propostas, o circuito era composto por 5 pontos
distintos, como por exemplo, a quadra de areia(o rastejo, corrida em zig-zag, salto por
obstáculos), o estacionamento(calha com as bolas de gude), garagem de ônibus (tiro ao
alvo), piscina( natação e montagem de instrumento), área verde(obstáculos com arcos e
balões), árvores (falsa baiana).Por meio de entrevista e relato de alguns participantes,
concluímos que a atividade foi muito proveitosa, na qual houve a cooperação entre os
discentes de várias faculdades, possibilitando conhecer espaços antes não explorados e que
passavam despercebidos no cotidiano acadêmico dos participantes, além da percepção de
que nesses espaços podem ser desenvolvidas várias atividades de lazer.
PALAVRAS- CHAVE: Circuito de aventura; Lazer; Meio Ambiente; Espaços; UFPA.
1344
CRIATIVIDADE E ENTRETENIMENTO EM EVENTOS: SIGNIFICADOS E
EXPERIÊNCIAS SEGUNDO PROFISSIONAIS DO MERCADO DE EVENTOS
Marise Ferreira Martins, IFMA, marifmartins95@gmail.com
Cleciara Ferreira Santos, IFMA, ferreiracleciara@hotmail.com
Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy, IFMA, anafreitas@ifma.edu.br
Estudos recentes sobre o dimensionamento do impacto econômico do setor de eventos têm
demonstrado seu contínuo crescimento em termos de participação no PIB do Brasil e
contribuição no processo de geração de emprego, renda e impostos. Diante deste cenário e
considerando a dinâmica que caracteriza este mercado, a inovação e a criatividade são
premissas para um desempenho de qualidade. O tema da criatividade tem alcançado
projeção na literatura técnica de referência da área de eventos e também é pauta relevante
para as estratégias de planejamento e organização do amplo espectro de interesses e
tipologias deste setor. Autores que vêm encaminhando o debate sobre o assunto, destacam
que o processo criativo em eventos sugere a originalidade de sua idealização, concepção e
execução e, neste sentido, a criatividade em eventos remete a um processo de pensar sobre
novas formas de diversão para o público. Técnicas de motivação humana e ousadia são
aspectos centrais merecedores de investimentos para a concepção de eventos mais
agradáveis, divertidos e originais. Tal referência dá suporte ao objeto de estudo aqui
apresentado, que parte da compreensão de que a introdução e/ou aperfeiçoamento de
diferentes técnicas, atividades e tecnologias lúdico-recreativas aplicáveis a eventos de
diferentes perfis agregam valor às experiências dos participantes. Trata-se de dar
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visibilidade ao significado que a adoção de estratégias criativas em entretenimento podem
gerar como impacto para o público-alvo, patrocinadores e empreendedores, segundo a
percepção de profissionais atuantes na área, delineando as experiências vivenciadas e
observadas. O estudo, de caráter exploratório-descritivo, privilegiou a compreensão dos
sujeitos em torno das categorias de análise pré-definidas, fundamentando-se abordagem
qualitativa e seus procedimentos metodológicos de avaliação.
PALAVRAS CHAVE: Eventos; criatividade; entretenimento.

DANÇAS CIRCULARES E LAZER: OLHARES E SABERES DA TERAPIA
OCUPACIONAL EM UMA CLÍNICA DE ÁLCOOLE DROGAS
Camila de Nazaré Alencar;
Heloisa Samêla Santos dos Santos;
Luísa Sousa Monteiro Oliveira, Universidade Federal do Pará (UFPA),
camilaalencar206@hotmail.com
Dependentes químicos de álcool e outras drogas, em processo de tratamento possuem
peculiaridades, que devem ser centradas em suas necessidades pessoais e coletivas. As
danças circulares, através da utilização da corporeidade, reconhecimento e respeito do
corpo e do corpo do outro, favorecem a união entre as pessoas, contribuindo para momentos
de lazer, confiança, empatia e interação social. O trabalho tem como objetivo relatar
intervenções da Terapia Ocupacional em uma clínica de dependentes de álcool e outras
drogas com o uso das danças circulares. Trata-se de um relato de experiência ocorrido no
mês de setembro de 2015 em uma clínica para dependentes de álcool e drogas. Os grupos
eram heterogêneos, tinham em média 15 participantes, ocorriam uma vez na semana, sendo
coordenados por acadêmicos e preceptor de terapia ocupacional. O uso da dança foi
desencadeado devido à grande demanda que existia na clínica, quanto a momentos de lazer
e interação. Entre os pacientes, encontravam-se pessoas que além da dependência química,
possuíam algum transtorno psiquiátrico associado. Percebeu-se através da utilização da
dança circular como recurso, que os participantes puderam experimentar momentos de bem
estar, recreação, apropriação e reconhecimento do seu corpo e do corpo do outro. Além
disso, o grupo, de forma geral, relatou que a dança pode ser considerada uma atividade de
lazer, que contribui para a satisfação pessoal, reflexão, espiritualidade e compartilhamento
de experiências. Portanto as danças circulares propiciam criar um novo olhar os
participantes envolvidos, promovendo além de um momento de lazer, modificações físicas,
emocionais, sociais, espirituais e corporais. A dança circular, ao ser utilizada como recurso
pelo terapeuta ocupacional, possibilita um cuidado holístico a esse grupo social,
favorecendo o lazer, bem estar e a qualidade do viver, o que pode conferir uma
(re)significação de sua corporeidade e uma forma de enfrentamento de suas problemáticas.
PALAVRAS CHAVE: Dança; dependência química; lazer; centro de reabilitação; terapia
ocupacional

MEGAEVENTOS ESPORTIVOS: UMA ANÁLISE SOBRE O PRISMA DE
ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA
PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
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Tany Luêny Silva de Oliveira – UEPA/Campus XIII - tannylueny13@gmail.com
Jonatha Pereira Bugarim - UEPA/Campus XIII - bugarim@hotmail.com
O Brasil vivência em sua conjuntura um período repleto de megaeventos esportivos, entre
eles se destacam Copa do Mundo FIFA, que ocorreu em 2014 e os Jogos Olímpicos de
2016. O objetivo deste estudo é analisar como o tema megaeventos esportivos influencia
na formação dos universitários do curso de educação física. Procedimentos metodológicos:
A pesquisa possui uma abordagem qualitativa com o nível de estudo descritivoexploratória. O instrumento de coletas de dados utilizado foi à entrevista semiestruturada.
O público alvo foram 46 acadêmicos do curso de Licenciatura Plena em Educação Física
da Universidade do Estado do Pará, Campus Xlll. Foi utilizado Bardin (1995), para
aproximar as respostas das abertas, através da análise de conteúdo propostas pelo autor.
Com a análise dos resultados, percebeu-se que a influência a vinculada à formação do
público pesquisado, em razão do conhecimento acadêmicos, no entanto no tratar dos
legados, é percebido uma na visão dos mesmos, a existência de uma legado negativo e os
mesmos não percebem os programas sociais esportivos como legados.
PALAVRAS-CHAVE: Megaeventos; Políticas Públicas; Universidade; Formação Inicial

DIREITO AO LAZER COMO QUALIDADE DE VIDA SOBRE O PRISMA DE
MORADORES DE UMA OCUPAÇÃO EM TUCURUÍ
Lourena Souza Alves,UEPA/Campus XIII, lorenna-alves@hotmail.com.
Lidiane Wanzeler Araújo, UEPA/Campus XIII, UEPA/Campus XIII
Jonatha Pereira Bugarim, UEPA/Campus XIII,bugarim@hotmail.com
Analisar o entendimento dos residentes de baixa renda, de Tucuruí, PA, a respeito do lazer
e qualidade de vida, oportunidades e barreiras que encontram para a vivência desse direito.
Procedimento Metodológico: Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa, incluído como instrumentos de coleta de dados, a entrevista
semiestruturada. A pesquisa foi desenvolvida junto a moradores da ocupação chamada de
Sapolândia, beneficiários do Programa Bolsa Família, atendidos por uma escola pública
localizada no Bairro do Getat. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Como critério de inclusão foram selecionados aleatoriamente os
primeiros 20 responsáveis, que se encaixaram no perfil de ser morador do bairro, receber a
bolsa e ter aluno matriculado na escola próxima do bairro. Foi utilizado o entendimento de
Bardin (1995), para aproximar as respostas das questões, através da análise de conteúdo
propostas pelo autor. RESULTADOS: Os resultados da investigação confirmam que tanto
a população analisada desconhece o valor do lazer, quanto também o fato do mesmo
constituir-se um direito social, fazendo com que a mesma, restringida de ambientes e
equipamentos designados ao lazer, como também recursos financeiros para gozar deste
direito, permaneça à margem desta discussão, não reivindicando a legitimação do referido
direito. CONCLUSÃO: Entende-se que para que o lazer seja realmente legitimado como
direito social, é de fundamental importância à sensibilização da população, bem como do
poder público para a sua importância, a fim de que o mesmo seja visto não mais como um
objeto de consumo, ditado pela indústria cultural, mas como um direito, um fator de
desenvolvimento humano pleno, onde o indivíduo seja pensado e respeitado em sua
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complexidade.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Qualidade de vida. Direitos Humanos.

ENTRE DANÇAS, TEATRO DE SOMBRAS, LINGUAGENS ARTÍSTICAS
CULTURAIS: MEMÓRIAS E VIVÊNCIAS A LUZ DO DUPLO ASPECTO
EDUCATIVO DO LAZER
Marcelle Macielmarc.maciel@gmail.com
Natalia Nascimentonataliaamem@gmail.com
Paula Reginapaulabolton94@gmail.com
Vera Solange Pires Gomes, soldurui@hotmail.com
CEDF UEPA

O presente estudo teve como objetivo identificar o duplo aspecto educativo do Lazer
referente aos registros de memorias e vivencias de um grupo de educandos do Curso de
Licenciatura Plena em Educação Física UEPA junto ao processo de construção da
Disciplina Dança. Para tal desafio os educandos se propuseram a fazer uma pesquisa de
sua história de vida, pesquisaram os movimentos que marcam cada fase de sua vida e
identificaram que tais movimentos estavam imbricados com seus momentos de lazer. Desse
modo, cada sujeito, a partir de sua partitura corporal construíram sua frase musical e juntos
construíram o processo colaborativo numa ação coletiva de linguagens artísticas para além
da Dança que culminou num Teatro de Sombras. É válido ressaltar que a maioria dos
educandos nunca antes tinham vivenciado nem a dança e nem o teatro. Contudo, a proposta
traduzia o lazer que fora vivenciado em períodos de vida dos educandos e, desse modo foi
perceptível apreender no coletivo que o lazer tem um manancial de aspecto educativo que
nos possibilita a vivenciar para além da escrita e construir ações que somente com as
linguagens artísticas nos dá a forma e o conteúdo para serem inscritos em nossa história de
vida. Sendo assim quando nos propomos viver o lazer este também nos suscita desprender
de si mesmo e Ser mais.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Dança; Linguagens Artísticos Culturais; Ser mais.

EVENTOS EM HOTELARIA: UM ESTUDO DE CASO NO HOTEL GRAND SÃO
LUÍS (SÃO LUÍS, MA)
Anne Driele Coelho Carvalho, IFMA, annedriele15@gmail.com
Victoria da Silva Fonseca, IFMA, victoriafonsecarh@gmail.com
Aline Rodrigues Vieira Araújo, IFMA, aline.vieira@ifma.edu.br
Neste trabalho analisa-se o tema dos eventos na hotelaria, tomando como estudo de caso a
experiência do Grand São Luís Hotel, localizado em São Luís (MA). O hotel, que sucedeu
o antigo Hotel Vila Rica, é parte integrante do acervo arquitetônico e paisagístico da cidade.
Parte-se da compreensão de que os setores de hotelaria e eventos têm estabelecido uma
parceria de significativa relevância para a economia das cidades. Uma rede hoteleira tem
papel fundamental na cadeia logística de um evento. A falta destes espaços podem
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inviabilizar projetos corporativos, sociais e científicos. Paralelamente, sediar eventos tem
impacto expressivo na receita de meios de hospedagem. Investimentos em infraestrutura e
serviços para atender as demandas deste segmento geram gastos com diárias, alimentos e
bebidas, locação de espaços, equipamentos, equilíbrio da sazonalidade, marketing para o
empreendimento e cidade, além da oferta de empregos temporários. Nesta perspectiva, a
rede hoteleira de São Luís vem, gradualmente, intensificando as estratégias de captação de
eventos, visando agregar valor a seus produtos e serviços e aumentar a rentabilidade dos
negócios, postura adotada pelo hotel investigado. A abordagem do estudo é de caráter
exploratório e descritivo, empregando-se como método o estudo de caso simples. Um
roteiro de entrevista semiestruturada foi utilizado como instrumento de coleta de dados
que, posteriormente, foram analisados à luz de abordagem qualitativa. Como resultado foi
observado que a abertura do Grand São Luís para o trabalho com eventos vai ao encontro
dos fatores já defendidos na literatura técnica, sobretudo quanto à necessidade de enfrentar
o período da sazonalidade devido à baixa geração de receita apenas com hospedagem. Os
eventos de maior frequência são os de natureza corporativa, com periodicidade ditada pela
procura. A recessão econômica que atinge o Brasil na atualidade, vem tornando o setor de
eventos do hotel tão importante quanto o de reservas/hospedagem.
PALAVRAS-CHAVE: Eventos; hotelaria; Grand São Luís Hotel; estudo de caso.

INFÂNCIA ROUBADA? O BRINCAR E O LÚDICO EM ZONAS DE CONFLITO
Fernanda Lopes Sortanji, Universidade de São Paulo, fernanda.sortanji@usp.br
Juliana Rodrigues, Universidade de São Paulo, julianaprodrigues@usp.br
A presente pesquisa aborda o brincar e o lúdico na infância em regiões de extrema
vulnerabilidade. Discute-se a importância e as memórias do brincar nessa fase da vida
através da análise de diários de guerra escrito por crianças ou adolescentes, reportagens de
acampamentos de refugiados publicadas em redes sociais, literatura, documentários e
filmes sobre crianças em situação de guerra e ou que vivem em áreas de conflitos, sejam
esses, tráfico de drogas ou escravidão infantil. O objetivo principal da pesquisa foi o de
analisar o cotidiano dessas crianças e adolescentes tendo como foco as práticas culturais
relacionadas com o lúdico, o brinquedo e as brincadeiras que resistem apesar de situações
de adversidades. A pesquisa descritiva de característica qualitativa foi desenvolvida a partir
de revisão bibliográfica e análise documental e entrevistas com profissionais que trabalham
em regiões de conflitos. Dentre os estudos que fundamentaram a pesquisa foram
considerados temas como lazer, ludicidade, cultura da infância, vulnerabilidade social,
condições de vida de crianças refugiadas e, ainda, legislações (nacionais e internacionais)
relacionadas com a proteção à infância. Em considerações finais pretende-se apresentar as
experiências lúdicas desenvolvidas no coletivo ou individualmente e refletir sobre a
importância e sentido dessas atividades na vida dessas crianças.
PALAVRAS CHAVE: Lúdico; brincar; cultura da infância; guerra; conflito.

INVENTÁRIO DE AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DE SITES
SOBRE LAZER -IAUSLA-21+
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Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro, LEL- Laboratório de Estudos do
Lazer/DEF/IB/UNESP Rio Claro-SP, anapaulaguizarde@yahoo.com.br.
Giselle Helena Tavares, LEL- Laboratório de Estudos do Lazer/DEF/IB/UNESP Rio
Claro-SP, gi_htavares@yahoo.com.br.
Gisele Maria Schwartz, LEL- Laboratório de Estudos do Lazer/DEF/IB/UNESP Rio
Claro-SP, schwartz@rc.unesp.br.

A evolução tecnológica é uma tendência mundial e seus avanços atingem diferentes grupos
etários, inclusive o idoso. A internet privilegia acesso a uma diversidade de opções de
conteúdos oferecidos por meio de sites, representando um fator de entretenimento e
sociabilidade. Entretanto, muitos sites ainda não levam em consideração a visão de idosos
em sua elaboração, negligenciando aspectos sobre a qualidade das informações
disponibilizadas para esse público, impossibilitando, muitas vezes, sua utilização. Portanto,
o objetivo deste estudo foi apresentar o Inventário de Avaliação da Usabilidade de Sites
sobre Lazer (IAUSLA-21+), elaborado para avaliar a usabilidade de sites sobre lazer e o
nível de satisfação de usuários. O inventário foi idealizado e testado, primeiramente, para
o público idoso, mas, pode atende outras faixas etárias, não necessitando de adaptações. O
IAUSLA-21+ é formado por 21 afirmativas, do tipo Likert, contendo5 pontos (concordo
fortemente, concordo, indiferente, discordo e discordo fortemente), uma questão aberta e
uma escala de satisfação. As afirmativas foram elaboradas com a finalidade de descrever
respostas para comportamentos de usabilidade de usuários de internet, com base na estética
(cor, formato, tamanho, visualização de letras, imagens e fundo),na informação (conteúdo,
terminologia, atualidade, suficiência de informação e originalidade da informação) e na
operacionalização (manipulação dos comandos, entrada, navegação e suporte). Foi
realizada a aplicação do IAUSLA-21+ com 3 faixas etárias diferentes, sendo, de 18 a 30
anos, de 31 a 60 anos e acima de 60 anos. Os participantes navegaram em um site
previamente determinado por 10 minutos e, em seguida, responderam ao inventário. Os
dados provenientes da aplicação do inventário estão sendo analisados descritivamente e
quali-quantitativamente, por meio do software SPSS® e pela Técnica de Análise de
Conteúdo. Os resultados da análise de constructo estão sendo finalizados, porém há
indícios positivos de sua validade para a finalidade à qual se destina.
PALAVRAS CHAVE: Lazer; idoso; sites; inventário; usabilidade.

CONVIVENDO E APRENDENDO COM AS MULTILAS DEFICIÊNCIAS:
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NO PROJETO DE INCIAÇÃO
NO DESPORTO ESPECIAL
Ângela Carla de Lima e Silva Moura- UFPE. carlalima1706@gmail.com
Maria Helena Spinelli - UFPE. mary.spinelli18@gmail.com.
Tereza Luíza de França- UFPE. sansilsi@uol.com.br.
O Projeto Pronide apresenta uma forma de intervenção que consiste em um conjunto de
ações educativas que agregam a cultura esportiva, o atendimento pessoal e social voltados
às pessoas portadoras de deficiência e suas famílias de população de baixa renda. Vem
sendo desenvolvido desde 1996 um conjunto de ações educativas, através de práticas
lúdico-recreativas junto a crianças e jovens de faixa etárias diversas que convivem com as
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mais variadas deficiências. Este projeto envolve estudantes do curso de Educação Física
da UFPE, promovendo a interdisciplinaridade, a interculturalidade e o desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para com a melhoria do processo ensinoaprendizagem e da qualidade de vida desse segmento social. Esses estudantes se dispõem,
como monitores em atuar nos campos do esporte, trabalho, lazer, arte e cultura, através de
aulas, oficinas, festivais, comemorações, realizadas durante o ano letivo. O projeto
acontece nas dependências do NEFD - Núcleo de Educação Física e Desporto-UFPE, em
dois dias da semana. Em cada dia, as práticas são estruturadas parte na quadra e salas e
outra na piscina. O objetivo do projeto é realizar práticas de caráter de inclusão social,
cultural, esportivas e de educação para e pelo lazer na dimensão de sua identidade e
cidadania. O estudo se baseou numa pesquisa qualitativa bibliográfica/documental e
pesquisa-ação. O Projeto Pronide vem atingindo seus objetivos, o que se expressa em
ampla dimensão através das narrativas das famílias e pela busca pelo rápido preenchimento
do número de vagas ofertadas e pela lista de espera com nomes de novos alunos à espera
de vagas. A experiência permiti o acesso à prática de esporte e de lazer contribui para o
desenvolvimento e a democratização, como também possibilita a qualificação da formação
acadêmico-profissional através da prática e das experiências.
PALAVRAS CHAVE: Pessoas portadores de deficiência; inclusão; acessibilidade; lazer;
qualidade de vida.

SEDENTARISMO DO POLICIAL MILITAR DO HOSPITAL DA PM DO RIO
GRANDE DO NORTE. QUALIDADE DE VIDA DO POLICIAL DO HPM
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Cristiano Jean Teodulino G. dos Santos, IFRN, crystheo@gmail.com
Para realização de seu trabalho, os policiais do HPM / RN, estão expostos a riscos físicos
e mentais, que podem trazer alterações para a saúde e afetar a qualidade de vida desses
profissionais, que são alvo deste estudo; estão inseridos nessa realidade de riscos, de uma
rotina trabalhista corrida, pois têm uma demanda grande de trabalho, que exige a maior
parte de seu tempo. Além disso, são profissionais que exercem uma função muito
desgastante, que requer grande preparo físico e psicológico, portanto precisam gozar de
boa saúde, para atuar de forma importantíssima dentro da sociedade. Qualidade de vida,
voltada para os policiais que atuam nas mais diversas situações. Diante das condições de
trabalho e atuação desses profissionais e, por parecer que estes profissionais cada vez mais
adoecem precocemente, faz-se importante um estudo com a finalidade de saber como se
entendem “viver bem e hábitos saudáveis”, quais as morbidades que os afetam e apresentar
propostas e sugestões de possíveis melhorias a serem implantadas na rotina desses
profissionais, que trabalham nos setores de enfermagem e principalmente na rotina de
policiais que trabalham na operacionalidade. A percepção do indivíduo de sua posição na
vida no contexto cultural e sistemas de valores nos quais ele vive em relação aos seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações.
PALAVRAS – CHAVE: Sedentarismo; Qualidade de vida; Fator de risco entre policiais;
Hábitos saudáveis; Preparo físico dos policiais do RN.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE A COMPREENSÃO, SATISFAÇÃO E FATORES QUE
INFLUENCIAM O ENGAJAMENTO NO LAZER DE GRADUANDOS
Jessica Monique Furtado Lima, Universidade Federal do Pará,
jessicamoniqueufpa@hotmail.com;
Priscila Barros Lourenço, Universidade Federal do Pará;
Luísa Sousa Monteiro Oliveira, Universidade Federal do Pará,
luisamonteiro_to@hotmail.com.
O lazer é uma ocupação humana que pode ser caracterizado como uma atividade não
obrigatória relacionada e motivada pelo "tempo livre" e envolver diversos fatores. A rotina
acadêmica de graduandos e sua subjetividade influenciam nas práticas de lazer. Objetivos:
Investigar a compreensão de graduandos sobre as práticas de lazer, a satisfação e os fatores
que influenciam no engajamento. Métodos: Pesquisa de corte transversal e abordagem
quanti-qualitativa, realizada em maio de 2016, na Faculdade de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da Universidade Federal do Pará. Os participantes foram 20 graduandos de
Terapia Ocupacional e Fisioterapia, com 18 anos ou mais e matriculados. Os dados foram
coletados através de um questionário semiestruturado. O aspectos analisados foram a
compreensão sobre as práticas de lazer, satisfação e fatores influenciadores.
Resultados/Discussão: Dos 20 participantes, 4 eram do sexo masculino e 16 do feminino,
entre 18 e 24 anos, a maioria (80%) eram de Terapia Ocupacional e 10% exercia atividade
remunerada ou não-remunerada. Quanto à compreensão de lazer, as respostas relacionaram
com prazer, diversão ou bem-estar (65%), “tempo livre” e de caráter não-obrigatório
(45%), interesse e significado pessoal (30%), participação de terceiros (20%) e cultura e
arte (10%). Quanto à satisfação, 45% dos estudantes encontravam-se satisfeitos, 35% não
estavam satisfeitos e 20% estavam parcialmente satisfeitos. Sobre os fatores que
influenciam o engajamento em práticas de lazer, a maioria das repostas (75%) traziam
aspectos sobre a rotina excessiva de estudos e “falta de tempo”, outros relacionaram com
os grupos sociais (40%), recursos financeiros (30%) e fatores pessoais (25%). Conclusão:
Mais da metade dos estudantes mostraram-se satisfeitos com o seu lazer, contudo,
admitiram que a sobrecarga de estudos influencia. Tal fato, demonstra que o lazer precisa
ser mais abordado e incentivado no ambiente universitário para a manutenção da saúde
desses sujeitos.
PALAVRAS CHAVE: Terapia Ocupacional; Atividades de Lazer.

JOGOS PARALÍMPICOS 2016: SUAS RELAÇÕES COM AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ESPORTE LAZER E OS IMPACTOS SOCIAIS NA VIDA DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Eduardo de Paula Azzini – Unimep – duazzini@uol.com.br
Cinthia Lopes da Silva – Unimep – cinthialsilva@uol.com.br
Esse projeto tem como objetivos: 1) identificar e analisar as relações que um megaevento
como os Jogos Paralímpicos de 2016 tem com as políticas públicas de esporte e lazer; 2)
identificar e analisar o legado e os impactos sociais positivos e negativos dos Jogos
Paralímpicos para: pessoas com deficiência e seus familiares, espectadores em geral que
irão assistir in loco os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e, ainda, profissionais que atuam em
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instituições de atendimento a pessoa com deficiência; 3) identificar e analisar os
significados dos Jogos Paralímpicos de 2016 para os grupos entrevistados.Partindo do
pressuposto que o esporte acarreta mudanças significativas para os seres humanos, em sua
maneira de pensar e construção de valores, nos questionamos qual o legado, significados e
impactos sociais dos Jogos Paralímpicos de 2016 para a sociedade em geral e para as
pessoas com deficiência.A metodologia utilizada será pesquisa bibliográfica e de campo,
através de um estudo qualitativo e quantitativo. A pesquisa bibliográfica será realizada a
partir de um levantamento centrado nos Jogos Paralímpicos e políticas públicas de esporte
e lazer. Utilizamos as bibliotecas da Unimep e Unicamp para acesso ao banco de dados
digitais dessas universidades. A pesquisa de campo será realizada por meio de
questionários e entrevistas semi-estruturadas.
PALAVRAS CHAVE: Jogos Paralímpicos; Lazer; Políticas Públicas; Pessoa com
deficiência; Legado.

O SLACKLINE NO CONTEXTO DO LAZER EDUCATIVO: UMA
EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Lívia Maria Neves Bentes, Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará,
livia.bentes@hotmail.com
Marcos Douglas Luz Costa, Universidade Federal do Pará,
markos_luz@hotmail.com
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Este estudo tem por objetivo relatar a experiência desenvolvida junto a professores (as) da
rede municipal de ensino da cidade de Belém, estado do Pará, durante o IV Fórum de
Educação Física Escolar, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), no
mês de setembro de 2014, em Belém. Desenvolveu-se neste evento o Workshop intitulado:
“Práticas Corporais na natureza”, que abordou o Lazer na perspectiva educativa,
levantando reflexões acerca da relação do ser humano com a natureza, a partir da
experimentação de atividades em áreas naturais. Uma das atividades propostas foi o uso do
slackline (fita de equilíbrio) como instrumento pedagógico para a vivência de práticas
corporais na natureza. No primeiro momento, foi demonstrado aos participantes como se
dá a montagem adequada do equipamento, destacando, principalmente, a segurança dos
praticantes. No segundo momento, discutiu-se sobre as possibilidades do uso do slackline
no contexto escolar e não escolar, sua relação com o lazer e os aspectos educativos que sua
prática pode fomentar, considerando a importância da preservação das áreas naturais para
a vivência desta atividade. No terceiro momento, os participantes puderam experimentar
os possíveis processos de aprendizagem sobre a fita de equilíbrio e posteriormente
relataram suas sensações e percepções. A partir dos relatos e observação, concluiu-se que:
a maioria dos participantes teve seu primeiro contato com o slackline no decorrer desta
atividade, apontando para a necessidade de uma maior produção de conhecimento e
exploração prática do slackline em sua relação com o lazer junto aos professores (as); que
por meio do slackline é possível desenvolver a aprendizagem em uma atmosfera solidária
e cooperativa; que ao trabalhar o slackline em áreas naturais é possível fomentar reflexões
profundas e necessárias acerca da relação “ser humano e natureza”; que a versatilidade do
equipamento facilita a ampliação dos espaços de aprendizagem para áreas naturais.
PALAVRAS- CHAVE: Slackline; práticas corporais; lazer; natureza; educação
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OS SIGNIFICADOS E CONSEQUÊNCIAS DAS PRATICAS DE LAZER DO
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO AMBIENTE REAL E VIRTUAL
Priscila Barros Lourenço, Acadêmica da Universidade Federal do Pará,
pbl08061991@hotmail.com;
Jessica Monique Furtado Lima, Acadêmica da Universidade Federal do Pará,
jessicamoniqueufpa@hotmail.com;
Luísa Sousa Monteiro Oliveira, Docente da Universidade Federal do Pará,
luisamonteiro_to@hotmail.com
O lazer é uma atividade não obrigatória, intrinsicamente motivada e envolvida durante o
tempo livre. Com o advento da tecnologia o lazer passa a ser não somente em ambientes
reais como também em ambientes virtuais. Objetivo: Avaliar práticas de lazer de
universitários em ambientes real e virtual, seus significados e consequências. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa com delineamento transversal, abordagem quanti-qualitativa.
Participaram 20 universitários, com faixa etária entre 18 e 24 anos, regularmente
matriculados em uma instituição de ensino superior pública de Belém, no ano letivo de
2016. Para coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado.
Resultados/discussão: 100% dos participantes da pesquisa praticam, diariamente, atividade
de lazer virtual, sendo principais: usar redes sociais, conversar, ver filmes, vídeos, séries,
jogar, ler, etc. Os significados atribuídos a esta prática foram: relaxamento, tranquilidade,
calma, comunicação, aprendizagem, desestresse, alegria, bem-estar, distração, etc.
Trazendo como consequências: bem-estar, desestresse, relaxamento, distração, satisfação,
descanso, rompimento, repouso, nenhuma, etc. Já no ambiente real, 10% não têm acesso
ao lazer e 90% possui acesso pelo menos uma vez na semana, sendo principais: igreja,
passeio, cinema, teatro, pontos turísticos, festas, shows, praça, shopping, comer, tocar,
cantar, dançar, correr, futebol, academia, cozinhar, etc. Foram atribuídos como significado
a essas práticas: tranquilidade, relaxamento, diversão, conhecimento, interação social,
prazer, alegria, saúde, etc. Trazendo como consequências: satisfação, descontração, calma,
descanso, liberdade, bem-estar, fortalecer vínculos, relaxamento, felicidade, qualidade de
vida, desestresse, motivação, saúde, descanso, etc. Com atual boom tecnológico e as
mudanças na rotina ocupacional de um universitário o estudo aponta para o distanciamento
do lazer praticado em ambiente real, uma vez que o virtual é mais prático e acessível a
todos. Conclusão: Sinaliza-se a necessidade de investimentos e estímulo a práticas de lazer
dentro da universidade, de forma a equilibrar as ocupações universitárias, favorecendo o
bem estar.
PALAVRAS CHAVE: Terapia Ocupacional; Atividades de Lazer.

PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DO LAZER DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO NO PARÁ
Jonatha Pereira Bugarim, UEPA/Campus XIII, email:bugarim@hotmail.com
Francisco Silva, UEPA/Campus XIII, email:silvafrancisco521@gmail.com
Sildete Farias Lopes, UEPA/Campus XIII, email:sildete_25@hotmail.com
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Objetivo deste estudo é identificar as percepções de lazer e práticas de lazer de adolescentes
de uma escola pública na cidade do Novo Repartimento, estado do Pará. A metodologia
desta pesquisa possui abordagem quantitativa, de nível descritível. Foi utilizado um
questionário para a coleta dos dados. A análise dos dados foi realizada com, a ferramenta
Microsoft Excel 2007. A amostra estudada é composta de 60 sujeitos de ambos os sexos,
na faixa etária de 16 a 20 anos. Foi realizada reuniões para explicação da pesquisa e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultado: As atividades mais
praticadas são: 40% jogos esportivos; 33,3% são as festas; 26,6 % se dedicam a atividades
para ajudar os outros. Atividades menos praticadas: 60,6% apontaram turismo, 33,3%
indicaram atividades culturais e 6,1% apontaram nenhuma atividade. Sobre o tempo
dedicado ao lazer: 43,3% dedica pouquíssimo tempo ao lazer; 33,3% dedica pouco tempo
ao lazer; 8,3% dedica bastante tempo ao lazer; 15% dedicam muito tempo ao lazer. A
satisfação quanto ao lazer: 46,67% estão pouquíssimo satisfeito com o lazer; 36,67% estão
pouco satisfeito; 11,66% estão bastante satisfeito; 05% estão muito satisfeito com o lazer.
Conclusão: Dessa forma, percebe-se que, os jogos esportivos ainda estão como a atividade
mais praticada, seguida das festas comemorativas em outro giro, o adolescente desta cidade
dedicam pouco tempo ao lazer e consequentemente são bastante insatisfeitos com a
ausência do lazer em suas vidas.
PALAVRAS-CHAVE: Percepções; Práticas; Lazer; Juventude.

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO SISTEMA S: ESTUDO
DE CASO NO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – MA
1354
Luis Bertoldo de Sousa Mendes, IFMA, bertoldo.luis363@gmail.com
José Martins Oliveira Sousa Filho, IFMA, martinsmfashion@hotmail.com
Terezinha de Jesus Campos de Lima, IFMA, terezinha@ifma.edu.br
O denominado Sistema S é formado pelo conjunto de organizações das entidades
corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria,
pesquisa e assistência técnica, que têm raízes comuns e características organizacionais
similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Comércio (Senac); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de
Transporte (Sest). O SESI tem como foco principal a promoção da melhoria da qualidade
de vida do trabalhador e de seus dependentes por meio de ações em educação, saúde e lazer.
No Maranhão, várias das atividades desenvolvidas pelo SESI se organizam no formato de
eventos. A presente comunicação toma os eventos realizados pelos SESI-MA como objeto
de estudo na perspectiva de analisar o seu processo de planejamento e organização. Neste
sentido, realizou-se pesquisa de base bibliográfica e de campo, com uso de roteiro de
entrevista semiestruturado. Os dados coletados junto à coordenação de eventos e,
posteriormente foram tratados e analisados segundo procedimentos de pesquisa qualitativa.
Os resultados apontaram que há uma execução em torno de eventos nas áreas de interesse
cultural (Carnaval e São João), esportivo (torneios, corridas e caminhadas), técnicocientíficos (fóruns, palestras e mesas redondas) planejados em sistema de calendarização
anual. A pesquisa, ainda em andamento, ampliará as informações a partir do levantamento
do perfil da demanda, abrangência, objetivo, categoria, estrutura e porte.
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PALAVRAS CHAVE: Eventos; Sistema S; SESI; Maranhão.

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DO LAZER: INCIDÊNCIA
DE PESQUISAS ACADÊMICAS
Giselle Helena Tavares, LEL- Laboratório de Estudos do Lazer/DEF/IB/UNESP Rio
Claro-SP e UFU – Universidade Federal de Uberlândia, gi_htavares@yahoo.com.br.
Gisele Maria Schwartz, LEL- Laboratório de Estudos do Lazer/DEF/IB/UNESP Rio
Claro-SP, schwartz@rc.unesp.br.
Ana Paula Evaristo Guizarde Teodoro, LEL- Laboratório de Estudos do
Lazer/DEF/IB/UNESP Rio Claro-SP, anapaulaguizarde@yahoo.com.br
A produção de conhecimento no campo das Políticas Públicas representa uma das
possibilidades de identificação de necessidades e carências voltadas para os aspectos
inerentes à organização e difusão de dados. Esta necessidade também se estende para as
Políticas Públicas e Gestão do lazer. Este estudo, de natureza qualitativa, investigou a
incidência e as tendências de pesquisas sobre Políticas Públicas de Lazer e Gestão do Lazer.
O estudo constou de revisão sistemática, desenvolvida no Portal de Periódicos da CAPES.
A pesquisa constou da utilização de associações entre os termos de busca: Políticas
Públicas de Lazer e Gestão do Lazer no idioma português. Como critério de inclusão, foram
levados em consideração artigos na íntegra, nos quais, pelo menos um dos termos de busca
fosse encontrado no título. Os resultados da busca indicaram a incidência de 34 artigos
relacionados com os temas propostos, entretanto, apenas 9 atenderam ao critério
estabelecido. Os dados foram analisados descritivamente e indicam a seguinte incidência e
linhas temáticas: 1 artigo sobre financiamento público, 1 focalizando a juventude, 1 acerca
da relação entre a Conferências Nacionais de Esporte e a formulação de Políticas, 2
evidenciando a gestão da informação e do conhecimento, 4 sobre a forma de organização,
descentralização e articulação das Políticas. A partir dos dados coletados foi possível
concluir que ainda existem poucos estudos publicados acerca da temática pesquisada. Dos
artigos analisados, observou-se uma tendência em realizar discussões teóricas e analíticas
sobre a temática das políticas públicas, analisando os tipos de financiamento, as
proposições das Conferências Nacionais e a produção do conhecimento da área,
evidenciando um distanciamento do campo prático, relativo a subsídios que auxiliem na
elaboração de políticas públicas efetivas, tendo maiores incidências os estudos que
analisaram as formas de organização e articulação de políticas.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Lazer; Pesquisa.

PRÁTICAS CORPORAIS DE LAZER NA NATUREZA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA COM O TECIDO ACROBÁTICO
Lívia Maria Neves Bentes, Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará,
livia.bentes@hotmail.com
Maria Marta Jardim Sousa, Universidade Federal do Pará,
mjardim10@hotmail.com
Este estudo pretende relatar a experiência de atuação vivida junto aos discentes do Curso
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de Educação Física, da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), sediada na cidade de
Barcarena, Pará, durante o I Workshop Educacional de Educação Física, realizado no mês
de novembro de 2014, na cidade de Barcarena. Ao ministrar a oficina “Práticas corporais
de Lazer na natureza” entre as diversas atividades propostas, oferecemos o contato com a
prática do Tecido Acrobático em áreas naturais, partindo da perspectiva de estímulo à
criação de vínculo do ser humano com a natureza, por meio de vivências sensíveis,
contemplativas e reflexivas. No primeiro momento da atividade, os participantes puderam
experimentar movimentos e técnicas básicas de exploração do Tecido Acrobático, na qual
foram respeitos a livre adesão para a vivência da atividade e o ritmo de aprendizagem de
cada um. O tecido foi ancorado em uma árvore previamente analisada, respeitando
critérios de segurança. No segundo momento, foi realizada uma roda de conversa em que
foram socializadas as percepções gerais sobre a atividade. A experiência revelou, a partir
dos relatos e da observação que: a totalidade dos participantes concebia o tecido acrobático
como uma vivência típica do circo e que por isso, suas práticas só estariam associadas ao
contexto circenses. A maioria dos participantes desconhecia que o Tecido Acrobático é
um material de aquisição simples, sem a necessidade de elevados investimentos
financeiros e que sua vivência pode estar associada ao lazer e às atividades em áreas
naturais. Concluiu-se que os participantes compreenderam que o Tecido Acrobático pode
se configurar como uma possibilidade de prática corporal do lazer em áreas naturais,
abrindo espaço para uma experiência conscientizadora, rica em sensações e emoções e
para o surgimento de novos olhares e novas formas de exploração e experimentação do
próprio corpo em contato com a natureza.
PALAVRAS- CHAVE: práticas corporais; lazer; tecido acrobático
1356
RESGATE HISTÓRICO: AS BRINCADEIRAS E JOGOS NA INFÂNCIA DOS
ALUNOS DO 1º SEMESTRE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Maíra Naman, UNIVALI, maira@univali.br
O objetivo é descrever brincadeiras e jogos vivenciados por alunos do primeiro semestre
de Educação Física durante a fase da infância. Esta pesquisa descritiva teve como
participantes 20 alunos do curso de Educação Física, que responderam em sala uma questão
norteadora na disciplina de Manifestações Lúdicas da Cultura Popular, dentre as respostas,
surgiram 105 brincadeiras e jogos diferentes, as que possuíam nomes diferentes porém
sendo iguais na execução, foram unidas. Os alunos não tinham limite de brincadeiras e
jogos para inserirem. Das 105 brincadeiras e jogos, formou-se uma seleção das 10
brincadeiras e jogos mais citados. São elas, com suas respectivas posições: 1º escondeesconde (19), 2º jogar futebol (17), 3º bolinha de gude (16), 4º pega-pega/ jogar taco (14),
5º morto-vivo (11), 6º polícia e ladrão/jogar tazo (10), 7º pião/ jogar vôlei (9), 8º queimada
(8), 9º jogar bafo/brincar de boneca/truco (7), 10º pular amarelinha/soltar pipa/jogar uno
(6). Quanto as brincadeiras e/ou jogos menos citados, foram 45 atividades que encontrouse apenas um aluno, que as vivenciou. Esse resgate histórico de brincadeiras e jogos é
imprescindível na disciplina, pois os alunos trazem consigo as experiências vivenciadas na
infância e com isso, parte das suas culturas. O brincar é parte fundamental da cultura
infantil, e sem o resgate histórico pessoal e individual, não seria tão interessante aprofundar
o tema com os alunos e relacionar com os conteúdos da disciplina. Ainda sobre a variedade
de brincadeiras e jogos, ainda seria possível, unir em grandes eixos, para que ficasse mais
estruturadas as atividades. O regaste das brincadeiras e jogos realizado neste trabalho, levaISBN: 978-85-7143-152-2
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nos a refletir sobre a importância das atividades lúdica nas crianças de hoje e nas vivências
realizadas pelos alunos na infância, para que essas atividades continuem a ser passadas de
gerações em gerações.
PALAVRAS CHAVE: brincadeiras; atividades de lazer; infância.

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO ESPORTE (RBCE):
LEVANTAMENTO E ANÁLISE SOBRE A PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO EM LAZER
Antônio Thiago da Silva Santos, Universidade do Estado do Pará,
thiagoaquicultura@yahoo.com.br
Thales Igor Barbosa, Universidade do Estado do Pará, thallesigor@hotmail.com
Matheus Azevedo da Silva, Universidade do Estado do Pará,
matheusazevedo17@yahoo.com.br
Há mais de 30 anos a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE) é publicada sob a
responsabilidade do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), compartilhando
estudos, análises, relatos, práticas e atividades que foram ou estão sendo desenvolvidas em
escolas e demais instituições no Brasil e também em outros países da América Latina. O
estudo justifica-se, com o interesse em analisar como essa produção de conhecimento na
área do lazer vem se dando ao longo dos anos de 2011 a 2015 na RBCE. O objetivo do
presente trabalho foi realizar um levantamento das publicações relacionadas com as
temáticas de lazer, ócio e recreação na RBCE. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que
adotou os seguintes passos: 1) Busca por artigos no site da RBCE utilizando as palavraschave: lazer, recreação e ócio; 2) Tabulação dos artigos encontrados com as informações
(título, autores e a área ligada à temática). Foram identificadas 44 produções cadastradas
na RBCE entre o ano de 2011 a 2015, quando efetuada à busca no site usando as palavras
norteadoras, sendo que destas, apenas 13 estão correlacionadas ao tema abordado, se
encaixando na catalogação e análise dos trabalhos produzidos. As obras catalogadas foram
às seguintes: duas produções em 2011, quatro em 2012 e sete em 2013. Dos trabalhos
produzidos, nove desenvolvem pesquisas diretamente relacionadas aos estudos do lazer e
apenas quatro com abordagens indiretas nesta área do conhecimento, sendo: quatro nas
Ciências Humanas, seis nas Ciências Sociais Aplicadas e três nas Ciências da Saúde.
Podemos afirmar por meio desta pesquisa, que as submissões de trabalhos na RBCE
referentes a temas como: lazer, recreação e ócio, têm mostrado um déficit significativo nos
últimos dois anos (2014 e 2015 respectivamente), tendo como principais linhas de
abordagem fatores sociais, econômicas e culturais.
PALAVRAS-CHAVE: Lazer; Produção de Conhecimento; RBCE

SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE EVENTOS: UMA ANÁLISE DA
NORMA ABNT 20121/2012
Maycon Anderson Silva de Jesus, IFMA, michael_anderson07@hotmail.com
Samara Oliveira da Silva, IFMA, samara_oliveira2020@hotmail.com
Terezinha de Jesus Campos de Lima, IFMA, terezinha@ifma.edu.br
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Evento significa acontecimento especial, antecipadamente planejado e organizado, que
reúne pessoas ligadas a interesses comuns em diversas áreas e setores. Em função dos
objetivos fixados, do número de pessoas envolvidas e das diversas expectativas e
necessidades que estas podem apresentar, os eventos tornaram-se importante atividade
socioeconômica, com capacidade de gerar diferentes impactos para a sociedade e para o
meio ambiente. Na perspectiva de estabelecer padrões para o desenvolvimento de ações de
sustentabilidade ambiental em eventos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) lançou em 2012, a NBR ISO 20121, uma norma de sistema de gestão elaborada
para auxiliar organizações da indústria de eventos a melhorar a sustentabilidade das
atividades, produtos e serviços relacionados aos seus eventos. Este trabalho traz uma
análise do tema da sustentabilidade em eventos com base neste documento, estruturando
uma proposta de aplicação para os eventos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA).
Metodologicamente o trabalho vem sendo desenvolvido segundo critérios de pesquisa
bibliográfica e documental com uso de fontes primárias, consulta a sites especializados e
levantamento tipológico dos eventos do IFMA. O modelo de sistema de gestão apresentado
na Norma baseia-se no Ciclo PDCA, ferramenta de gestão de qualidade fundamentada nas
fases Plan, Do, CheckeAct, a partir do qual será elaborado um manual de eventos
sustentáveis para o IFMA.A análise inicial evidenciou que a NBR ISO 20121 representa um
avanço para o setor de eventos, ampliando o debate e as estratégias em torno de práticas mais
sustentáveis e possíveis de serem adotadas no âmbito de seu amplo espectro de classificação e
tipologia. Ao propor identificar, reduzir e eliminar impactos potencialmente negativos dos
eventos, e maximizar impactos positivos, a Norma e o grau de sucesso de sua aplicação se
colocam na dependência direta de uma mudança de comportamento e sensibilização dos
stakeholders.
PALAVRAS CHAVE: Eventos; sustentabilidade; ABNT 20121.

UMA ANÁLISE DA PRÁTICA DO LAZER EM UMA COMUNIDADE
RIBEIRINHA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Juliane Leão de Souza, UEPA/Campus XIII, juliane-souza015@hotmail.com
Thaís Silva da Luz, UEPA/Campus XIII
Jonatha Pereira Bugarim, UEPA/Campus XIII,e-mail:bugarim@hotmail.com
Introdução: Este estudo investiga um relato de experiência de uma atividade de lazer
realizada em uma comunidade ribeirinha as margens do Rio Tocantins, cidade Tucuruí –
Pará. Objetivo: Descrever a experiência de um projeto de lazer realizado com um grupo de
crianças ribeirinhas. Materiais e Métodos: Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva
com caráter qualitativo, incluindo como instrumentos de coleta de dados, a técnica de
observação. Conforme Rodrigues (2006) na técnica de observação o pesquisador participa
do fato ou fenômeno a ser estudado. Outra técnica de coleta utilizada foi o Relato de
Experiência, através da roda de conversa. O público alvo da pesquisa foram 63 crianças na
faixa etária de 10 a 12 anos. Foi realizada duas reuniões com os responsáveis legais para
explicar o intuito da pesquisa. Todos os responsáveis legais assinaram o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido. Resultados: Os resultados encontrados apontaram que
as crianças demonstraram um alto grau de envolvimento nas atividades de lazer. Durante a
roda de conversa, as crianças externaram que não existiam muitas alternativas de lazer na
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comunidade, foi relatada que as únicas manifestações lazer, eram as brincadeiras de rua e
os banhos no rio Tocantins. Conclusão: Percebe-se que as esferas governamentais, deixam
desassistidos determinados grupos sociais, e talvez a ausência de um diálogo com a
população, os representantes do povo desconhecem as lacunas existentes dentro das
políticas públicas e direcionam recursos a locais desnecessários.
PALAVRAS CHAVE: Criança, Lazer, Políticas Públicas, Diversão.

NO TELECOTACO12: O GRUNIR DO BICHO BACU: UM ESTUDO SOBRE
CULTURA, LAZER E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Isaque Medeiros de Oliveira
isaquemedeiros@hotmail.com
Lohana Carneiro
lohana1992@hotmail.com
Vera Solange P. Gomes de Sousa
soldurui@hotmail.com
CEDF UEPA
Este estudo estabelece a relação entre Cultura, Lazer e Educação Física Escolar: A cultura
está imbricada de dois valores: A cultura de massa e a cultura constituída ao decorrer das
relações sociais da Comunidade do Itália onde se localiza o Cordão do Bicho Bacu –
decorre, portanto de dois movimentos: Compreender que a cultura não é pão e circo é
apreender que a cultura se dá no seio das relações sociais. Nesse caso entender que o lazer
se dá na configuração de seu duplo aspecto educativo educar para e pelo lazer. Os principais
autores que subsidiaram o marco teórico foram: Baron, Sahlins, Pinto, Freire. A
metodologia se deu na abordagem qualitativa, sendo estudo de caso. Os procedimentos de
investigação foram o questionário, a entrevista, o diário de bordo, a fotografia (não como
ilustração de eventos). A análise de dados se deu através de triangulação para alimentação
do mapa conceitual. Nossa questão problema foi: Há alguma influência do Grupo do
Cordão do Bicho Bacu nas aulas de Educação Física Escolar nas escolas públicas que
recebem as crianças e adolescentes da Comunidade? Nossos objetivos foram: Identificar
os elementos peculiares de cultura e lazer do Cordão do Bicho Bacu Comunidade do Itália;
Identificar se a Educação Física Escolar das escolas onde os componentes estudam fazem
uma relação com as peculiaridades culturais e de lazer do Cordão do Bicho Bacu;
Compreender quais os avanços que a Educação Física Escolar obtém com a contribuição
com o Cordão do Bicho Bacu. A nossa análise de dados nos possibilitou concluir que o
Cordão do Bicho Bacu da possibilidade de sociedade transcultural. A Comunidade do Itália
localiza-se em Icoaraci na Região Metropolitana de Belém do Pará.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura Lazer. Educação Física Escolar. Cordão do Bicho Bacu.

REPENTES E REPENTISTAS: CRIATIVIDADE NA TÉCNICA
OU TÉCNICA NA CRIATIVIDADE

12

Telecotaco – Resto de madeira utilizado para fazer casas de palafitas.
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Maura Lucia Bezerra Dantas Cruz, IFRN
Paulo Cesar Amaro, IFRN paulo.cesarmedeiros@gmail.com
Ruthy Karoline Barbosa de Oliveira Rocha, IFRN ruthyrocha12@gmail.com
Prof. Ms. Gustavo André Pereira de Brito, IFRN gustavo.brito@ifrn.edu.br
Este artigo tem o objetivo de analisar o processo desenvolvido pelos repentistas na criação
de seus repentes a partir da noção do imaginário radical em Castoriadis (2004). Nosso
intuito é entender e responder se é utilizada mais a criatividade sobre a técnica referentes
às rimas, ou se a técnica das rimas deve sobressair a sua criatividade? Através do
embasamento feito na bibliografia consultada, bem como nos dados coletados, buscou-se
o entendimento para responder tal questão. Metodologicamente o trabalho se constitui
como uma pesquisa de campo, como técnica de coleta de dados foi utilizada a aplicação de
questionários. Assim, de fato, foi verificada a existência das técnicas e normas utilizadas
pelos repentistas é um recurso muito forte para a construção do poema, bem como a
importância da criatividade abstraída do referido imaginário. Esses dois segmentos
encontram-se presentes nos diversos tipos de cantoria popular do Nordeste Brasileiro,
tendo sido explanados nas cantorias de repente; além do fato de ter sido também analisadas
as técnicas de criatividades, sendo elas divididas: naquelas que primeiramente são
estudadas e decoradas para depois apresentá-las; e o outro formato é a criatividade de
improviso, dos repentes feito de imediato, no ato de sua apresentação oral, respeitando
padrões estéticos e regras de métrica, rima e coerência.
PALAVRAS CHAVE: Repentes; criatividade; improviso; técnica.
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