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apresenTaçãO

A Rede OTIUM (Associação Ibero-Americana de Estudios de Ocio) é uma associa-
ção internacional composta por 21 universidades, de oito países (Brasil, Chile, Colômbia, 
Espanha, México, Porto Rico, Portugal e Uruguai), empenhadas no desenvolvimento de 
ações de pesquisa, inovação, formação e difusão dos estudos de lazer, ócio, recreação e 
temáticas afins (tempo livre, cultura, turismo e desporto). Atua em prol da integração do 
saber, promovendo o diálogo entre diferentes universidades e instituições da Ibero-Amé-
rica, tendo em vista uma reflexão crítica e interdisciplinar sobre os fenômenos do lazer, 
ócio e recreação.

Como estratégias para a consolidação da Associação, a Rede OTIUM propõe  as 
seguintes atividades: execução de Projetos conjuntos de formação, investigação, inovação 
e difusão; concepção e implementação de um sistema integrado de informação e gestão 
do conhecimento; promoção e gestão da integração de novos membros e instituições para 
a Associação; promover a presença da Rede OTIUM em eventos, fóruns e congressos de 
prestígio acadêmico científico e sua participação em redes que potencializam a sua proje-
ção e articulação internacional e realizar um encontro anual dos membros da Rede com 
o objetivo de divulgar conhecimentos produzidos nos países da Iberoamérica, bem como 
refletir sobre as ações desenvolvidas pela Associação.

Dentre as ações da Rede Otium está a realização do encontro anual de membros e 
instituições, juntamente com um evento científico, organizado por uma das universidades 
associadas à Rede. Esta ação itinerante já percorreu diversos países e universidades da 
Ibero-América, dentre eles: Brasil, Chile, Espanha, México, Uruguai e Portugal, reunindo 
palestrantes e congressistas de diferentes países com diferentes formações, sendo uma 
excelente oportunidade de troca de conhecimentos e de experiências. 

O XIV Encontro Internacional Científico OTIUM e Congresso Iberoamericano de 
Estudos do Lazer, Ócio e Recreação (CIELOR) é um evento realizado institucionalmente 
pelo Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (PPGIEL) e o De-
partamento de Educação Física da EEFFTO, da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) de Minas Gerais, a Universidade Federal do 



Espírito Santo (UFES) e o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável 
do Trópico Úmido (PPGDSTU) do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com a Rede OTIUM.

No ano de 2020, a pandemia resultante da propagação mundial do COVID-19 
impôs a necessidade de medidas de distanciamento social para conter os seus avanços, 
obrigando as instituições envolvidas na organização do encontro a optarem por realizar 
esta edição de maneira totalmente online. Para tanto, foi necessária a contratação de uma 
empresa especializada, a Congresse-me (ambiente virtual de hospedagem do evento), para 
dar suporte tecnológico às atividades do evento, relacionadas às inscrições, à submissão 
de trabalhos, à criação e suporte das salas virtuais, para às mesas redondas e apresentação 
de trabalhos, à gravação de palestras e à emissão de certificados.

Dentre os objetivos deste encontro, destacamos a intenção de proporcionar 
debates acadêmico-científicos que pudessem contribuir com reflexões sobre lazer, ócio 
e recreação no âmbito da formação e da atuação profissional na área; refletir sobre 
lazer, ócio e recreação, a partir da contribuição de diferentes áreas do conhecimento; 
qualificar a produção acadêmico-científica no campo dos estudos sobre lazer, ócio e 
recreação; realizar e promover, um espaço online de reflexão sobre debates e problemá-
ticas contemporâneas nessa área de conhecimento e ampliar e fortalecer o intercâmbio 
entre acadêmicos, profissionais e instituições interessadas em aprofundar conhecimentos 
sobre lazer, ócio e recreação na Iberoamérica.

Em 2020, a temática norteadora do encontro é “Os Estudos do Lazer, Ócio e 
Recreação na Iberoamérica”. Em torno deste tema foi elaborada uma programação que 
envolveu a realização de conferências, lançamento de livros, mesas redondas e apresentação 
de trabalhos. Estas escolhas foram feitas ainda em 2019, antes de sermos surpreendidos 
com os desafios que a pandemia trouxe a sociedade. Os ajustes foram inevitáveis para 
não declinarmos. Dentre eles, o mais desafiador foi repensar e aprender a desenvolver o 
trabalho de forma totalmente online. Mas foi isso que, mesmo diante de tantas incertezas, 
desafios e dificuldades, nos possibilitou manter a empreitada de realizar o CIELOR. As 
parcerias foram fundamentais! Assim como o esforço coletivo e a clareza político-intelec-
tual de assumir a responsabilidade desta realização, para demarcar, perante um momento 
político-social tão opressor e agressivo para as minorias, a saúde, a ciência e a educação 
no Brasil, a existência e resistência da universidade pública e de sua comunidade.

A proposição do evento foi debater e aprofundar questões referentes ao lazer, 
ócio e recreação na atualidade, uma vez que é crescente a demanda de estudantes, pes-
quisadores e profissionais de diferentes áreas de conhecimento pelo desenvolvimento de 
projetos e ações voltados a essas temáticas em nossa realidade. 



É um fato social e político da atualidade mundial a necessidade de atenção e 
preocupação da academia e da ciência, em provocar e propor debates sobre as escolhas e 
modos de organização do lazer, ócio e recreação de pessoas e comunidades e suas relações 
com a cultura (local e global), o mercado capitalista globalizado, a geração de renda e 
lucro, a indústria cultural e os processos formativos e educacionais que se estabelecem por 
meio de práticas hegemônicas e contra hegemônicas, na contemporaneidade. Na comple-
xidade destas relações evidenciam-se as desigualdades sociais e econômicas, a diversidade 
e a pluralidade cultural que demarcam as exclusões, a marginalização, mas também as 
práticas de resistências e empoderamentos, as quais podem ser produtivas e inspiradoras. 

Assim, este evento, que faz parte das ações da Rede Otium, foi mais uma ação 
de aproximação e valorização dos pesquisadores, estudiosos e profissionais que atuam 
no campo das práticas de lazer, ócio e recreação para dar-lhes visibilidade e fomentar a 
análise crítica perante a ótica acadêmico-cientifica comprometida com a construção de um 
mundo melhor e mais viável (igual) para todos. Esses princípios permitem a inclusão de 
temas que atravessam as vivências de lazer, ócio e recreação, como os marcadores sociais 
de classe, gênero, raça, religião, dentre outros.

Além disso, a realização de eventos dessa natureza é fundamental para a cons-
trução e difusão do conhecimento entre os países da Iberoamérica, contribuindo para 
afirmar o lazer, o ócio e a recreação como campo de estudos profícuo para a compreensão 
da dinâmica de diferentes sociedades.

No XIV Encontro Internacional Científico OTIUM e Congresso Iberoamericano de 
Estudos do Lazer, Ócio e Recreação (CIELOR) será realizada uma  conferência de abertura 
intitulada: “Estudos de Ócio e Leisure Studies: o atual debate Filosófico, Político e Cultural” 
e quatro mesas redondas com participantes de diferentes países que enfocaram o Lazer, 
Ócio e Recreação nos Países da Iberoamérica e suas relações com a Interdisciplinaridade, 
as Políticas Públicas e a produção de conhecimento. As apresentações de trabalhos foram 
organizadas em grupos temáticos que agregaram pesquisas sobre manifestações culturais; 
formação profissional; turismo; danças; esporte; trabalho;  mulheres; educação e escola; 
políticas públicas; história e memória; cidade e espaços; ensino superior; relatos de ex-
periências; juventudes; cidade e manifestações culturais; mercado e atuação profissional; 
fases da vida; pessoas com deficiência; cidade e natureza.

Será realizada, ainda, uma sessão de lançamento de livros, que oportunizou a 
divulgação de conhecimentos produzidos por pessoas vinculadas à Rede OTIUM, ao 
Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer (PPGIEL), às institui-
ções parceiras e outros participantes congressistas. A participação de representantes da 
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Estudos do Lazer (ANPEL) também 



qualificou o evento, contribuindo com o êxito na divulgação do evento e na realização 
das atividades acadêmico-científicas. 

O evento contou com a participação de professores, pesquisadores, profissionais 
e acadêmicos, de países diferentes países da iberoamérica, bem como de profissionais com 
diferentes formações. Recebemos um total de 121 trabalhos para a avaliação e desses, 
110 foram aprovados para serem apresentados no evento, os quais foram organizados 
em 21 grupos temáticos. 

Agradecemos a Rede OTIUM pela confiança e a todos/as os/as envolvidos/as pela 
dedicação e parceria para a concretização deste evento! 

Ana Carolina Rigoni
Cáthia Alves

Elisângela Chaves
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Hélder Ferreira Isayama
Liana Romera

Lucilene Alencar das Dores
Mirleide Chaar Bahia
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RESUMO: A partir de 1988 o lazer passou a ser entendido no Brasil como um direito 
social o que passou a demandar do Estado e de suas múltiplas unidades constituintes 
ações efetivas para sua consolidação. As Colônias de Férias são eventos tradicionais 
de lazer que, ao longo do tempo, passaram, em certa medida, a buscarem a forma-
ção de sujeitos críticos e autônomos. Esse trabalho configura-se como um relato de 
experiência que descreve criticamente a atuação do PET Educação Física e Lazer na 
organização de Colônias de Férias na UFMG.

PALAVRAS-CHAVE: Colônia de férias. Lazer. Educação

RESUMEN: A partir de 1988, el ocio comenzó a entenderse en Brasil como un 
derecho social, que llegó a exigir al Estado y a sus múltiples unidades constituyentes 
acciones efectivas para su consolidación. Las Colonias de Vacaciones son eventos de 
ocio tradicionales que, con el tiempo, han buscado, en cierta medida, la formación de 
sujetos críticos y autónomos. Este trabajo se configura como un informe de experiencia 
que describe críticamente el rendimiento de PET Physical Education and Leisure en 
la organización de las Colonias de Vacaciones en UFMG.

PALABRAS CLAVE: Colonias de vacaciones. Ocio. Educación.

A Constituição Federal de 1988 representou um marco no processo de redemocratização 
do país ao formalizar um novo pacto entre sociedade e Estado. Além de reestabelecer os direitos 
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civis e políticos, ampliou a compreensão acerca da cidadania e dos direitos sociais, conferindo 
a estes um capítulo exclusivo.

Os direitos sociais são compreendidos como aqueles que “permitem reduzir os exces-
sos de desigualdades gerados pela sociedade de mercado e [que] visam garantir um mínimo de 
bem-estar para todos” (Menicucci, 2006, p. 138). A partir dessa concepção, o lazer foi definido 
como um dos direitos sociais junto a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
dentre outros.

Ainda que amparados pela Constituição, não existe consenso e clareza sobre o escopo 
dos direitos sociais ocasionando uma ausência de mecanismos e regras institucionais que orien-
tem a concretização dessas políticas (Meniccuci, 2006). Nessa medida, pensar que o conceito 
de cidadania social está relacionado ao acesso a bens e serviços de caráter público e universal, 
desloca o Estado e suas múltiplas unidades constituintes para o foco da discussão demandando 
destes uma ação ativa no sentido de garantir e prover políticas sociais à população.

Enquanto órgãos públicos, as universidades federais sofrem influência direta ou indi-
reta dos valores que permeiam a sociedade civil e seus órgãos mantenedores (Ribeiro & Marin, 
2012), tornando-se um local privilegiado para produção de saberes e formulação de políticas 
culturais, contribuindo para a formação crítica dos sujeitos e para a efetivação dos direitos 
constitucionais, dentre eles, o lazer.

Ademais, no artigo terceiro do Projeto de Lei 7.200/2006, uma das funções sociais das 
instituições de ensino superior está atrelada à garantia de “atividades curriculares que promovam 
o respeito aos direitos humanos e o exercício da cidadania” (Brasil, 2006), reafirmando que o 
papel social de uma universidade deve estar articulado a um projeto de sociedade democrática e 
atenta aos interesses e direitos de todos (Ferreira, 2009). De tal maneira, esta deve abarcar para 
além da dimensão técnica, ou seja, para além da transmissão de conhecimentos instrumentais 
requeridos por cada profissão, as dimensões políticas, teóricas e humanas. 

Baseados nesses preceitos, situamos o lazer como um fenômeno sociocultural que pode 
desempenhar importante papel no processo de emancipação e formação crítica dos sujeitos e pode 
representar significativa ferramenta para construção de uma sociedade e de uma universidade 
mais justa (Pereira, 2018). Gomes (2014) compreende o lazer como “necessidade humana” e 
“dimensão da cultura” (p.09) que pode, por meio de diferentes experiências, aguçar as sensibi-
lidades e estimular a criticidade e a reflexão sobre as sociedades, visando transformá-las.

Nas diversas manifestações culturais do lazer “estão presentes oportunidades privile-
giadas, porque espontâneas, de tomada de contato, percepção e reflexão sobre as pessoas e as 
realidades nas quais estão inseridas” (Marcellino, 2012, p.14). Assim, o conteúdo das atividades 
de lazer pode ser altamente educativo e abrir diversas possibilidades pedagógicas de acordo com 
a forma como são desenvolvidos. 

No âmbito universitário, as políticas de lazer devem ser compreendidas como vivências 
significativas da formação humana, uma vez que o acesso aos bens sociais e culturais faz parte 
de uma formação cidadã (Ribeiro & Marin, 2012). Podem ser muitos os caminhos para dar 
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materialidade a essas políticas, passando pela disponibilização de espaços e equipamentos, pela 
oferta de programas e projetos, pela democratização do acesso, pela formação e qualificação 
dos profissionais, pelo fortalecimento de grupos formais ou informais que debatam de forma 
ampliada questões relativas ao lazer, ao corpo e à sociedade, entre outros.

Nessa perspectiva, damos destaque às Colônias de Férias como um dos instrumentos que 
podem contribuir para o acesso ao lazer. Essas práticas surgiram no Brasil na década de 1930 
com uma visão compensatória e utilitarista, mas tiveram, ao longo dos anos, suas concepções 
e objetivos questionados, debatidos e reformulados, sobretudo nos espaços da universidade, 
através da práxis teoria e prática.

Para Steinhilber (1995) o início da ocorrência desse tipo de evento no Brasil se deu no 
ano de 1930, no Forte de São João, no Rio de Janeiro. Destinada a filhos de militares, o objetivo 
principal relacionava-se à ocupação do tempo e à manutenção da ordem.

Já Melo e Alves (2012) destacam um fenômeno que ocorreu várias décadas após a che-
gada das Colônias de Férias no Brasil, que foi a apropriação desse evento por escolas particulares, 
já em um contexto de mercantilização das práticas de diversão. Nesse momento, as Colônias 
de Férias são marcadas pelo oferecimento de um pacote de atividades que objetivam ocupar o 
tempo das crianças em recesso escolar. 

Buscando qualificar sua ação, com o passar do tempo, as Colônias de Férias, em certa 
medida,  incorporaram os preceitos da Animação Cultural como cerne de sua matriz operacional 
(Silva, 2008). Esta, por sua vez, compreendida como uma ação educativa que tem a cultura como 
foco de sua atuação, deve ser fundamentada no estímulo a novas experiências, permitindo aos 
indivíduos o desenvolvimento do ato de julgar e criticar por meio de novos e múltiplos olhares 
acerca da vida e da realidade (Melo, 2006).

Nesse trabalho, abordamos a experiência do Programa de Educação Tutorial Educação 
Física e Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais na organização de Colônias de Férias. 
Tal evento é organizado por esse grupo há doze anos e já teve dezenove edições. Dessa forma, 
esse relato de experiência tem os seguintes objetivos: problematizar as Colônias de Férias como 
instrumento de acesso às vivências de lazer; e relatar criticamente como o PET Educação Física 
e Lazer tem atuado na organização desses eventos.

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado em 1979 pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Inicialmente, recebeu o nome de Programa 
Especial de Treinamento tendo mantido essa denominação até o ano de 2002. Ele tem como 
fundamento primeiro a integração da tríade ensino, pesquisa e extensão, com foco na melhoria 
da graduação. Atualmente, o programa conta, segundo dados oficiais do governo federal, com 
842 grupos distribuídos entre 121 Instituições de Ensino Superior.6

Já o Programa de Educação Tutorial (PET) – Educação Física e Lazer foi criado em 2003 
e faz parte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade 

6 http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32623-programa-de-educacao-tutorial

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32623-programa-de-educacao-tutorial
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Federal de Minas Gerais (UFMG). Além de um professor tutor, possui doze alunos bolsistas e 
alunos voluntários que realizam diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dentre es-
sas podemos destacar: Colônia de Férias; Recepção de Calouros (visa a integração dos alunos 
recém ingressos na universidade com a comunidade); Tarde de Jogos (oferece semanalmente 
vivências em jogos analógicos); Tô de Boa... Tô no Campus (oportuniza vivências de lazer em 
locais variados do Campus UFMG- Pampulha); pesquisa sobre hábitos de lazer da comunidade 
acadêmica da UFMG. 

As Colônias de Férias, foco desse relato, por sua relevância, foram objetos de reflexão 
de diversos estudos ao longo da história. Em um artigo intitulado “Colônias de Férias: disciplina 
e biopolítica infantil” (2017), de Stephany de Sá Nascimento e outros, elas são tratadas como 
uma ação que pode promover, além do lazer, um determinado projeto de biopolítica, no sentido 
da disciplinarização dos corpos. Nesse sentido, os autores discutem maneiras de como a colônia 
de férias podem ser usadas e manipuladas para atingirem um objetivo previamente escolhido. 
Além disso, abordam a importância de as crianças serem tratadas como sujeitos capazes de 
participarem ativamente na construção de suas vidas.

Já o artigo “A importância da gestão de projetos em Colônia de Férias” (2020) produzido 
por Carlos Alberto Holdefer e Eduardo Hartmann Santos Gonçalves aborda a necessidade da 
construção de um plano ao se pensar a realização de uma Colônia de Férias. Os autores afirmam 
que não é possível alcançar sucesso em um evento desse porte sem a devida atenção e planeja-
mento, especialmente porque não há um método padrão já preestabelecido, cada evento é único 
e merece a devida cautela e dedicação ao ser organizado. Defendem, ainda, que deve haver um 
enorme cuidado ao selecionar as atividades que serão propostas, visto que são através delas que 
o lazer e a socialização são proporcionados à comunidade, e o sucesso do evento está atrelado 
ao êxito das atividades realizadas. Assim, os autores concluem que é de extrema importância 
um profissional capacitado, com bom conhecimento de gestão de eventos, do público alvo e de 
propostas de lazer para esse público.

Apesar da contribuição dos estudos citados anteriormente e de outros para o debate pú-
blico sobre as Colônias de Férias, destaca-se, na produção acadêmica, a dissertação de mestrado 
de Débora Alice Machado da Silva, intitulada “Colônia de Férias Temáticas: fundamentando a 
ação a partir das contribuições de Paulo Freire” (2008). A autora situa, historicamente, como estes 
eventos estiveram relacionados a projetos político-ideológicos de bases eugenistas e higienistas 
e destaca a significativa influência e participação dos profissionais da área de Educação Física. 
Além disso, a partir do pensamento de Paulo Freire, são problematizadas possíveis estratégias 
para que as Colônias de Férias possam estimular a vivência do lazer à luz de ideais democráticos 
e participativos que visam a autonomia dos sujeitos.

A partir do ano de 2009, as Colônias de Férias passaram a compor as atividades desen-
volvidas pelo PET Educação Física e Lazer da UFMG. Atualmente, elas ocorrem através de uma  
parceria entre o PET e o Centro Esportivo Universitário-CEU, principal estrutura da UFMG 
responsável pelas políticas de esporte e lazer da universidade. O projeto tem como objetivos 
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principais permitir a ampliação do universo cultural de seus participantes, contribuir com a 
formação de estudantes de graduação e fomentar ações interdisciplinares no campo de lazer.

Semestralmente, o evento recebe cerca de 240 participantes, que são distribuídos em 
seis turmas divididas por faixas etárias (6-7 anos; 8-9 anos; 10-11 anos; 12-13 anos; 14-15 
anos; e turma de adultos). São permitidos participantes que compõem a comunidade da UFMG 
(discentes, docentes, técnicos-administrativos, funcionários terceirizados – e seus parentes em 
primeiro grau). 

Trata-se de um evento com duração de uma semana, totalmente gratuito, em que é 
estimulado o convívio de grupos muito heterogêneos em relação à classe social, idade e expe-
riências prévias de lazer. 

Com o intuito de fomentar a reflexão sobre temas diversos a partir da participação na 
Colônia de Férias, o evento passou a possuir, a partir de sua terceira edição, um “tema central” 
que norteia a construção do cronograma das atividades. Assim, é possível, de forma lúdica, es-
timular a reflexão sobre a história de Minas Gerais, o respeito à diversidade cultural e a cultura 
geek, dentre outros temas que já foram abordados pelo evento.

Ao abordar a estratégia de trabalhar com Colônias de Férias temáticas, Silva (2012, p. 
25) afirma que: 

A Colônia de Férias Temática não responde apenas à perspectiva de ser vista como produto 
a ser consumido nas férias, mas ganha outras dimensões, passando a ser entendida como 
processo, qualificado pelas relações entre os significados (conteúdos) e os significantes (for-
mas de expressão dos mesmos), da contínua convivência e comunicação entre os sujeitos.

Cerca de cinquenta pessoas compõem o grupo que atua diretamente no evento. Além dos 
estudantes bolsistas e voluntários vinculados ao PET Educação Física e Lazer, são selecionados 
a cada edição, monitores pertencentes aos diversos cursos de graduação da UFMG. Por terem 
percursos formativos variados, o trabalho desenvolvido pelos monitores acaba se configurando 
como uma rica troca de experiências. Além disso, é oferecido um curso de formação de cerca de 
40 horas, em que são convidados professores para promover a capacitação dos monitores em 
temas identificados anteriormente como relevantes. Dentre outros, já foram assuntos abordados 
na capacitação: atividades físicas para crianças deficientes, jogos e brincadeiras tradicionais, 
primeiros socorros e urgência, contação de estórias.

É importante ressaltar que, ao longo de seus doze anos de história, o processo de 
organização da Colônia de Féria das UFMG foi se aprimorando, o que também é refletido nas 
funções desempenhadas pelos colaboradores do evento. Atualmente, a equipe de trabalho se 
distribui nas seguintes funções:

- coordenador do evento;

- volantes (subcoordenadores do evento);

- monitores de turma (distribuídos em quantidade de acordo com a faixa etária e 
número de inscritos da turma);



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

34 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

-  monitores da sala interativa (espaço de apoio às atividades das turmas);

- fotógrafo. 

Um dos principais desafios do evento é superar o seu caráter pontual e a percepção de se 
trata apenas de um interessante passatempo para o período de recesso escolar, em que atividades 
padronizadas são reproduzidas. Para isso, além da realização de Colônia de Férias temáticas e 
da fundamentação da ação na proposta da animação cultural7, o grupo que planeja e executa 
a ação aposta na permanência dos participantes em várias edições do evento. Sobre isso, os re-
gistros do PET Educação Física e Lazer apontam que mais de 62% dos participantes do evento 
estiveram presentes em pelo menos 4 de suas edições. Para que isso se efetive, no processo de 
inscrição dos colonos (que possui grande procura) são privilegiados os participantes veteranos. 

Além da ampliação das experiências dos participantes em atividades de lazer, o que pos-
teriormente pode ser socializado com outros membros familiares, a Colônia de Férias estimula 
a apropriação de espaços de lazer disponíveis tanto no campus universitário como em outras 
regiões da cidade. 

Belo Horizonte configura-se como uma cidade que possui diversos equipamentos de 
lazer, boa parte deles públicos. Destaca-se, por exemplo, o circuito cultural da Praça da Liber-
dade e 75 parques municipais. Essa estrutura privilegiada não garante que a população em 
geral acesse tais equipamentos. Dentre os motivos que explicam esse problema podemos citar 
a falta de conhecimento desses espaços. Ao propiciar que os participantes da Colônia de Férias 
da UFMG conheçam parte dessa estrutura de Belo Horizonte, o evento contribui para a futura 
apropriação desses espaços.

Destacamos também o esforço de todos os atores envolvidos para que a Colônia de 
Férias seja uma ação inclusiva. Tal meta é um desafio significativo, pois demanda infraestrutura 
e capacitação de recursos humanos comumente ausentes das políticas universitárias. Cabe res-
saltar que dados do PET Educação Física e Lazer indicam que cerca de 20% dos participantes 
das Colônia de Férias da UFMG possuem algum tipo de deficiência.

Além de membros da comunidade acadêmica que possuem essa característica, desde 
a 12ª. edição do evento é firmada uma parceria com a APABB, Associação de Pais, Amigos e 
Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, instituição sem 
fins lucrativos voltada à inclusão e à qualidade de vida das pessoas com deficiência e ao apoio 
às suas famílias. Através dessa parceria, a cada edição, cerca de 20 pessoas que já são atendidas 
pela APABB participam também da Colônia de Férias. Essa estratégia está em sintonia com o 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG (2018-2023) que define, em seu eixo “Direitos 
Humanos, Saúde Mental e Acessibilidade e Inclusão”, o objetivo de “estabelecer uma cultura 
da cidadania na vida cotidiana da Comunidade Acadêmica, colaborando para a construção 

7	 Na	prática,	isso	significa	que	as	vivências	propiciadas	pela	Colônia	de	Férias	buscam	mediar	a	relação	
que	os	sujeitos	constroem	entre	suas	experiências	prévias	e	novos	conteúdos	culturais.	Assim,	há	o	
estímulo	a	uma	formação	estética	e	ética.	
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de novas condições sociais, acadêmicas e institucionais mais inclusivas e mais democráticas” 
(UFMG, 2018, p. 159).

Por fim, destacamos o crescimento do evento, que o coloca como uma das ações conso-
lidadas da UFMG no campo do lazer. Em artigo publicado no ano de 2012 na Revista Kineses, 
Silva, Bretas e Caldas (respectivamente, tutor e bolsistas do PET Educação Física e Lazer à época) 
descreveram as características desse evento. Naquele momento, a ação atendia “[...] cerca de 
cento e setenta crianças [...] com idade entre seis e treze anos, divididos em quatro turmas de 
acordo com a idade (6-7 anos, 8-9 anos, 10-11 anos e 12-13 anos)” (p. 94). Informam também 
os autores que 30 colaboradores atuavam na Colônia, que já havia tido seis edições. Passados 
8 anos, conforme já relatado, a ação não impõe mais limite de idade aos participantes, atende 
240 pessoas e possui cerca de 50 colaboradores.

Sobre essa expansão, é importante retomar o papel da universidade pública nas políticas 
de lazer, tema abordado na primeira parte desse relato. Em pesquisa de mestrado que investigou 
as ações das universidades federais presentes no estado de Minas Gerais acerca das políticas 
institucionais de esporte e lazer, Pereira (2018) apontou que nem todas as instituições pesqui-
sadas inserem o lazer como uma de suas ações prioritárias. No caso da UFMG, a expansão da 
Colônia de Férias e outros dados que estão presentes no estudo citado permitem concluir que 
esta instituição tem dado destaque às ações de lazer voltadas à comunidade acadêmica.
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COLÔnia de FÉrias COmO eXperiÊnCia de Lazer inFanTiL: 
adesãO e saTisFaçãO dOs UsUÁriOs

Luis Henrique Domingues Verao das Neves8

Bolsista do Programa de Educação Tutorial/FAED/UFMS

Junior Vagner Pereira da Silva9

Tutor do PET Educação Física/FAED/UFMS

RESUMO: O cotidiano infantil pode ser ocupado com diversas atividades, dentre 
elas, as de lazer, como as Colônias de Férias. Diante da existência de atuação de 
empresas no mercado de trabalho com fomento desse tipo de lazer, o PET Educação 
Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, buscando democratizar o 
acesso aqueles que não dispõem de recursos para inscrições em Colônias de Férias 
pagas, criou evento gratuito. Diante ao exposto, a presente investigação teve como 
objetivo avaliar a Vª Colônia de Férias PET Educação Física. Trata-se de um estudo 
de avaliação de ações vinculadas a políticas públicas, do tipo ex-post, com análise do 
perfil dos participantes e taxa de adesão por meio de análise documental e percepção 
dos pais e responsáveis sobre o evento. Os resultados apresentam predominância de 
crianças de 6 a 12 anos, com equilíbrio entre meninos e meninas e elevada taxa de 
Adesão (TA), Percentual de Frequência por Inscrito e Percentual de Frequência por 
Dia. Por outro lado, a Taxa de Cancelamento e Taxa de Rotatividade Diária foram 
baixas, porém, com aumento a partir do penúltimo dia. A maioria dos pais/respon-
sáveis avaliou o período, horário, local, postura dos organizadores, atividades desen-
volvidas e o evento como excelente. Ainda, sinalizaram que os principais objetivos 
de inscreverem seus filhos foram a socialização, o divertimento e o afastamento dos 
filhos dos jogos digitais. Conclui-se que o evento alcançou os objetivos ao qual se 
propôs, dispondo assim de efetividade.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Férias. Infância.

RESUMEN: La vida diaria de los niños puede estar ocupada con varias actividades, 
entre ellas, actividades de ocio, como el Summer Camp. Ante la existencia de empresas 
en el mercado laboral con la promoción de este tipo de ocio, el PET Educación Física de 
la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, que busca democratizar el acceso para 
quienes no cuentan con los recursos para inscribirse en campamentos vacacionales 
remunerados, creó evento gratuito. Por lo anterior, la presente investigación tuvo 

8 E-mail: lhluishd@gmail.com
9 E-mail: jr_lazer@yahoo.com.br
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como objetivo evaluar la Educación Física PET Vª Colônia de Férias. Se trata de un 
estudio de evaluación ex-post de acciones vinculadas a políticas públicas, con análisis 
del perfil de los participantes y tasa de adherencia a través del análisis documental 
y la percepción de los padres y tutores sobre el evento. Los resultados muestran un 
predominio de niños de 6 a 12 años, con equilibrio entre niños y niñas y una alta 
tasa de Adherencia (AT), Porcentaje de Frecuencia por Suscriptor y Porcentaje de 
Frecuencia por Día. Por otro lado, la Tasa de Cancelación y Tasa de Sin embargo, 
las tasas de rotación diaria fueron bajas, con un aumento desde el penúltimo día. 
La mayoría de los padres / tutores calificaron el período, hora, lugar, posición de 
los organizadores, actividades desarrolladas y el evento como excelente. Aún así, 
señalaron que los principales objetivos de inscribir a sus hijos eran la socialización, 
la diversión y la eliminación de los niños de los juegos digitales. Se concluye que el 
evento alcanzó los objetivos para los que fue propuesto, teniendo así efectividad.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Vacaciones. Infancia.

inTrOdUçãO 

No que diz respeito ao lazer, pode-se destacar dois aspectos importantes os quais 
orientam sua vivência: o tempo e atitude. O lazer referente ao aspecto tempo, se configura pelas 
atividades desenvolvidas no período de ausência das obrigações nos âmbitos trabalhistas, sociais 
e familiares, relacionando-se assim ao tempo disponível. Quanto à atitude, será caracterizado 
pela ação do sujeito, ou seja, pela atitude em optar por fazer algo, mesmo que seja fazer nada 
(Marcellino, 2002).

Na infância, o lazer se manifesta sobretudo pelo jogo e brincadeira, que corrobora para 
com o engajamento político e social (Marcellino, 2002), permitindo com que vivenciem diferentes 
ações motoras, interações sociais e desenvolvimento infantil. 

Dentre as estratégias possíveis de serem criadas para ampliação do lazer infantil, se 
encontram as colônias de férias, que consistem em ambientes organizados, nos quais as pessoas 
podem vivenciá-lo de forma ampla e integral (Assunção, 2004). 

No que concerna aos espaços, as colônias de férias podem ser organizadas em dois tipos.  
Quanto a diferenciação entre eles, o primeiro tipo está relacionado a ausência de um animador 
sociocultural e a falta de sistematização (planejamento) de atividades voltadas para vivência 
do lazer, ocorrendo durante o ano todo, enquanto no segundo, a animação sociocultural figura 
como elemento fundamental para o desenvolvimento da ação em períodos de férias escolares 
(Assunção, 2004).  

Em que pese as contribuições da experiência com atividades lúdicas em Colônias de 
Férias e o potencial para o desenvolvimento infantil que esse tipo de evento dispõe, observa-se 
que parte da população infantil não tem acesso, haja vista que são fomentadas, em sua maioria, 
por entidades privadas, as quais colocam a disposição da sociedade um produto cultural, com 
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cobrança de taxa para participar, deixando de fora aqueles que pelas contradições históricas e 
sociais, não podem pagar para participar.

A partir da identificação deste problema, a Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, desde 2015 organiza a Colônia de Férias PET Educação Física, que tem por objetivo de-
mocratizar o acesso ao lazer infantil. Especificamente, a ação busca proporcionar as crianças e 
aos pré-adolescentes experiências com diferentes atividades lúdicas relacionadas aos conteúdos 
culturais do lazer; oportunizar a vivência de diferentes culturas; socialização entre organizadores 
e participantes e participantes-participantes; contribuir com o desenvolvimento dos participantes.

Diante ao exposto, o presente estudo buscou avaliar a Vª Colônia de Férias PET Edu-
cação Física. Em específico, objetivou analisar o perfil dos participantes; investigar a taxa de 
adesão; analisar os objetivos pelos quais os pais/responsáveis inscreveram os filhos; identificar a 
percepção dos pais/responsáveis das crianças participantes sobre a ação; diagnosticar os pontos 
positivos e negativos do evento; obter sugestões que possam melhorar a ação.

meTOdOLOgia

O estudo se caracteriza como avaliação de ações vinculadas a políticas públicas, do tipo 
ex-post (após a ação), de cunho qualitativo, dirigida a pequenos grupos de usuários e beneficia-
dos de programas; exploratório, com uso de indicadores subjetivos de satisfação, que decorrem 
da percepção de indivíduos sobre diferentes aspectos da realidade obtidos por intermédio de 
pesquisas de opinião (Jannuzzi, 2002). 

A população foram os pais/responsáveis por crianças de 7 a 12 anos, inscritas na Vª 
Colônia de Férias PET Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A 
amostra foi do tipo não probabilística, por adesão.

A ação foi realizada no período de 27 a 31 de janeiro de 2020, das 13h às 17h, no 
Complexo das Quadras Cobertas da UFMS – Cidade Universitária e a coleta de dados com 
os pais/responsáveis realizada no período de 1 a 10 de fevereiro, após a execução da ação. Os 
animadores socioculturais que atuaram frente as atividades foram os petianos e acadêmicos do 
curso de Educação Física.  

A avaliação da Taxa de Adesão (TA), Taxa de Cancelamento (TC), Taxa de Rotativi-
dade Diária (TRD), Percentual de Frequência por Inscrito (PFI) e Percentual de Frequência por 
Dia (PFD), ocorreram por intermédio da análise documental, que conforme Lakatos e Marconi 
(2003, p. 174), “está restrita a documentos, escritos ou não”, a fim de coletar dados inerentes, 
podendo ser “feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois” (p. 174).

Como fonte, utilizamos as fichas de inscrições e folhas de frequência assinadas pelos 
responsáveis no início e término da ação em cada dia. Para obtenção dos indicadores, adotamos 
as fórmulas: TA = (número de inscritos – evadidos/número de inscritos x 100), TC = (número de 
inscritos que não compareçam nenhum dia/número de inscritos que compareceram pelo menos 
um dia x 100), TRD = (Número de desistência por dia x número de inscritos)/100), PFI = (100 
/ número de inscritos x número de inscritos que frequentam 5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia), 
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PFD (100 / número de inscritos x número de inscritos que participaram na segunda-feira, terça-
feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira).

Para obtenção das informações relacionadas satisfação, recorremos a análise de Indica-
dor de Satisfação dos Usuários, que, segundo Minayo (2009), consiste em análise qualitativa a 
partir da lógica quantitativista, em que se busca identificar o nível de “[...] contentamento sobre 
relações travadas com os profissionais, informações recebidas e eficácia ou competência da ação 
dos profissionais para atender as necessidades do cliente” (p. 86). 

A técnica de pesquisa utilizada para obtenção do Indicador de Satisfação dos Usuários 
foi a aplicação de questionários, que consiste em entrega do instrumento impresso ao participante 
para o que mesmo responda de próprio punho (Gil, 2010). 

O instrumento utilizado foi um questionário on-line, que consiste em uma tendência 
e possibilita agilidade e precisão com os sujeitos da pesquisa (Gil, Camelo, & Lau, 2013). O 
questionário foi estruturado na plataforma Word Press, composto por vinte e três questões, 
sendo dez abertas e treze fechada. Os pesquisadores enviaram envio o link do instrumento aos 
pais/responsáveis por WhatsApp. 

resULTadOs e disCUssãO 

No que diz respeito ao planejamento das atividades e da estrutura do evento, foram 
sistematizadas a partir de reuniões que antecederam a ação, envolvendo o tutor e petianos. Fo-
ram sistematizadas na perspectiva de proporcionar a vivência dos participantes de forma ampla 
e integral nos interesses culturais do lazer: físico-esportivo, artístico, manual, social. A partir 
de reuniões iniciais, estabeleceu como atividades a compor a proposta: a) jogos com os pés; b) 
atividades variadas; c) jogos digitais; d) jogos com as mãos; e) gincana; f) jogos simbólicos; g) 
jogos com as mãos. Também fizeram parte da estrutura do evento (atividades recreativas, con-
fecção de brinquedos, pintura facial, atividades livres, jogos tradicionais em família) e por fim, 
no último dia, passeio ao Parque das Nações Indígenas e atividades recreativas.

Das 80 vagas disponibilizadas, 72 foram preenchidas, o que correspondeu ao alcance 
de 90% da oferta. Em relação ao sexo, 50% eram meninos e 50% meninas, com predominância 
de meninas entre 6 a 9 anos e meninos, na faixa etária de 10 a 12 anos. No que diz respeito a 
faixa etária, deu-se em sua maioria por infantis de 6 a 9 anos (65,27%).  

Quadro 1. Perfil dos participantes da Vª Colônia de Férias PET Educação Física 

6 à 9 anos 10 à 12 anos Geral
Meninos 22 14 36
Meninas 25 11 36
Total 47 25 72

A participação dos inscritos no evento foi excelente, vez que apresentou elevada Taxa 
de Adesão, baixa Taxa de Cancelamento e de Rotatividade Diária, sobretudo, nos três primeiros 
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dias. Todavia, observa-se que ao longo da semana, com o decorrer dos dias, a participação foi 
diminuindo, com taxas de rotatividade e PFD  maior nos dois últimos dias.

Quadro 2. Adesão a Vª Colônia de Férias PET Educação Física

Indicadores Taxa
Taxa de Adesão (TA)  97.22%

Taxa de Cancelamento (TC) 2.85%

Taxa de Rotatividade Diária (TRD)

Primeiro dia 3.6%
Terceiro dia 5.76%
Quarto dia 5.04
Quinto dia 12.96%
Sexto dia 12.24%

Percentual de Frequência por Inscrito (PFI)

5 dias 61.11%
4 dias 18.05%
3 dias 12.50%
2 dias 2.77%
1 dia 2.77%

Percentual de Frequência por Dia (PFD)

Segunda-feira 93.05%
Terceira-feira 88.88%
Quarta-feira 90.27%
Quinta-feira 75.00%
Sexta-feira 76.38%

Os resultados obtidos estão relacionados a concepção filosófica pela qual as atividades 
desenvolvidas no Programa de Educação Tutorial são pautadas – ensino, pesquisa e extensão. 
Ou seja, o desenvolvimento da ação encontra-se fundamentada em saberes obtidos em discipli-
nas da matriz curricular em Educação Física, dentre elas, Estudos do Lazer, Metodologias de 
Ensino dos Esportes, Pedagogia do Esporte, Didática da Educação Física, a qual são suportes 
bases para atuação e prática pedagógica. Por outro lado, se encontra articulada também aos 
estudos desenvolvidos pelos integrantes do grupo e experiências obtidas em edições anteriores, 
as quais tanto conhecimentos científicos foram produtos, quanto aplicados junto à comunidade.

O trajeto percorrido no ensino, pesquisa e extensão corroboram com que um processo 
complexo como o de ensino-aprendizagem, seja desenvolvido com qualidade, conhecimentos 
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adequados e cuidados necessários a proposta, como organização de ambiente apropriado para 
o ensino, de forma com que seja significativo para os sujeitos envolvidos. A respeito da apren-
dizagem significativa, Palma e Valentini (2009), ressaltam que o professor deve partir do conhe-
cimento do aluno, ambiente apropriado de ensino, todos devem participar e para tal deve-se ter 
atividades diversificadas com desafios constantes.

Mesmo dispondo de reconhecimento dos participantes e os organizadores dispondo do 
conhecimento da importância da oferta de um rol de atividades que englobem vários interesses 
culturais, o número de desistências a partir do quarto dia aumento, podendo está condição estar 
relacionada ao cansaço provocado com o acúmulo de participações ao longo da semana.

Neste sentido, torna-se importante que nas próximas edições, os organizadores repensem 
a programação, buscando mesclar atividades de jogos motores e esportivas (que exigem maior 
vigor físico e foram predominantes nessa edição), com mais experiências de lazer relacionadas 
aos outros interesses culturais e forma de vivência, como por exemplo as contemplativas, haja 
visa que conforme defende Marcellino (2002), se faz importante que o acesso ao lazer seja dado 
por meio de experiências do gênero prático, contemplativo e do conhecimento.

Os objetivos pelos quais os pais/responsáveis inscreveram os filhos na ação, foram di-
versos, mas predominando entre eles a busca por oportunidades que promovam a socialização 
com outras crianças, divertimento e amenização do uso de dispositivos eletrônicos, conforme 
quadro 2.  

Quadro 3. Objetivos pelos quais pais/responsáveis inscreveram as crianças e pré-adolescentes 
na Vª Colônia de Férias. 

Objetivos Frequência relativa

Interagir com outras crianças 54,82%
Se divertir 19,35%
Minimizar o acesso a dispositivos 
tecnológicos e mídias sociais 

16,12%

Praticar atividade física 12,89%
Brincar 12,90%
Ocupar o tempo ocioso 6,45%
Participar de recreação 6,45%
Realizar atividades lúdicas 6,45%
Vivenciar o lazer 6,45%

	 	 Fonte:	os	autores.

A busca pela diversão se encontra relacionada ao fato de parte da população infantil não 
mais desfrutarem de condições lúdicas no contexto do bairro ou das ruas, pois a urbanização   e   
o desenvolvimento  pós-industrial , conforme ensinam Ferreira  Neto (2001)   e   De   Gáspari   e   
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Schwartz   (2002),   trouxeram  grandes  prejuízos  ao  contexto  infantil,  vez que locais como 
as ruas, que antes eram habitadas pelo jogo infantil, passaram a ser ocupados exclusivamente 
por veículos automotores, condição que corroboram com que em períodos de férias, as crianças 
acabem restritas ao contexto do lazer.

Essas restrições, por sua vez, acabam diminuindo as oportunidades de escolha das 
vivências lúdicas, fazendo com que o tempo de tela (vídeo games, televisão, computador), que 
durante a semana é superior a 2h (Venturim, 2014), seja ainda maior, o que justifica também a 
busca da Colônia de Férias pelas pais/responsáveis com objetivos de minimizar o acesso a dis-
positivos tecnológicos e mídias sociais.

Dentre os malefícios advindos do tempo de tela, nota-se o aumento em 12% da carga 
de estresse, bem como, estar acima do peso (Bellodi, 2018). Oportunizar diferentes atividades 
é uma estratégia possível para sair deste ideário mórbido e estático. Desta forma, a colônia de 
férias possibilita ressignificar saberes e práticas humanas, a partir da vivência do lúdica de dife-
rentes conteúdos (Assunção, 2004).   

Em relação a avaliação do evento, a maioria dos pais/responsáveis avaliaram a data 
(96,77%), o horário (87,09%) e o local (54,83%) da realização, como excelente.

Gráfico 1. Avaliação sobre o período, o horário e o local da ação.

Fonte:	os	autores.	

Considerando que o evento ocorre nas férias, no período vespertino e em local que 
dispõe de ampla estrutura física para desenvolvimento das aulas do curso de Educação Física e 
projetos esportivos da UFMS, esses resultados reforçam a compreensão de que espaços criados 
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para outros fins, como as universidades, podem ser ressignificados como equipamentos não espe-
cíficos do lazer, de modo que contribuam com a democratização de oportunidades relacionadas 
aos diferentes interesses culturais.

A maioria dos pais/responsáveis avaliou o evento como excelente (93,24%). Mesma 
percepção também teve em relação ao sistema de recepção e devolução das crianças (87,09%), 
a postura dos organizadores (90,32%) e atividades desenvolvidas (87,09%). Ainda, a maioria 
sinalizou que os filhos avaliaram o evento como excelente (90,32%) e que se sentiram seguros 
ao deixar os menores com os organizadores (80,64%). Quando questionados sobre a indicação 
do evento à outras pessoas e se levariam as crianças nas próximas edições, todos assinalaram 
positivamente para ambas as questões.

Gráfico 2. Avaliação pais/responsáveis sobre postura dos organizadores, 
atividades desenvolvidas e avaliação geral do evento.

Fonte:	os	autores.

Esses resultados são satisfatórios, vez que o atendimento da comunidade é um dos 
objetivos do Programa de Educação Tutorial e, por meio do processo formativo, se mostrou 
uma experiência eficiente em atender a comunidade com oportunidades de lazer em período de 
férias. 

Um ponto importante a se destacar, é referente a formação profissional. Mesmo que 
observado que os “maiores” ganhos são relacionados ao público-alvo, pode-se perceber tam-
bém, influência positiva deste evento para formação profissional de estudantes envolvidos na 
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ação. Bastos, Laurino, Furtado e Lemos (2014), relatam que a ação possibilita a experiência na 
sistematização e organização de eventos que diferem dos discursos e dinâmicas estabelecidas 
pelas instituições de ensino.  Além disso, observa-se oportunidade dos monitores e petianos 
envolvidos, a vivenciarem a práxis da Educação Física de forma concreta, estabelecendo elo 
entre o conteúdo construído na teoria e a prática, colaborando assim, para o aperfeiçoamento 
pessoal e profissional.

A extensão, compreendida como relação de comunicação, na qual as partes se benefi-
ciam a fim de problematizar, construir e solucionar problemáticas intrínsecas ao contexto em 
que vivem, é uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, 
possibilita ao discente envolvido, como agente formador, questionar-se sobre suas práticas pe-
dagógicas, bem como, refletir em uma condição macro a realidade na qual está inserido (Paiva 
& Marcellino, 2004). 

Ademais, a extensão, advinda de uma instituição pública conforme exposto, configu-
ra-se em termos sociais, como forma de efetivação de diversos direitos inerentes aos infantis 
mencionados no Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...] é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária (Lei nº 8.069, 1990). 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas (51.61%) e a organização do evento 
(16.12%) foram consideradas pelos pais como principais pontos positivos. Em relação aos pontos 
negativos, 32.25% sinalizaram não terem ocorrido. No entanto, fatores externos e estruturais, 
como o espaço utilizado foi apontado por 25.80%. Ainda, abriu-se uma questão para sugestões, 
conforme o quadro 4.
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Quadro 4. Aspectos positivos e negativos. 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS

Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

Atividades 
desenvolvidas na 
ação 

16 51,61%
Não teve 
pontos 
negativos 

10 32,25%

Organização 5 16,12% Espaço físico 8 25,80%

Atendimento dos 
monitores

3 9,67% Distância 1 3,22%

Interação entre as 
crianças

3 9,67%
Tempo de 
duração do 
evento 

1 3,22%

Trabalho em 
equipe

3 9,67%
Uso do espaço 
livre

1 3,22%

Trato humano 3 9,67%

Ações educativas 2 6,45%

Fonte:	os	autores.

Ao longo das edições, diferentes parâmetros pedagógicos e metodológicos foram adota-
dos no planejamento da ação. Em específico a esta quinta edição, estabeleceu-se uma sequência 
dividida em três eixos. O primeiro, vinculado a parte de organização e logística, delimitado em 
reuniões semanais entre petianos e tutor, a fim de elaborar um planejamento estável (pesquisa, 
sugestões e escolha das dinâmicas); o segundo, relacionado a execução das atividades – ou seja, 
a parte prática e efetiva da ação, e por fim, a avaliação, tabulação, relatório final e exposição dos 
dados. Observa-se na literatura, estudos que estruturam a colônia de férias, similarmente com o 
exposto (Duarte, Marin, & Ivo, 2014; Bastos, Laurino, Furtado, & Lemos, 2014). 

No que se refere, a indicação de realização das atividades por mais dias (12.90%), se-
guida de mudanças ou melhorias no espaço físico (6.45%) e criação de grupo em mídia social 
para melhor comunicação, antecipada (6.45%), figuraram como a principal sugestão dos pais, 
para serem implementadas na próxima edição. 
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Quadro 5. Sugestões a partir dos pais.

Sugestões Frequência relativa

Ação ocorrer em mais dias 12,90%

Contemplar crianças com idades menores 3,22%

Criar grupo em mídia social para melhor 
comunicação, antecipadamente

6,45%

Inserção de mais monitores 3,22%

Mudança ou melhoria no espaço física 6,45%

Realização da ação nas férias do meio do ano 3,22%

Fonte:	os	autores.	

COnCLUsÕes

Conclui-se que o perfil dos participantes da Vª Colônia de Férias são crianças e pré-a-
dolescentes de 6 a 12 anos, com distribuição equilibrada entre meninos e meninas. Em relação 
a adesão ao evento, todas os indicadores avaliados (Taxa de Adesão, Percentual de Frequência 
por Inscrito e Percentual de Frequência por Dia),  apresentaram resultados positivos e elevados, 
indicando a participação dos inscritos. Por outro lado, a Taxa de Cancelamento e Taxa de Ro-
tatividade Diária, foram baixas.

Os principais objetivos dos pais/responsáveis inscreverem seus filhos na ação encon-
tram-se relacionadas ao potencial de desenvolvimento que eventos de lazer como as colônias de 
férias dispõem e palas características de espaço privilegiado para ocorrência do divertimento.

Por fim, a percepção que os pais/responsáveis tem sobre a ação são positivos em todos 
os quesitos analisados, indicando assim a efetividade dos objetivos delineados para Colônia de 
Férias, assim como eficiência do Programa de Educação Tutorial em promover experiências de 
extensão junto a comunidade, a partir dos conhecimentos advindos das disciplinas curriculares, 
discussões e estudos desenvolvidos no âmbito do programa.

reFerÊnCias

ASSUNÇãO, C. Q. S. (2004). Colônia de Férias. In: Dicionário Crítico do Lazer. Gomes, C. L. 
(Org.). Belo Horizonte: Autentica Editora, 43-48.

BASTOS, B. G., Laurino, F. C., Furtado, G. V. N., & Lemos, T. G. (2014). Colônia de férias 
PIBID educação física FURG 2013: uma experiência no contexto da docência.  31º SEURS - 
Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, realizado em Florianópolis, SC, no período 
de 04 a 07 de agosto de 2013 - Universidade Federal de Santa Catarina.



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

48 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Bellodi, A. C. (2018). Obesidade em crianças e adolescentes: temperamento, estresse, coping e 
risco psicossocial familiar. (Tese Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de Campinas). 
Disponível em: http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/1054 

De  Gáspari, J.  C., & Schwartz, G.  M. (2002). O capital humano: investindo nas ações do 
brincar. Cinergis, Santa Cruz do Sul,  3(2), 7-20.

Duarte, R. N., Marin, E. C., & Ivo, A. A. (2014). Colônia de Férias como projeto de extensão 
universitária. Revista Biomotriz, 8 (2), 18-29.

Ferreira  Neto,  C.  A. (2001). Motricidade e jogo na infância. 3.  ed.  Rio de Janeiro: Sprint, 194.

Gil, A. C. (2010). Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas.

Gil, R. F., Camelo, S. H., & Laus, A. M. (2013). Nursing tasks in the Material Storage Center 
of hospital institutions. Texto Contexto Enferm, 22(4), 927-934. 

Jannuzzi, P. M. (2002). Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas 
sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, 56(2), 137-160.

Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2003). Fundamentos de metodologia científica. Atlas.

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências: Congresso Nacional. Brasília.

Marcellino, N. C. (2002). Estudos do lazer: uma introdução. São Paulo: Autores Associados.

Martínez, P. L. M. (2009). A educação do corpo fora da escola: as origens das colônias de férias 
na Espanha. Educar Editora UFPR, 33, 23-37.

Minayo (2009). Construção de Indicadores Qualitativos para Avaliação de Mudanças. Revista 
Brasileira de Educação Médica, 33 (Supl. 1), 83-91.

Paiva, J.L., & Marcellino, N. C. (2004). Possibilidades para a extensão universitária a partir 
de uma política de lazer, nas faculdades de educação física. R. bras. Ci e Mov, 12(1), 85-90.

PALMA, Mirian Stock; VALENTINI, Nádia Cristina; UGRINOWITSCH, Herbert.  Estilos de 
ensino e aprendizagem motora: implicações para a prática. In: OLIVEIRA, Amauri Aparecido 
Bássoli de; PERIM, Gianna Lepre (Orgs.). Fundamentos pedagógicos do Programa Segundo 
Tempo: da reflexão à prática. Maringá: EDUEM, 2009. p. 89-111.

Venturim, L. M. V. P. Atividade Física e comportamentos sedentários em crianças de 7 a 10 
anos. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo). Disponível em:  
http://200.137.65.30/handle/10/1570. 

http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/1054
http://200.137.65.30/handle/10/1570


49Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO
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RESUMO: O presente relato visa contribuir na perspectiva do conteúdo esporte, tra-
tando especificamente do Voleibol, nas aulas de Educação Física dentro do universo 
escolar. A partir da elaboração do trato pedagógico do referido conteúdo, a fim de 
evitar algo bastante comum que é a prática pela prática. É preciso que utilize-se os 
conteúdos abarcados pela Educação Física escolar a saber o jogo, a luta, a ginástica, a 
dança e o esporte em uma perspectiva crítica de maneira que contribua com o sentido 
real para a formação de um sentido também real de educação. O trato com o Voleibol, 
no referido relato, oportunizou a reflexão de  diversos entraves que permeiam nossa 
sociedade como as questões de gênero e de poder e também o verdadeiro sentido e 
significado acerca do lazer enquanto fenômeno em sua manifestação social. O pre-
sente relato concretizou-se como experiência exitosa, por reportar os alunos, para 
além dos limites da escola levando-os à reflexão de um mundo real e das injustiças 
sociais postas por esta realidade concreta. 

PALAVRAS-CHAVE: Voleibol. Educação para e pelo lazer. Educação Física escolar. 
Residência pedagógica.

RESUMEN: El presente informe tiene como objetivo contribuir desde la perspectiva 
de los contenidos deportivos, específicamente relacionados con el Voleibol, en las 
clases de Educación Física dentro del universo escolar. A partir de la elaboración 
del tratamiento pedagógico del contenido referido, con el fin de evitar algo bastante 
común que es práctica por práctica. Es necesario utilizar los contenidos que abarca 
la Educación Física escolar, a saber, el juego, la lucha, la gimnasia, la danza y el 
deporte en una perspectiva crítica de manera que contribuya con el significado real 

10 E-mail: mozartrodriguesdesales@gmail.com
11 E-mail: tereza.franca@ufpe.br
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para la formación de un sentido real de educación. El trato con el Voleibol, en dicho 
informe, brindó la oportunidad de reflexionar sobre diversos obstáculos que permean 
nuestra sociedad como los temas de género y poder y también el verdadero significado 
y significado del ocio como fenómeno en su manifestación social. Este informe se 
convirtió en una experiencia exitosa, para los estudiantes reportando, más allá de los 
límites de la escuela, llevándolos a reflexionar sobre un mundo real y las injusticias 
sociales que plantea esta realidad concreta.

PALABRAS CLAVE: Vóleibol. Educación para y para el ocio. Educación física escolar. 
Residencia pedagógica.

inTrOdUçãO

A escola enquanto instituição social assume o protagonismo no interior das sociedades 
pós-modernas por tratar, sistematizar e transmitir o conhecimento cultural acumulado ao longo 
da humanidade. Porém, devido à forte influência advinda do sistema econômico hegemônico, 
o capitalismo, as escolas têm se tornado verdadeiros laboratórios cuja a intencionalidade final 
é o preparo para o mercado de trabalho. A exacerbação deste papel pela busca da preparação 
do indivíduo para inserção no referido sistema vem promovendo uma série de repercussões no 
âmbito escolar, pode-se aqui com o intuito de tornar mais explícita esta questão, apontar por 
exemplo o tratamento subversivo de temas fundamentais para a formação humana, como o é 
por exemplo o lazer, que não tem sequer uma discussão e reconhecimento de sua valiosidade 
para a estruturação do meio social. 

Dialogando com Souza Jr.(1999) ele coloca que:

[...] evidenciamos que estas situações de conflito que circundam, penetram e determinam 
as questões referentes ao trato com o conhecimento, em forma de conteúdo de ensino, são 
referentes aos elementos de crítica à organização do trabalho pedagógico evidenciados 
no cotidiano das práticas pedagógicas dos diferentes componentes curriculares da escola 
capitalista, tais como: vida escolar separada da produção material e sob gestão autoritária 
e alienante, fragmentação do trato com o conhecimento, organização do conhecimento es-
colar como mera simplificação do conhecimento científico diante de controles hierárquicos.

Uma outra problemática que se pode apontar por exemplo, é a questão da profissio-
nalização nos limites da escola, onde os conteúdos inerentes à Educação Física Escolar a saber 
a ginástica, a dança, o jogo, a luta e o esporte recebem um trato incoerente com o intuito da 
escola que  é a educação enquanto prática social para a formação humana. Tratando acerca do 
conteúdo do esporte especificamente, é muito frequente e recorrente a percepção no âmago da 
escola, a presença de projetos esportivos nas diversas modalidades seja o futebol, o basquete, 
o handebol ou o voleibol, cujo o intuito é a profissionalização dos escolares para inserção em 
um mercado de trabalho personalizado para reproduzir a segregação social e reforçar a par-
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tilha desigual do poder, uma vez que, uma pequena parcela detém a sua porção majoritária. 
Atualmente, são muito bem evidenciadas algumas problemáticas atreladas à esta proposta uma 
vez que o esporte tratado sob a ênfase do alto rendimento é responsável por reverberar ações e 
atitudes em seus atores como a incorporação de comportamentos como a exclusão dos menos 
habilidosos e a exacerbação de questões relacionadas à competitividade, o que acaba por des-
qualificar sua presença no âmbito escolar uma vez que se olhada por esta perspectiva, o esporte 
acaba exercendo um papel de deseducação que se concretiza como uma incoerência uma vez 
que acaba por contribuir com valores opostos aos almejados pela educação.      

Segundo Betti (1999), acreditamos que:

Estas considerações demonstram que, apesar da forma como o esporte é transmitido nas 
escolas, ele ainda é hegemônico no ensino da Educação Física de 1º e 2º graus, ou seja, a 
cultura predominante na escola é a cultura esportiva. Entretanto, faltam muitas coisas. É 
possível compreendermos nosso corpo, nossa expressão somente através da cultura esportiva? 
Parece-me que não. Nas crianças que entrevistei, a compreensão do corpo não foi sequer 
citada. Parece-me, portanto, que falta alguma coisa. Falta aos professores  adquirir uma 
nova forma didática de ensinar o esporte, abordando a teoria (cognitiva, social e cultural) 
juntamente com a prática. Mas falta ainda um outro tipo de mudança, que é a introdução 
de novas modalidades esportivas, os diferentes tipos de dança e as atividades expressivas.

Neste contexto, é importante pensar práticas com base nos pressupostos de uma edu-
cação para e pelo lazer, com verdadeiros expoentes como Dumazedier (1974); França (1999); 
Melo (2003) que de forma excepcional, evidenciam possibilidades de intervenção pedagógica na 
interrelação Educação-Lazer. Em seus estudos apontam para o duplo processo educativo desta 
intervenção pedagógica, que visualiza a educação para e pelo lazer como expressão pedagógica 
e objeto de educação. Neste sentido, ratifica-se as posições teórico-críticas de França (1999) 
quando alerta que:

[...] gerar reflexões acerca do corpo que vive e produz o lazer, pressupõe abordagens que 
garantam valores culturais, éticos e estéticos educacionais, construídos por meio da interação 
essencial do ser. Valores desenvolvidos na perspectiva da democracia cultural, constituindo 
no ambiente do lazer um espaço autêntico onde o lúdico, a experiência estética, a sensibi-
lidade, a emoção seja fertilizada.

Educação para o lazer tem o sentido de contribuir com o processo de conscientização 
coletiva, com a finalidade de democratizar o seu acesso. Dentro deste processo se faz indispen-
sável e trivial o desvelamento da existência de relações de poder no interior da sociedade a fim 
de dotar a base da pirâmide social, composta pelas famílias de  trabalhadores, de seu direito ao 
lazer alertando também sobre a necessidade de se pensar criticamente na tentativa de atenuar 
as disparidades abissais que existem dentro da sociedade, quando se trata do usufruto do lazer. 
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Já a educação pelo lazer, reconhece a potencialidade do referido fenômeno na construção e 
lapidação do ser humano, enxergando na própria vivência do lazer um instrumento de valioso 
potencial educacional.

A partir de reflexões provocadas por este contexto, a intencionalidade do presente relato 
é socializar e submeter à crítica do universo acadêmico do lazer, a experiência materializada no 
âmbito do programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de Pernambuco, no curso 
de Licenciatura em Educação Física-UFPE, em uma escola estadual do município de Camaragibe, 
localizado na região metropolitana da cidade do Recife/Pernambuco.  

reLaTO de eXperiÊnCia

A materialização da vivência da temática voleibol na aula de Educação Física na escola 
estadual Timbi, configurou-se como um verdadeiro desafio uma vez que a escola não dispunha 
de espaço adequado para a efetivação da experiência com os alunos do oitavo ano. Entretanto, 
este impercílio transformou-se em uma possibilidade única  para que se fosse trabalhado a sua 
construção, desde a concepção até a materialização,  dotando o momento de verdadeiro signi-
ficado para os alunos.

Inicialmente foi preciso que, sempre contando com a participação efetiva dos alunos, se 
olhassem as oportunidades oferecidas pelos espaços da escola para que, por meio da improvisa-
ção, fosse possível a estruturação de um espaço minimamente adequado para a concretização de 
uma experiência que chegasse o mais próximo possível  da modalidade em seu real significado.

 Neste momento os alunos, mesmo aqueles que não tivessem proximidades com a te-
mática, tiveram a oportunidade de (re)aproximação a partir da apresentação de vídeos nas aulas 
introdutórias do conteúdo que tinham como finalidade dimensionalizar os espaços e materiais 
requeridos para a expressão e manifestação da referida temática. Os alunos detinham as infor-
mações de que a temática caracterizava-se por ser uma modalidade de rede que separa duas 
áreas, cada uma equivalente à um quadrado de lado equivalente a 9 metros, configurando-se a 
área de uma quadra de voleibol o equivalente à um retângulo de dimensão  18x9 m. Também, 
se foi debatido sobre informações relativas à altura da rede na modalidade, que é de 2,43m para 
o público masculino e 2,24m para o feminino. De posse destas informações os alunos foram 
capazes de localizar entre os espaços disponíveis na escola, um que possibilitava a manifestação 
da prática do voleibol, um espaço no pátio e que tinha duas plantas dispostas paralelamente, o 
que possibilitou a sua utilização como suporte para rede. 

Localizado o espaço  quando do momento de montagem da rede, os alunos questionaram 
em que altura ficaria posicionada a rede, uma vez que existia a diferença devido às questões rela-
tivas ao gênero. Foi estabelecido, por meio de uma rápida discussão, que a rede seria posicionada 
numa altura relativamente baixa (~1,80m) se comparada com a altura oficial, e a justificativa 
que orientou esta tomada de decisão foi por considerar primeiro que não haveria segregação de 
acordo com o gênero, ou seja, meninos e meninas participariam concomitantemente da mate-
rialização do fenômeno e depois por considerar que de maneira geral, os alunos e alunas tinham 
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pouca ou nenhuma experiência com a modalidade, de modo que, se a rede fosse posicionada 
numa altura muito elevada não favoreceria a fluidez do jogo uma vez que os alunos teriam um 
grau também elevado de dificuldade e que de maneira majoritária os alunos apresentavam uma 
estatura mediana e careciam de habilidades, oriundas de experiências prévias, que permitssem a 
sistematização e fluência da vivência da modalidade prevenindo, desta forma, a desestimulação 
dos alunos dotados com pouca ou nenhuma habilidade. 

Definidas estas questões preliminares, foi de fundamental importância questionar junto 
aos alunos, quais deles já haviam tido o contato com a manifestação do voleibol propriamente 
dita. Alguns responderam que conheciam e que tiveram alguma experiência prévia. Com esta 
realidade, lançou-se a proposta da experimentação da prática, com um grau diminuído de difi-
culdade. De que maneira? O jogo inicialmente seria realizado de maneira semi-fluída, ou seja, 
os três toques aos quais cada equipe tem direito, seria realizado segurando a bola a fim de que 
os alunos naquele primeiro instante internalizassem e compreendessem como se daria a dinâ-
mica do referido esporte. Esta decisão foi tomada estrategicamente com o intuito de garantir o 
entusiasmo dos alunos, já que de outra maneira, poderiam perder rapidamente o interesse pela 
modalidade tendo em vista que o seu processo de iniciação é extremamente complicado e requer 
bastante paciência, sendo preciso também o entendimento das dificuldades iniciais a qualquer 
aluno em processo de familiarização com o voleibol.

A supracitada tomada de decisão, foi bastante exitosa uma vez que foi possível assegu-
rar a atenção e interesse de toda turma, tanto dos que se consideravam mais quanto dos que se 
consideravam menos habilidosos, que se mantiveram motivados ao longo de todo o processo de 
incorporação e aprendizagem daquela nova modalidade. À medida que se avançava a unidade, 
a turma passava a adquirir cada vez mais habilidades e confiança na manifestação do jogo de 
voleibol. Ao final do processo foi nítido o desenvolvimento do coletivo, tanto do conhecimento 
apreendido acerca do seu histórico na linha do tempo da escala humana, que possibilitou a 
compreensão de como se procedeu a evolução de suas regras para chegar ao que é hoje, quanto 
de suas habilidades individuais no tocante à temática.

Para além das questões relativas à compreensão e à manifestação da temática enquan-
to constituinte da cultura socialmente construída ao longo da história da humanidade, há de 
se ressaltar que o ponto alto do trabalho na unidade se consubstancializou na construção do 
conhecimento, referentes ao que fazer? como fazer? e onde fazer?

Ao longo da unidade aconteceram alguns momentos de elevada e valiosa significação, 
quando por exemplo a discussão tomou proporções que extrapolaram os limites da escola, em 
que a partir de um questionamento aparentemente simples, que foi se os locais de residência 
dos alunos ofereciam espaços adequados para a realização de práticas de lazer, culminou em 
discussões interessantes que perpassaram questões de relevante importância, como por exemplo 
o esclarecimento de que o lazer é um direito fundamental previsto em nossa constituição, na 
secção dos direitos sociais presentes no título dos direitos fundamentais e universal, ou seja, todo 
o indivíduo tem o direito à espaços pertirnentes à sua prática de lazer. No entanto, foi possível 
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perceber o quão a realidade se distancia do ideal preconizado por nossa constituição uma vez que 
parcela considerável do alunado comentou não haver disponibilidade de locais próximos ao local 
de moradia, e os poucos que comentaram ter disponibilidade de espaços para o desenvolvimento 
de práticas de lazer, reclamaram das condições deficitárias de infraestrutura destes locais como 
por exemplo as precárias condições no tangente à iluminação, o  mal estado de conservação de 
seus espaços e equipamentos e a falta de segurança uma vez que relataram que os locais eram 
comumente utilizados para a execução de atividades que punham em risco a sua integridade.

Discussões como estas são extremamente relevantes no sentido de funcionar como ga-
tilhos para a construção de senso crítico do alunado, a partir da sedimentação de que usufruir 
do lazer em condições objetivas alinhadas com perspectivas salutares não trata-se apenas de um 
dever do estado, mais do que isso, é um direito fundamental garantido aos cidadãos brasileiros 
por nossa constituição. Sua relevância também acontece, no sentido de ser uma materialização 
da educação dos indivíduos, uma vez que concretamente extrapola os limites da escola e efeti-
va-se como o mais legítimo sentido de educação uma vez que é capaz de promover ações reais 
no comportamento do alunado em direção à modulação de uma realidade que está posta, de 
maneira díspare ao preconizado para a adoção e promoção de um modus operandi salutar por 
parte de parcela significativa da população.

Outro momento de importância destacada foi proporcionada por uma discussão concei-
tual acerca do lazer. Como já nos preconiza Marcellino (1990), o conceito de lazer é entendido 
como a cultura - compreendida no seu sentido mais amplo -vivenciada (praticada ou fruída) no 
tempo disponível. Partindo da definição conceitual do lazer, é valioso salientar que não se trata 
a escola, de um local para a manifestação do lazer uma vez que é uma instituição regida por 
regras de condutas sociais. Entretanto, não desqualifica o fato de que a escola, caracteriza-se 
por ser um espaço de interação social importante para a proposição e discussão de princípios e 
pressupostos do lazer visando a promoção da qualidade da significação e materialização do lazer 
na vida dos estudantes, cabendo-lhe a função de tratar e/ou viver um conhecimento universal 
como as práticas de lazer a partir das bases de uma educação para e pelo lazer.

COnsideraçÕes Finais

A experiência de tratar a educação para e pelo lazer com escolares de oitavo ano, con-
cretizou-se como uma experimentação rica de sentido e significado para a vida dos alunos, pelo 
fato de ter proporcionado uma série de gatilhos para discussões importantes no que tange o 
lazer dentro de nossa sociedade, contribuições que conduziram à análise crítica das ações que 
permeiam e impactam diretamente sobre nossa qualidade de vida e direcionaram também para 
uma discussão dotada de um pensar crítico e também reflexivo de problemáticas estruturais em 
nossa sociedade, como o são por exemplo as relações de poder. 

A referida experiência também é dotada de significativa contribuição no sentido de 
caminhar para um conceito que muito se aproxima do sentido real de Educação. O trato do 
conteúdo esporte, incomumente abordado no âmbito da escola sob uma perspectiva de profis-
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sionalização é insensível às reverberações negativas desta prática, sobre o contexto mais amplo 
de educação. Este trato, não tem qualquer próposito de formar verdadeiros cidadãos globais 
dotados de verdadeira consciência acerca de seu papel transformador de um mundo permeado 
de problemáticas, que está materializado e posto. 

De maneira resumida pode-se elencar, uma quantitade razoável de questões significativas 
em nossa sociedade dentro desta experiênica como, problemáticas relativas à gênero, à questão 
de poder, também à conscientização acerca da ação-cidadã em seu sentido amplo a partir da 
compreensão de seus direitos constitucionais, da compreensão do esporte, especificamente o 
voleibol, do trato crítico-reflexivo de uma realidade que está posta, buscando a sua compreensão 
e promovendo nos alunos o senso de luta por mais justiça social.    

Configura-se então o presente relato de experiência como uma prática que em seu 
contexto foi bastante exitosa, uma vez que poderia ter se resumido ao fazer pelo fazer (restrita 
à compreensão e à aprendizagem da modalidade), mas que com um tratamento que exige um 
pouco mais de empenho e esforço por parte do professor-ator em sua prática pedagógica, tornou 
possível a completa transformação em uma prática pedagógica com contribuições significativas 
no sentido de uma verdadeira intervenção no mais real sentido, ou pelo menos o que mais se 
aproxima, de educação.
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O CiCLOTUrismO sOLO nO CaminHO da FÉ

Roberto Marin Viestel12

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Este artigo é um relato de experiência de uma cicloviagem pelo Caminho 
da Fé (CF) entre os dias 08 e 26 de setembro de 2020, cujo objetivo principal foi o de 
compreender o cicloturismo no CF, na porção Sul/Sudoeste de Minas Gerais (CF/Sul/
Sudoeste de MG). O cicloturismo é uma prática que vem crescendo no Brasil; o ciclo-
turismo, segundo entendo, é o uso da bicicleta de Mountain bike (MTb) para a realizar 
viagens ao ar livre e em contato com a natureza, em trajetos de distâncias diversas, 
aproximando-se de um turismo sustentável. O Caminho da Fé é, originalmente, uma 
rota de peregrinação religiosa brasileira cujo ramal principal se inicia no município 
de Águas da Prata, no Estado de São Paulo, atravessa 9 cidades na Mesorregião Sul/
Sudoeste de Minas Gerais e finaliza em Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida. Percorri, em um cicloturismo solo, independente, carregando a 
minha própria bagagem e ferramentas, 334km do ramal principal, com uma altitu-
de média de 1.000m. e enfrentando sol intenso, frio e chuva. O trecho mineiro do 
caminho, segundo uma avaliação pessoal, é um dos mais difíceis a ser percorrido de 
bicicleta uma vez que a altitude exige controle psicológico e bom condicionamento 
físico do cicloturista. Este trabalho é de caráter qualitativo e se apresenta como um 
relato, científico, anotado, fotografado e filmado, do que encontramos ao longo da 
cicloviagem. Destaca-se que se trata de uma pesquisa que se encontra em andamento 
e que tem no lazer o foco de entendimento de como tem ocorrido o cicloturismo em 
um dos principais caminhos religiosos do Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Cicloturismo. Ciclismo. Caminho da Fé. Peregrinação. Bicicleta.

RESUMEN: Este artículo es un relato de la experiencia de un viaje en bicicleta por 
Caminho da Fé (CF) entre el 8 y el 26 de septiembre de 2020, cuyo principal objetivo 
fue comprender el turismo en bicicleta en el CF, en la parte sur / suroeste de Minas 
Gerais (CF / Sur / Suroeste de MG). El cicloturismo es una práctica que ha ido 
creciendo en Brasil y entiendo cómo el uso de la bicicleta de montaña (MTb) --porque 
es más resistente-- para realizar viajes al aire libre y en contacto con la naturaleza, 
en rutas de diferentes distancias, acercándose el turismo sostenible. Caminho da Fé 

12 E-mail: roberto.marin@ifsuldeminas.edu.br
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es originalmente una ruta de peregrinaje religioso brasileño cuyo ramal principal 
comienza en el municipio de Águas da Prata, en el Estado de São Paulo, atraviesa 9 
ciudades en la Mesorregión Sur / Suroeste de Minas Gerais y termina en Aparecida, 
en el Santuario. Iglesia Nacional de Nuestra Señora de Aparecida. Viajé, en un 
recorrido en bicicleta, solo e independiente, con mi propio equipaje y herramientas, 
334 km en el ramal principal, con una altitud promedio de 1.000 m. y frente al sol 
intenso, el frío y la lluvia. Según valoración personal, el tramo minero del sendero 
es uno de los más difíciles de recorrer en bicicleta ya que la altitud exige un control 
psicológico y una buena condición física del ciclista. Este trabajo es de carácter 
cualitativo y se presenta como un relato científico, anotado, fotografiado y filmado 
de lo que encontramos a lo largo de la ciclovía. Es de destacar que se trata de una 
investigación que está en marcha y que se centra en el ocio para comprender cómo 
se ha producido el cicloturismo en una de las principales vías religiosas de Brasil.

PALABRAS CLAVE: Cicloturismo. Ciclismo. Camino de la fe. Peregrinaje. Bicicleta.

O CaminHO da FÉ

O Caminho da Fé (CF) é uma rota de peregrinação brasileira cujo ramal principal tem 
início no município de Águas da Prata, no Estado de São Paulo, atravessa 9 cidades na Mesor-
região Sul/Sudoeste de Minas Gerais: Andradas, com os distritos de Serra dos Lima e Barra; 
Ouro Fino, com o distrito de Crisólia; Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Moji, Estiva, 
Consolação, Paraisópolis e Brazópolis (MAPA 1); e, finaliza no Estado de São Paulo, passando 
por Pindamonhangaba ou Guaratinguetá (dependendo da escolha do peregrino) e chegando  em 
Aparecida, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. No meu caso, optei pela rota 
de Pindamonhangaba, uma vez que esta é percorrida por terra. 

No Caminho da Fé, os meses de férias escolares, como julho, novembro, dezembro e 
janeiro, são muito utilizados para o cicloturismo; o mês de outubro, por sua vez, é o principal 
período para cicloviagens, uma vez que se trata do mês de Nossa Senhora Aparecida, com o ápice 
da cicloviagem culminando no feriado do dia 12; devido a pandemia, o Caminho da Fé esteve 
fechado, reabrindo parcialmente no dia 07 de setembro, por isso empreendi essa cicloviagem 
que dá origem a este relato de experiência.   

O ramal principal, também conhecido como Ramal Águas da Prata – Aparecida, totaliza 
322 km de estradas de terra (podendo variar a quilometragem, dependendo de onde se inicia), 
com uma altitude média de 1.000 m. (GRÁFICO 1 - Altimetria do Ramal Principal do CF) e 
com mais de 1.500 km de trilhas e estradas vicinais (Caminho da Fé, s.d.). O trecho mineiro do 
Caminho da Fé é um dos mais difíceis a ser percorrido de bicicleta, uma vez que a altitude exige 
controle psicológico e bom condicionamento físico do cicloturista.

O CF foi criado tendo como inspiração o Caminho de Santiago de Compostela, na 
Espanha, quando os irmãos Almiro Grings e Guido Grings, fiscais de renda aposentados (SAN-
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Tamarina, 2002) e devotos de Nossa Senhora Aparecida, tiveram a ideia de criar um caminho 
para o turismo e a peregrinação. O Sr. Almiro Grings, juntamente como um grupo de volun-
tários, (Caminho da Fé, 2020; Documentário, 2020), entraram em contato com as prefeituras 
das potenciais cidades que iriam compor o CF, bem como com a reitoria do Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, que deu aval positivo para a criação do caminho. 

Almiro Grings partiu de carro de Águas da Prata/SP em direção a Aparecida/SP, atra-
vessando o Sul/Sudoeste de Minas Gerais. O objetivo da viagem foi reconhecer o território em 
suas diversas estradas de terra e pensar se seria possível uma rota de peregrinação através delas. 
Foi neste momento que ele se encantou com a natureza: “[eu] realmente, me encantei com as 
belezas, muito superior a Santiago, muito superior. A natureza aqui é muito mais bonita” (Do-
cumentário, 2020). 

Partindo de Águas da Prata, o caminho foi inaugurado, nacionalmente, em 11 de feve-
reiro 2003 (Regimento Interno/AACF, 2019) e, internacionalmente pela Igreja Católica, no dia 
01 de maio de 2003 (Germiniani, 2018; Santamarina, 2002). Acredito que a inauguração do 
caminho pela Igreja Católica fortaleceu a sua legitimação junto à comunidade católica enquanto 
um caminho religioso, dando, desta forma, impulso para maior visibilidade; ao mesmo tempo, 
talvez, tenha fortalecido, também, o caminho enquanto atrativo para um turismo religioso, o que, 
por sua vez, possa ter contribuído para a possibilidade de viagens em um turismo de aventura, 
uma vez que o caminho se dá em sua maior parte por estradas de terra e com elevada altimetria.  

inCUrsãO peLO CaminHO da FÉ

O Caminho da Fé consiste em uma trilha turística, cultural e espiritualista, predomi-
nantemente realizada em estradas de terra na zona rural, concebido, originalmente, para ser 
percorrido a pé ou de bicicleta (AACF, 2019). 

Segundo o Relatório de Atividades da Associação dos Amigos do Caminho da Fé (AACF) 
de 2017, cerca de 8.000 pessoas, naquele ano, principalmente homens (82%), adquiriram o pas-
saporte da fé e percorreram o caminho. O passaporte da fé é uma credencial em que o peregrino 
o carimba em cada ponto do caminho que este percorreu, seja em estadias (hotéis ou pousadas) 
ou no comércio em geral (geralmente bares ou padarias).

O Relatório de Atividades de 2017 - período de apuração entre 2003 e 2017 -, também 
aponta que, aproximadamente, 42 mil peregrinos percorreram o Caminho da Fé; destes, 52,43% 
dos peregrinos, ou seja, 22.020, o percorreram de bicicleta. Os relatórios dos anos de 2018 e 
2019 não trazem dados estatísticos quanto a quantidade de pessoas. O caminho, como aponta 
o relatório de 2017, é percorrido em sua maioria por cicloturistas que, no geral, percorrem-no 
pelo ramal principal, pelos seus 322 km. No geral, também, os cicloturistas perfazem ciclovia-
gens com média diária de 80 km, atingindo o objetivo final, o Santuário de Nossa Senhora, em 
3 ou 4 dias. As paradas costumam ser ligeiras, entre 10 a 15 minutos e geralmente acontecem 
no topo das montanhas e embaixo de árvores, na sombra.   
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A bicicleta para percorrer o CF, no entanto, segundo o que apurei em trabalho de campo, 
tem sido utilizada de duas maneiras: a) por grupos de ciclistas que percorrem o caminho com 
carro de apoio em que carregam comida, kit de primeiros socorros, ferramentas e peças para o 
conserto de bicicletas, entre outras coisas, e; b) por cicloturistas que percorrem o caminho sem 
carro de apoio, carregando a sua própria bagagem e ferramentas. As motivações para percorrer 
o Caminho da Fé destas diferentes maneiras parecem estar relacionadas às formas de pedalar, 
ou seja, envolve condicionamento físico (o quanto cada cicloturista consegue pedalar em um 
dia), qual o tempo livre disponível para a atividade física, qual a disponibilidade financeira, se 
é um turismo religioso e/ou de aventura, entre outros. 

Entre os dias 08 e 26 de setembro de 2020 percorri de bicicleta o Caminho da Fé entre 
as cidades de Águas da Prata/SP, Sul/Sudoeste de Minas Gerais e Aparecida/SP, totalizando 334 
km, em uma velocidade média de 8 km por hora, ou seja, um verdadeiro passeio de cicloturismo. 

No meu caso, o caminho foi percorrido enquanto cicloturista, que designo como ciclo-
turista solo, ou seja, com independência de carro de apoio, carregando ferramentas (chave mul-
tiuso) e peças básicas (kit para pneu furado, troca de corrente, óleo para lubrificação) e bagagens 
necessárias (o mínimo possível!), além de toda a vestimenta de segurança, como capacete, óculos 
de proteção, luvas e sapatilha de ciclismo (sapatilha é um calçado próprio para o ciclismo, com 
travas embaixo, parecendo uma chuteira de futebol e “taquinho” de encaixe, ou seja, uma peque-
na peça de ferro embaixo da sapatilha que serve para ser plugada, fixada, ao pedal, garantindo 
mais segurança para os pés). A sapatilha, no entanto, troquei na metade do caminho pelo tênis, 
uma vez que o “tipo” de pedal que realizei, o cicloturismo solo, não exige velocidade e grandes 
manobras com a bicicleta. Outro item essencial de segurança, nos dias atuais, foi a utilização de 
máscara de proteção em função da pandemia do Covid-19, bem como utensílio de higiene pessoal 
a serem utilizados nas pousadas, como fronha de travesseiro e toalha para banho (infelizmente, 
devido ao peso da bagagem, não foi possível carregar toda a roupa de cama). 

Não sou jovem, então seguem alguns indicadores de como preparei-me para o caminho 
e em quais condições. Sou morador, há 20 anos, em uma cidade que compõem o Caminho da 
Fé, Borda da Mata, no Sul de Minas Gerais; sou ciclista (eventuais competições de ciclismo) e 
cicloturista amador; utilizo, no dia-a-dia, o entorno de Borda da Mata para treino. Tenho 52 
anos de idade, 1,79 de altura e peso, atualmente, 84 quilos. Sou asmático desde nascença e, 
aparentemente, curado de uma trombose na batata da perna esquerda, que me acometeu em 
2016. Exponho isso para o leitor não pensar que se trata de um cicloturista novo em idade, 
em perfeitas condições físicas e com peso “ideal”. Mantenho treinos semanais em trechos do 
Caminho da Fé entre as cidades mineiras de Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata e Tocos 
do Moji, percorrendo, em média, três vezes por semana, entre 30 e 90 quilômetros. O treino, 
além de pequenas cicloviagens, exige alimentação controlada, bem como alongamentos diários 
e musculação moderada, dentro dos limites do meu físico, acompanhado por um amigo, gratui-
tamente, professor de Educação Física. 
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Passei o ano de 2019 preparando-me para a cicloviagem no Caminho da Fé, com o 
objetivo de desenvolver a pesquisa de campo de doutoramento “O cicloturismo no Caminho 
da Fé: porção Sul/Sudoeste de Minas Gerais”, que vem sendo desenvolvida desde o segundo 
semestre de 2018 no Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer (PPGIEL) da Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG). No entanto, devido a pandemia do Covid-19, fui obrigado a reprogramar 
minha situação de estudos, treinos e cicloviagem. Na prática, perdi quase um ano de treinamento 
de ciclismo em apenas 3 meses (março a maio de 2020). Estava pesando 80 quilos e percorria, 
em média, 100 quilômetros por dia. Durante a pandemia, cheguei a pesar 90 quilos e fiquei 
praticamente parado nos treinamentos com a bicicleta. A pandemia levou-me a um estado de 
depressão e angústia; procurei atendimento psiquiátrico e obtive socorro online oferecido pela 
minha instituição de ensino, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas (IFSULDEMINAS), Campus Inconfidentes, local onde ministro a disciplina de História 
para os cursos técnicos e tecnológicos; em junho de 2020 retomei os treinos com a bicicleta, bem 
como, com mais afinco, as atividades acadêmicas que o doutorado exige. 

Percorri o Caminho da Fé em duas etapas de cicloviagem, a primeira entre os dias 08 
e 12 de setembro e, a segunda, entre os dias 16 e 26 de setembro. Por pura sorte, minha bici-
cleta teve um problema mecânico justamente no dia em que cheguei em minha casa, em Borda 
da Mata, no dia 12, um sábado. Conclusão: peça de reposição somente dia 14, segunda-feira e 
encontrada na cidade mais próxima, Pouso Alegre, há 30 km de distância, o que, na prática, até 
resolver o problema, somente acabou acontecendo no dia 15, terça-feira. No dia 16 de setembro, 
coincidentemente dia do meu aniversário, retomei a cicloviagem no caminho; sempre bom fazer 
o que se gosta no dia do aniversário, um privilégio!

Como objetivo de pesquisa adotei os seguintes itens a serem alcançados no CF: narrar 
a história do cicloturismo no caminho; conhecer quem pratica o cicloturismo; compreender as 
motivações do cicloturismo para realizar cicloviagens; entender como o cicloturista percorre 
o trajeto; compreender qual lugar a paisagem ocupa no cicloturismo e como o cicloturista 
a percebe;  identificar quais são relações  estabelecidas pelos cicloturistas com os espaços no 
caminho e analisar como o lazer se expressa no contexto do cicloturismo. Evidentemente, em 
uma cicloviagem de apenas 18 dias, nem todos os objetivos foram alcançados, bem como, pre-
cocemente, não poderei falar da análise do material coletado. No entanto, algumas respostas 
começam a ser traçadas e é neste relato de experiência que pretendo compartilhar um pouco do 
que encontraei no CF.

Metodologicamente utilizei um diário de campo em formato de um pequeno caderno 
espiral 1/8 com 48 folhas. O diário de campo é importante como parte do processo da pesquisa, 
ele é um instrumento de registro para captar gestos, expressões, comportamentos, conversas 
informais, costumes e outras observações das representações sociais que aparecem ao longo da 
pesquisa de campo (Minayo et al., 2002). Além do diário de campo, tentei utilizar um gravador 
digital, no entanto, este se demonstrou ineficaz, uma vez que era mais um objeto a carregar na 
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bicicleta, sem contar que teria de manipular o gravador e o celular; sendo assim, optei por utilizar 
o celular para fazer apontamentos de gravação de voz, entrevistas, filmes e fotografias. No total, 
realizei 63 gravações (100 megas), registrei 2.238 imagens (14,7 GB), entre fotografias e filmes, 15 
folhas do diário de campo com apontamentos específicos e duas entrevistas, além de “infinitas” 
conversas com ciclistas, cicloturistas, peregrinos, donos de pousadas, donos de estabelecimentos 
comerciais, transeuntes, religiosos e quem mais encontrasse no caminho. Os registros foram rea-
lizados de diversas maneiras: em diversas paradas para fazer apontamentos via gravador digital 
do celular, escritas em um caderno logo após conversar ou ter uma ideia, filmagens em vídeo via 
celular, em paradas específicas (montanhas, vales, cachoeiras, etc), em quartos de hotéis, quando 
havia a possibilidade de anotar com calma, enfim, com muitas possibilidades diferentes. Há, 
pelo que percebi, uma potencialidade imensa em anotações de campo, contudo, a dinâmica da 
pesquisa de campo encima de uma bicicleta, muitas vezes, é difícil, pois temos de lidar com um 
veículo de duas rodas e o tempo todo temos de nos equilibrar para não cair. 

Este trabalho de campo é parte de uma pesquisa qualitativa e, como já apontei acima, 
tem como objetivo entender o cicloturismo no Caminho da Fé, bem como, conhecer quem realiza 
o caminho, quais as motivações, qual percurso faz e como, qual o lugar que a paisagem ocupa no 
caminho, como o cicloturista a percebe, quais as relações que os cicloturistas estabelecem com os 
espaços, como o lazer se expressa no caminho e como vem se desenvolvendo o cicloturismo.  A 
pesquisa qualitativa envolve a tentativa de conhecer a realidade, ou seja, uma característica que 
não pode ser quantificada, abordando o mundo dos significados das ações e relações humanas, 
um mundo que não é captável matematicamente em equações estatísticas (Minayo et al., 2002). 
Levei em consideração minha perspectiva de pesquisador, o campo de estudo – o cicloturismo 
no CF – e os membros que fizeram parte da constituição na produção do conhecimento que 
está sendo criado, quer dizer, as subjetividades que estão sendo observadas na construção desta 
pesquisa.  

QUem praTiCa O CiCLOTUrismO nO CF?

Há que se destacar quais são os seguimentos de ciclistas no CF. Aqui cabe observar: 
ciclistas, entende-se competidores de provas de ciclismo, o que não é o caso do Caminho da Fé. 
Então, para facilitar esta exposição, dividi como: cicloturistas em grupo e cicloturista solo. Os 
cicloturistas em grupo pedalam com carro de apoio (sozinhos ou em grupos) e os cicloturistas 
solo sem carro de apoio. 

Os cicloturistas em grupo, pelo que venho observando nos últimos 10 anos, percorrem o 
caminho em velocidade média de 30 km por hora, com uma média de percurso a ser atingido de 
100 km ou mais por dia. Parecem disputar entre eles próprias uma competição silenciosa, onde 
o desafio do jogo – subir mais rápido uma montanha, por exemplo, sem empurrar a bicicleta - é 
jogado nas entrelinhas. Geralmente, estes cicloturistas acordam muito cedo, por volta de 4 ou 5 
h da manhã, tomam o café da manhã e em menos de meia hora já estão na estrada. O objetivo 
é chegar em Aparecida no menor tempo possível, em três ou quatro dias, partindo de Águas da 
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Prata/SP. Observei, e questionei várias vezes os sujeitos a esse respeito, que em sua maioria era 
constituída de homens e cuja faixa etária encontrei entre 35 e 50 anos de idade; sempre respon-
diam que estavam tentando chegar a Aparecida em 3 ou 4 dias. Encontrei com alguns grupos de 
ciclistas que normalmente vinham de lugares longínquos, como Londrina, no Paraná e o interior 
de São Paulo, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Assis. Ao que parece, escolhiam o 
Caminho da Fé por ser a rota para o cicloturismo com muitas dificuldades a serem vencidas, 
como, por exemplo, as montanhas de Minas. Como respondeu-me um cicloturista experiente, 
que já estava percorrendo o caminho pela quinta vez: o Caminho da Fé não é para principiantes! 

Questionei-me, internamente, por várias vezes, se ser ciclista no CF é o mesmo que ser 
cicloturista. Embora não seja objetivo deste relato de experiência dar conta da resposta, por hora, 
vale dizer que o ciclista/cicloturista de grupo, é um sujeito com pressa, ou seja, ele empreende 
uma cicloviagem de mais de 300 km e acaba realizando um tipo de cicloturismo que pode ser 
resumido ao consumo de alguns serviços ao longo do caminho, como pousadas, farmácias, pada-
rias e lanchonetes. Segundo duas donas de pousada em que fiquei hospedado no caminho, com 
quilômetros de distância entre elas, relataram, em palavras diferentes, a seguinte observação: o 
ciclista/cicloturista em grupo no CF, “não aproveita o caminho”; ele está sempre correndo, não 
conversa com ninguém, não conhece ninguém, não vê nada! Quando fica hospedado dorme cedo, 
levanta cedo e vai embora correndo para Aparecida. Esta foi a mesma percepção que tive dos 
ciclistas/cicloturistas de grupos; talvez não deixem de ser cicloturistas, no entanto, um ciclotu-
rista urbano que precisa absorver o rural em velocidade. Questionei alguns cicloturistas desta 
natureza se estavam praticando lazer, o que responderam intuitivamente que sim, que tinham 
um tempo disponível e que este deveria ser aproveitado o mais rápido possível. 

O cicloturista solo - prática que experimentei, vivenciei e presenciei ao longo do CF 
- exerce-o de outra forma, ou seja, possui um ritmo de tempo mais largo, sem a pressão de an-
dar em um grupo de ciclistas, tendo de aguardar ou ser aguardado por alguém. Acompanhei, 
por aproximadamente 10 km, um cicloturista solo. Ele vinha de Brasília e já estava na estrada 
há muitos dias. Segundo ele, a vantagem de pedalar sozinho está no tempo/espaço, quer dizer, 
poder parar a qualquer momento para fotografar, respirar, beber água, admirar a natureza e 
etc., quer dizer, não ter o compromisso social de estar em um grupo de cicloturistas, sobretudo 
com horários para chegar e sair, locais a serem visitados ou não, etc. A desvantagem de estar em 
um cicloturismo solo, são os perigos inerentes à atividade, ou seja, acidentes de trânsito, apoio 
emocional, carregar a bagagem, depender de bicicletarias abertas, entre outras.

A preparação para o cicloturismo solo é muito mais flexível se comparada aos ciclo-
turistas de grupos. Basicamente, para se ter um exemplo, acordava entre 5h e 6h da manhã; 
tomava o café da manhã na pousada ou hotel. Conversava com outros cicloturistas, atendentes 
e donos de estabelecimentos. Voltava ao quarto as 7h; preparava-me para a jornada do dia, ou 
seja, o seguinte ritual: vaselina para os pés (evitar bolha), joelho e cotovelo (para evitar resseca-
mento); muito protetor solar na cabeça (sou careca), no rosto, no pescoço (apesar de usar um 
lenço de proteção no pescoço), orelhas, nas coxas, joelho, panturrilha e canela; pomada para 
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evitar assadura nas partes íntimas e, por fim, manteiga de cacau na boca (para evitar rachadura). 
Saia para a prática do pedal por volta de 8h da manhã, sem pressa alguma e tentando absorver 
o máximo que o caminho poderia oferecer. Com isso não quero dizer que o cicloturismo solo 
é melhor ou pior em relação ao cicloturismo em grupo, há altos e baixos, no entanto, apenas 
quero observar que no cicloturismo solo há uma liberdade incondicional em relação a pedalar 
com outras pessoas.

mOTiVaçÕes dO CiCLOTUrismO para reaLizar CiCLOViagens

As motivações para o cicloturismo no CF, seja dos grupos de cicloturistas que encontrei, 
seja de cicloturistas solo, foram das mais variadas, entretanto, alguns aspectos merecem destaque. 
Conversei com dois grupos de cicloturistas que estavam percorrendo o caminho com carro de 
apoio, ambos do interior do Estado de São Paulo; o primeiro grupo contava com 15 ciclistas e, 
o segundo, com 12. Questionei a motivação que os levava a empreender uma cicloviagem tão 
distante; para minha surpresa, obtive apenas duas respostas como motivação à fé; as principais 
respostas permeavam motivos como “aproveitar o tempo que temos”; “bater o recorde de fulano 
ou ciclano”; “correr no Caminho da Fé”. 

A mesma pergunta quanto a motivação fiz a um cicloturista solo; a resposta foi em 
direção à fé, contudo, permeada pela natureza: “minha motivação é admirar a natureza criada 
pelo Ele (Deus)”. 

Segundo Calvelli (2006), a peregrinação tem se constituído como uma forma alternativa 
de religião, lazer e cultura, motivações que não se excluem e que revelam que a peregrinação 
vai além da própria religião. Na interação que realizei com ciclistas, a peregrinação passou 
longe como motivação, o que pode indicar que o CF é uma alternativa de cicloturismo em uma 
realidade de uma demanda reprimida por espaços de lazer. Entendo que existam cicloturistas 
no CF que estejam motivados pela fé, no entanto, não foi o que encontrei ao longo do caminho 
enquanto regra. 

No CF, peregrinos e romeiros parecem ser motivados pela religião e o turista - bem 
como os cicloturistas - por outras dimensões, fato esse também observado por Calvelli (2006), 
quando afirma que o que diferencia o turista dos outros é a externalidade do olhar, é a observa-
ção das paisagens e da arquitetura do cotidiano do país. Calvelli, que analisou o CF através de 
sites de busca, conclui que o caminho é apresentado cada vez mais como uma opção religiosa, 
de lazer e de ecoturismo, apontando um tipo de turismo específico. Para mim, após a incursão 
em campo, do ponto de vista de um cicloturista solo e, observando o cicloturismo em grupo, o 
CF se apresentou como uma opção de lazer e de ecoturismo. 
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girO de BiKe em CUriTiBa/pr: reFLeXÕes sOBre a BiCiCLeTa 
e O Lazer em TempOs de pandemia 
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RESUMO: A pandemia da Covid-19 impôs a necessidade de realizar mudanças 
estruturais e comportamentais nos diversos âmbitos da vida privada e social e este 
cenário acabou favorecendo um processo de “redescoberta” da bicicleta enquanto 
objeto e prática de interesse a ser vivenciada no tempo/espaço do lazer. O objetivo 
deste trabalho é desenvolver algumas reflexões a respeito do uso da bicicleta na ci-
dade de Curitiba/PR, durante a pandemia da Covid-19. Discutiremos o cenário da 
bicicleta em Curitiba e estabeleceremos algumas interfaces entre as temáticas pande-
mia, bicicleta, lazer, cidade. Consideramos fundamental a implantação de políticas 
públicas específicas, infraestrutura física especializada, além de refletir e intervir 
para estimular a dessacralização do automóvel e a ação democratizadora do uso da 
bicicleta. Com o aumento da demanda de uso da bicicleta provocada pela pandemia, 
emerge a necessidade do desenvolvimento de processos educativos, promovendo o 
conhecimento a respeito do trânsito, seus diferentes atores e uma melhor compreensão 
de como a bicicleta integra este contexto, buscando garantir que o pedalar na cidade 
possa ser sustentado contemplando cenários pós-pandemia, enquanto possibilidade 
de prática corporal integrada ao rol de experiências de lazer dos citadinos, realizada 
com segurança, de maneira consciente e empoderada.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Bicicleta. Pandemia. Cidade.

RÉSUMEN: La pandemia del Covid-19 impuso la necesidad de cambios estructurales 
y de comportamiento en los distintos ámbitos de la vida privada y social y este 
escenario favoreció un proceso de “redescubrimiento” de la bicicleta como objeto y 
práctica de interés vivida en el tiempo / espacio del ocio. El objetivo de este trabajo 
es desarrollar reflexiones sobre el uso de la bicicleta en la ciudad de Curitiba / PR, 
durante la pandemia Covid-19. Discutiremos la escena de la bicicleta en Curitiba 

13 E-mail: dani_ellats@hotmail.com
14 E-mail: girardivania@gmail.com
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y estableceremos interfaces entre los temas pandemia, bicicleta, ocio, ciudad. 
Consideramos fundamental implementar políticas públicas específicas, infraestructura 
física especializada, además de reflexionar e intervenir para incentivar la reducción 
del uso del automóvil y la acción democratizadora del uso de la bicicleta. Con el 
aumento de la demanda de uso de la bicicleta provocado por la pandemia, surge 
la necesidad del desarrollo de procesos educativos, promoviendo el conocimiento 
sobre el tráfico, sus diferentes actores y una mejor comprensión de cómo la bicicleta 
se integra a este contexto, buscando asegurar que la bicicleta se puede sustentar 
contemplando escenarios pospandémicos, como posibilidad de práctica corporal 
integrada con el listado de experiencias de ocio de los citadinos, de forma segura, 
consciente y empoderada.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Bicicleta. Pandemia. Ciudad.

inTrOdUçãO

A pandemia da Covid-19 impôs a necessidade de realizar mudanças estruturais e com-
portamentais nos diversos âmbitos da vida privada e social, de maneira inesperada e em um curto 
prazo de tempo. Ao mesmo tempo em que tem acentuado inúmeras desigualdades e problemáticas 
sociais, tal situação sanitária tem aberto brechas e promovido oportunidades ímpares para revisão 
de conceitos e rompimento com determinadas lógicas que vinham permeando a vida cotidiana. 

A situação pandêmica e suas demandas específicas relacionadas principalmente à neces-
sidade de evitar aglomerações e manter o distanciamento social como estratégias para prevenir 
e conter a disseminação do vírus causador da doença15, fizeram com que muitas pessoas pas-
sassem a vivenciar diferentemente o seu tempo de lazer, modificando sobremaneira o conteúdo 
e a forma dessas experiências.

Este cenário acabou favorecendo um processo de “redescoberta” da bicicleta enquanto 
objeto e prática de interesse a ser vivenciada no tempo/espaço do lazer. Muitas pessoas que até 
então e por inúmeros motivos não tinham o hábito de utilizar a bicicleta ou o faziam com pouca 
frequência começaram a se engajar de modo mais intenso na prática de pedalar, retomando uma 
atividade, em muitos casos, marcada principalmente pelas vivências na infância/adolescência. 

Tendo em vista esse panorama, este trabalho tem como objetivo desenvolver algumas 
reflexões a respeito do uso da bicicleta na cidade de Curitiba/PR, durante a pandemia da Co-
vid-19, estabelecendo possíveis interfaces com o fenômeno do lazer. Inicialmente discutiremos 
brevemente o cenário da bicicleta em Curitiba e, na sequência, estabeleceremos algumas interfaces 
entre as temáticas pandemia, bicicleta, lazer, cidade.

15 Até	 onde	 se	 tem	 conhecimento	 o	 vírus	 Sars-Cov	 2,	 causador	 da	 doença,	 é	 transmitido	 de	 pessoa	
para	 pessoa	 principalmente	 por	 gotículas	 de	 saliva,	 espirros,	 tosses,	mas	 também	por	 objetos	 ou	
superfícies	contaminadas	por	tais	gotículas.	Por	isso	as	recomendações	principais	têm	sido	manter	
distância	social	entre	as	pessoas	(mínimo	1,5m),	utilizar	máscaras	para	cobrir	boca	e	nariz,	higienizar	
constantemente	as	mãos	e	outras	superfícies	e	objetos.
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CUriTiBa/pr e a BiCiCLeTa: Uma reLaçãO ainda residUaL 

Em Curitiba e em várias capitais brasileiras costuma ocorrer no mês de setembro o 
chamado “Desafio Intermodal”, evento que acontece no país desde 2006 como parte das ações 
que procuram dar visibilidade à questão da mobilidade urbana, principalmente nas grandes 
metrópoles.

O Desafio Intermodal consiste na realização de um trajeto urbano pré-definido utili-
zando os diferentes modais presentes nas cidades participantes (a pé, bicicleta, ônibus, carro, 
moto, transporte de passageiros por aplicativos, dentre outros). O objetivo é verificar, dentre os 
meios de transporte disponíveis, qual se mostra mais eficiente para a realização de um percurso 
de aproximadamente 10 km, percorridos em horário de pico e geralmente na área central da 
cidade. Os elementos avaliados para todos os modais são o tempo de deslocamento, os custos 
para o usuário e o nível de emissão de poluentes, variáveis que quando combinadas geram um 
índice determinante do modal mais eficiente no trajeto realizado. 

Não se trata de um evento competitivo, pois os participantes são orientados a realizar 
o trajeto na mesma velocidade e da mesma forma comumente empregada em seu cotidiano, es-
colhendo o percurso que desejarem, tendo como requisitos respeitar as leis de trânsito e passar 
por um ponto intermediário comum previamente definido (Belotto, Prado, Lima, Nakamori & 
Bernardinis, 2017).   

Em 2019, na capital paranaense e em outras cidades do Brasil, a bicicleta reafirmou 
sua posição como o modal mais eficiente para os deslocamentos em horário de pico na cidade, 
já que em edições anteriores também havia alcançado tal feito. A Figura 1 ilustra os resultados 
obtidos pelas diferentes categorias modais no desafio realizado em 2017 em Curitiba, apontando 
a maior eficiência da bicicleta e de outros meios ativos de deslocamento.
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Figura 1. Resultados do Desafio Intermodal realizado em Curitiba em 2017

	 	 	 	 													Fonte:	Belotto	(2017)

Resultados como estes reforçam o importante papel que as bicicletas exercem e podem 
exercer na mobilidade das cidades, constituindo alternativas possíveis e efetivas para a reali-
zação de parte significativa dos deslocamentos urbanos, principalmente quando considerados 
percursos até 10 km16. 

Por suas características consolidadas e cada vez mais evidentes de praticidade, economia, 
sustentabilidade, saúde, as bicicletas têm sido entendidas como artefatos que também podem 
auxiliar na minimização de algumas questões urbanas relacionadas ao congestionamento de 
automóveis, à exploração desenfreada do solo urbano para acomodar desta demanda do trans-
porte motorizado, à poluição, aos hábitos de tendência sedentária, dentre outras. 

Gehl (2015), ao ressaltar a importância do planejamento e construção de cidades para 
pessoas, destaca a função da bicicleta e afirma que 

[...] dar prioridade à bicicleta precisa ser um ingrediente-chave numa política voltada para o 
uso efetivo do espaço das ruas, a redução do consumo de energia e da poluição, e à garantia 
de mobilidade para a grande maioria da população que não pode comprar automóveis. 
Além disso, é mais barato investir em infraestrutura para o ciclista do que para outros tipos 
de tráfego (p.191).

16 Existem	pessoas	que	pedalam	quilometragens	ainda	mais	longas	de	bicicleta,	no	entanto,	estas	são	
as	distâncias	mais	comumente	percorridas	e	acessíveis	à	maioria	da	população.	Além	disso,	segundo	
Miranda	 (2014,	p.	 160)	 “para	uma	parcela	 considerável	das	pessoas	que	habitam	as	 cidades,	não	 é	
preciso	viajar	mais	que	seis	quilômetros	(ida	e	volta)	para	atender	às	suas	necessidades	básicas”.
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Mesmo que as potencialidades do uso da bicicleta já estejam, em certa medida, historica-
mente reconhecidas, as escolhas urbanísticas adotadas ao longo das últimas décadas em relação à 
produção do espaço urbano em Curitiba, culminaram na hegemonia do uso de automóveis para 
os deslocamentos na cidade (ainda que em suas primeiras concepções o planejamento urbano 
estivesse fundamentado na estruturação do sistema viário com ênfase no transporte público, 
fato que rendeu à Curitiba reconhecimento internacional).

Dados do Departamento Nacional de Trânsito  (Denatran, 2019) mostram que Curitiba 
possui 1.613.609 veículos, dentre os quais 1.095.246 são automóveis17, números que posicionam 
a cidade como a capital brasileira com a maior taxa de veículos motorizados por habitante, alcan-
çando índices de menos de dois habitantes por veículo18. Essa presença massiva dos automóveis 
se concretiza e é reforçada pelos dados da pesquisa origem-destino realizada pelo Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) em 2017, a qual revelou que 44,9% dos 
deslocamentos da população curitibana são realizados de fato via automóveis (Ippuc, 2018). 
Portanto os carros, juntamente com os ônibus e os deslocamentos a pé, são atualmente as formas 
de transporte mais utilizadas na cidade. 

Nesse cenário, as bicicletas passaram a ser entendidas como “ornamentos” ou acessórios 
do trânsito, uma concepção “residual” do seu uso foi desenvolvida e atualmente apenas 2% dos 
deslocamentos são feitos com este modal na cidade (Ippuc, 2018). Os baixos índices verificados 
em torno do uso da bicicleta refletem a perspectiva apontada por Gehl (2015) de que se o tráfego 
de bicicletas não está integrado à estratégia geral de transportes, não há um convite adequado 
para as pessoas pedalarem.

Uma boa infraestrutura cicloviária sem dúvida é requisito para aumentar o número de 
pessoas pedalando com segurança na cidade. Até o ano de 2019 Curitiba apresentava 209,1 
km de estruturas - representando apenas 4,3% do arruamento existente na cidade -, tipificadas 
em ciclovias, ciclofaixa sobre a calçada, ciclofaixa, via compartilhada (via calma), ciclorrota e 
passeios compartilhados, estes compartilhados com pedestres representando mais de 50% de 
toda a rede (Ippuc, 2018). No âmbito nacional, esse quantitativo que compõe o sistema ciclístico 
de Curitiba posiciona a cidade em quinto lugar entre as capitais do país com mais quilômetros 
de infraestrutura cicloviária (Guth, Andrade, 2018). 

O conjunto destes números não se mostra suficiente ou adequado para atender à de-
manda crescente e precisa ser ampliado, havendo ainda muito por fazer para que as culturas da 
bicicleta possam prosperar de maneira mais significativa e duradoura na cidade.

pandemia, BiCiCLeTa, Lazer, Cidade: inTerFaCes pOssÍVeis
A pesquisa Perfil do Ciclista (2018) desenvolvida pela Associação Transporte Ativo e 

o Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LabMob/

17	 Disponível	em:	http://www.denatran.gov.br/estatistica/639-frota-2019.	Acesso	em:	29	set.	2020.
18	 O	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE)	aponta	que	a	população	de	Curitiba	no	ano	de	

2010 era de 1.751.907 pessoas, com uma estimativa de crescimento para 1.933.105 de pessoas em 2019.

http://www.denatran.gov.br/estatistica/639-frota-2019
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UFRJ), demonstrou que em Curitiba 11,6% dos ciclistas participantes da pesquisa haviam co-
meçado a utilizar a bicicleta há menos de seis meses, índice que se mostrou superior à média 
brasileira de 7%, o que significa que a cidade possui mais novos usuários de bicicleta do que a 
média nacional. 

Nesse sentido, a pandemia acabou catalisando uma tendência que já se mostrava em 
curso na cidade. O crescimento no uso da bicicleta durante a pandemia pode ser verificado pela 
percepção do aumento do número de bicicletas em circulação nas ruas, pela maior diversidade 
de públicos realizando a atividade (tradicionalmente centralizada em grande parte na figura mas-
culina jovem) e pelo crescimento na demanda por serviços de vendas, manutenção, acessórios, 
vestuário, causando um desabastecimento em muitas lojas, situação identificada não apenas no 
âmbito local como também mundial (Kowalski, 2020).

Além de ser considerada uma alternativa para substituir o uso de ônibus e outros trans-
portes coletivos de massa e evitar aglomerações, a bicicleta ressurge enquanto opção viável de 
atividade físico-esportiva e de lazer das pessoas neste período. A redução na oferta ou paralisação 
temporária de atividades culturais de lazer como bares, teatros, feiras, shoppings, igrejas, cinemas 
e outros, a suspensão temporária do funcionamento de locais públicos e privados como acade-
mias, clubes e centros esportivos, bem como, a necessidade latente de realizar atividades fora 
do ambiente doméstico, se exercitar e manter o corpo ativo e o aspecto mais “individualizado” 
característico da prática de pedalar, são fatores que podem ter contribuído para impulsionar 
este renovado interesse pela bicicleta19.

Segundo Gehl (2015), ainda que várias cidades apresentem condições físicas favoráveis 
ou adequadas para os deslocamentos de bicicleta, 

Ao longo dos anos, muitas dessas cidades adotaram políticas de circulação que priorizam 
o tráfego de automóveis e fizeram com que andar de bicicleta fosse perigoso ou totalmente 
impossível. Em alguns lugares, o tráfego de carros até mesmo impede o surgimento do 
tráfego de bicicletas (p.182).

A pandemia colocou em evidência essa lógica de organização do espaço urbano, em que 
boa parte é destinada à circulação do transporte motorizado, uma vez que estruturas urbanas, 
sejam elas temporárias ou permanentes, tiveram de ser rapidamente criadas em diversas cidades 
do mundo para ampliar o espaço de circulação principalmente de pedestres e ciclistas, utilizando 
o “espaço dos carros” para acomodar com mais segurança essa demanda.

Em Curitiba foi criada uma faixa temporária no entorno do Mercado Municipal, po-
rém seu funcionamento acontece apenas aos sábados. No mês de agosto de 2020, foi iniciada 

19	 Vale	ressaltar	que	mesmo	estando	ao	ar	livre	a	recomendação	é	que	se	mantenha	o	distanciamento	
social	-	pedalando	individualmente	ou	com	poucas	pessoas	e	em	locais	com	menor	fluxo	de	circulação,	
por	exemplo	-,	que	a	prática	seja	realizada	utilizando	máscaras	para	proteção	da	boca	e	nariz	e	que	a	
higienização	das	mãos	e	objetos	seja	frequente,	pois	os	riscos	de	contaminação	pelo	vírus	podem	até	
ser	reduzidos	quando	comparado	à	outras	atividades,	porém	não	são	eliminados.
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a implementação de ciclofaixas permanentes em duas importantes vias de deslocamento entre 
bairros da cidade.

Gehl (2015) destaca que estruturas específicas para o tráfego de bicicletas bem planejadas, 
implementadas e integradas ao sistema geral de transportes como um todo são essenciais, mas 
destaca a importância das bicicletas terem espaços nas ruas comuns, chamando atenção para 
o fenômeno “segurança em números”, isto é, quanto mais pessoas circulam de bicicletas pelo 
espaço urbano uma massa crítica considerável de ciclistas se forma, mais as bicicletas se tornam 
presentes, visíveis, e mais alertas e atentos os motoristas tendem a permanecer. 

A criação dessas estruturas emergenciais ou permanentes nas ruas surgidas nesse contex-
to de pandemia pode ser considerada como um pontapé para auxiliar no ganho de visibilidade 
para as bicicletas no espaço urbano, principalmente em cidades em que a prática de pedalar 
ainda não é tão legitimada ou solidificada, como em Curitiba. Esse movimento não é novidade:

[...] muitas cidades, aos domingos, abrem suas ruas para os ciclistas, em campanhas para 
desenvolver essa cultura. O domingo é um bom dia por dois motivos: o tráfego de carros 
é reduzido e as pessoas normalmente têm mais tempo para se exercitar e experimentar. A 
ideia de fechar ruas da cidade para os automóveis, transformando-as em temporariamente 
em ciclovias, é popular nas Américas do sul e Central há anos (Gehl, 2015, p. 190).

Entretanto, com a pandemia essa lógica do fechamento ou limitação da circulação dos 
carros em algumas ruas abrindo-as para pedestres e ciclistas, por exemplo, foi reformulada, 
ampliada e não aconteceu isoladamente, mas de maneira quase simultânea em muitos países no 
mundo, por isso também apresentou grandes repercussões. 

A bicicleta é um artefato muito versátil e pode servir a vários propósitos, mas, segundo 
Rechia, Tschöke, Machado & Joukoski (2016), mesmo assumindo diferentes sentidos e significa-
dos no transcorrer do tempo esteve sempre relacionada a uma possibilidade de prática corporal 
no tempo/espaço de lazer e é por esta via que muitas pessoas têm redescoberto a bicicleta nesse 
tempo de pandemia.

Do local ao global, tem-se um amplo leque de compreensões e perspectivas a respeito 
do lazer, sua complexidade se estende na medida em que é influenciado pelo momento histórico, 
contexto social, condições políticas, econômicas e culturais vividas, dentre outras questões que 
perpassam o fenômeno. 

Para Rechia (2017), espaço, tempo e ludicidade são elementos constitutivos do lazer que 
podem ser potencializados nos ambientes públicos urbanos e segundo a autora o lazer é “[...] uma 
dimensão da vida e, portanto, um fenômeno sociocultural, amplo e complexo, historicamente 
mutável, central para a análise da sociedade, o qual envolve questões identitárias, políticas, de 
sociabilidade e desenvolvimento dos sujeitos, numa perspectiva orgânica e processual [...]” (p.4).

Nesse sentido, a situação histórica vivida com a pandemia alterou várias dimensões 
da vida, dentre elas a do lazer, fazendo com que muitas pessoas se mobilizassem na busca por 
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formas alternativas de vivenciar este tempo/espaço e, nessa busca, a bicicleta foi entendida como 
uma prática corporal viável para ser experienciada. 

Consideramos o lazer como tempos/espaços nos quais as diversas práticas culturais estão 
mais propensas a se desvencilhar de determinadas amarras sociais, sendo possível pensar que 
a abertura a uma comunicação diferente do sujeito com o mundo poderia ser potencializada a 
partir das experiências de lazer (reconhecendo que estas mesmas experiências estabelecem uma 
relação dialética, isto é, podem servir também à reprodução de alienações, reforçando contratos 
e convenções sociais). 

Por meio do ser corpo existimos e estabelecemos vínculos no e com o mundo, o corpo 
é a realização da existência ao criar e dar sentido aos objetos culturais (Merleau-Ponty, 2019). 
Assim, o uso da bicicleta enquanto prática corporal realizada no contexto das experiências de 
lazer na pandemia pode criar conexões com a cidade que antes possivelmente não estivessem 
disponíveis para acontecer em função do modo como a vida dos sujeito estava organizada antes 
da pandemia. Entendemos, portanto, o tempo/espaço do lazer como possibilidade de experimen-
tação de novas sensações e oportunidade de estabelecer outros vínculos com a cidade. 

Hoje, os espaços urbanos funcionalizados e racionais, no lugar de potencializar essa 
relação existencial entre sujeito e cidade, vem provocando cada vez mais o afastamento do 
ser corporal de uma cidade que é sua própria construção, isto é, a cidade construída pelo ser 
moderno está se tornando uma cidade de privação e empobrecimento do sensorial. Além disso, 
a aceleração, a velocidade, fragmentaram a vida e o espaço público, modificando também as 
formas com as quais nos relacionamos com o tempo. Embora o tempo do relógio, do calendário 
tenda a permanecer relativamente o mesmo para todos, com base em determinadas convenções, 
o tempo da experiência tem mudado e também se acelerado (Pallasmaa, 2017).

Ressaltamos a perspectiva do uso da bicicleta na relação estabelecida com a construção 
e percepção de si, dos outros e da cidade, uma vez que seu uso tende a expor o corpo de ma-
neira particular à diversidade social e espacial da cidade (Te Brömmelstroet, Nikolaeva, Glaser, 
Nicolaisen & Chan, 2017), estabelecendo uma relação perceptiva com o mundo que se mostra 
distinta em relação à outras formas de deslocamento na cidade, especialmente aquelas nas quais 
o corpo  está envolto em algum tipo de “cápsula”. 

Assim, destacamos a relevância das experiências no tempo/espaço de lazer com a bicicleta 
como possibilidades e oportunidades para reconectar o corpo à cidade, a partir da sua vivência 
em um tempo mais alargado.

COnsideraçÕes Finais

Ainda que dotada de certa estruturação, Curitiba carece de ações que incluam a bi-
cicleta como possibilidade modal no cotidiano dos seus citadinos de modo mais abrangente, 
considerada na sua inteireza, não de maneira secundária. A implantação de políticas públicas 
específicas e infraestrutura física especializada é fundamental para esse processo, na tentativa de 
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garantir que os deslocamentos de bicicleta possam ocorrer e com segurança, dadas as proporções 
de automóveis que circulam na cidade e possíveis dificuldades de relacionamento entre modais.

Para além das questões estruturais, consideramos essencial refletir e intervir de forma 
a estimular a dessacralização do automóvel e a ação democratizadora do uso da bicicleta, im-
pulsionando não apenas outras formas de se deslocar pela cidade, mas também novos processos 
educativos e formas de interagir com ela e seus citadinos.

A conformação das estruturas da cidade tem o poder de expandir ou limitar as possibili-
dades dos corpos. Com o aumento dessa demanda de uso da bicicleta provocada pela pandemia, 
emerge a necessidade do desenvolvimento de ações que estimulem também processos educativos 
em torno da prática, promovendo o conhecimento a respeito do trânsito, seus diferentes atores 
e uma melhor compreensão de como a bicicleta integra este contexto, a exemplo da cartilha 
“CicloEducAção: um giro de bike na cidade”, material lúdico educativo que visa sensibilizar 
sobre o uso da bicicleta e contribuir na formação das pessoas, com foco nos jovens/adolescentes, 
para a experiência de pedalar na cidade (Santana et al., 2020).  

 Com a pandemia ficou evidente que em muitas cidades o espaço urbano vem sendo 
destinado principalmente para a circulação de automóveis. Dessa forma, a partir de uma utili-
zação mais equânime do espaço urbano, com infraestrutura adequada e iniciativas educativas, 
se pretende garantir que as vivências com a bicicleta sejam prazerosas, agradáveis e propor-
cionem mais experiências positivas do que permeadas por tensões, a fim de que as pessoas se 
mantenham engajadas e que a prática possa ser sustentada não apenas neste momento peculiar, 
mas contemplando cenários pós-pandemia, como prática corporal integrada ao cotidiano dos 
citadinos, realizada com segurança, de maneira consciente e empoderada.

“Desatomizar” e “rehumanizar” os corpos na relação com o mundo, com a cidade, 
consigo mesmos e com as outras pessoas com as quais se compartilha a existência, podem ser 
colocados como bons desafios para os tempos atuais e a bicicleta fruída no contexto das expe-
riências de lazer constitui um dos caminhos possíveis.
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Y COmprensiÓn deL OCiO en LaTinOamÉriCa: 
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Aurora Madariaga Ortuzar20

Universidad de Deusto

Luz Angela Ardila Gutiérrez21
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RESUMEN: Este artículo presenta un avance de la investigación “Imaginarios de 
ocio y desarrollo humano para los profesores de educación superior”. Se abordan 
dos aspectos considerados determinantes en la definición de los significados que 
construyen los profesores en países de Latinoamérica. Por un lado, las directrices 
procedentes de organismos globales que impactan las políticas sobre educación 
superior nacionales. En una revisión de algunos de sus documentos se identifican 
planteamientos que establecen responsabilidades atribuidas a los profesores para 
mejorar la educación. Esto presenta efectos evidenciados en una exploración de 
literatura científica de países latinoamericanos. Los profesores perciben impactos 
en su vida laboral y personal, relacionados con demandas profesionales que afectan 
su tiempo libre, relaciones y experiencias de ocio. Por otro lado, la comprensión del 
ocio en Latinoamérica. Algunos autores, concuerdan en que la idea del ocio se ha 
construido bajo significados negativos, derivados del uso inadecuado del tiempo 
libre y a las lógicas del trabajo de países en desarrollo. Indagar sobre los vínculos 
entre estas lógicas globales y personales en la vida de los profesores, descifrando los 
significados que se han naturalizado en sociedades centradas en el trabajo, permite 
desmitificarlos y abrir posibilidades de abordajes del ocio desde el desarrollo humano. 

PALABRAS CLAVE: Ocio. Directrices globales. educación superior. Profesores. 
Significados.

RESUMO: Este artigo apresenta uma antevisão da investigação “Imaginários de 
lazer e desenvolvimento humano para professores do ensino superior”. Aborda dois 
aspectos considerados como determinantes na definição dos significados que os 
professores constroem nos países da América Latina. Por um lado, as directrizes pro-
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venientes de organizações globais que têm impacto nas políticas nacionais de ensino 
superior. Numa revisão de alguns dos seus documentos, são identificadas abordagens 
que estabelecem responsabilidades atribuídas aos professores com vista a melhorar a 
educação. Isto apresenta efeitos evidenciados numa exploração da literatura científica 
de países da América Latina. Os professores percebem impactos no seu trabalho e 
na sua vida pessoal, relacionados com exigências profissionais que afectam o seu 
tempo livre, relações e experiências de lazer. Por outro lado, a compreensão do lazer 
na América Latina. Alguns autores concordam que a ideia de lazer foi construída 
sob significados negativos, derivados da utilização inadequada do tempo livre e das 
lógicas de trabalho dos países em desenvolvimento. Investigar as ligações entre estas 
lógicas globais e pessoais na vida dos professores, decifrando os significados que 
foram naturalizados nas sociedades centradas no trabalho, permite desmistificá-las 
e abrir possibilidades de abordagens de lazer a partir do desenvolvimento humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Directrizes globais. Ensino superior. Professores. Signi-
ficados.

LOs prOFesOres en Las direCTriCes gLOBaLes de edUCaCiÓn

Se comprenden las directrices globales de educación superior, como los acuerdos y 
orientaciones e informes que han sido emitidos por agencias mundiales. “Aquellas agencias son 
creadas y sostenidas por diversos países, como respuesta a objetivos similares en un ámbito 
regional o mundial” (Maldonado, 2000, p.2) 

Sin embargo, sus directrices, han tenido una “influencia determinante en la proyección, 
puesta en práctica y evaluación de las políticas y los sistemas educativos en la región 
latinoamericana” (Massón y Torres, 2009, p.2)

Como veremos, se plantea una relación directa entre la calidad del sistema educativo 
y la formación de los profesores, lo cual conlleva el desarrollo de acciones desde las políticas 
nacionales que deben ser ejecutadas por los profesores. 

Según Rizvi y Lingard (2013), “Las políticas se diseñan para dirigir acciones y conductas, 
y guiar instituciones y profesionales hacia una determinada dirección.” (p.24) Desde esta 
perspectiva, se revisaron algunos documentos de estas organizaciones centrándose en enunciados 
sobre lo que se espera del rol de los profesores en la educación superior. 

En este enfoque, la Conferencia Mundial sobre la educación superior, UNESCO (1998) 
emitió el comunicado “La educación superior en el Siglo XXI. Visión y acción”. En este se afirma 
que “la educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo del conjunto del sistema 
educativo, sobre todo mejorando la formación del personal docente, la elaboración de los planes 
de estudio y la investigación sobre la educación” (p.30)

Así mismo, del encuentro mundial UNESCO 2009, derivó el documento “Las nuevas 
dinámicas de la educación superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo”. En 
este, si bien se reconoce que “La educación superior, en tanto bien público, es responsabilidad de 
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todos los actores involucrados, especialmente los gobiernos”, también establece, que es necesario 
“Intensificar la formación docente con currículas que proporcionen los conocimientos y las 
herramientas necesarios para el siglo XXI” (p.1) que “los doten de herramientas para preparar 
a los estudiantes como ciudadanos responsables” (p.9).

En este, se manifiesta la relación entre la formación de los profesores y la preparación 
de los estudiantes. Lo que, implica la necesidad de gestar en los países y las instituciones de 
educación, normas que garanticen contar con profesores que respondan a estos requerimientos. 

 Igualmente, UNESCO en 2015, planteó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Uno de los 15 objetivos que plantea es el de Educación. En un documento en el que desarrolla el 
contenido de los objetivos, precisa los alcances esperados con cada uno.  En educación, expresa que 
es necesario “Aumentar la oferta de maestros calificados, en particular mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo. Especialmente los países 
menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo” (UNESCO, 2017, p.13)

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 
define que “una educación de calidad, se logra ofreciendo educación relevante para el mercado 
laboral, por lo cual hay que atraer, formar y dar apoyo a los buenos profesores.” (OCDE, 2015, 
p.6) 

El Banco Mundial (2000) por su cuenta, en el estudio “La educación superior en los 
países en Desarrollo: Peligros y promesas”, diagnosticó que la calidad de los docentes es un 
viejo problema en una nueva realidad, que tiene que ver con que “muy pocos profesores están 
en condiciones de impartir conocimientos avanzados, lo cual limita el nivel del conocimiento 
que puedan transmitir a los estudiantes.” (p.25)

En este informe, se hace alusión a las condiciones laborales, la baja remuneración y el 
absentismo derivado de que los profesores trabajan en diferentes instituciones e indica que pocas 
aplican sanciones frente a estos comportamientos. 

Si bien, es claro que todos los países requieren un sistema de educación adecuado a las 
necesidades de los tiempos, también es claro que el sistema de educación debe proveer el entorno 
para que los profesores cuenten con condiciones adecuadas para ello.  

Estos discursos globales centrados en ideales sobre, una “mejor formación”, “ser más 
calificados” y “ser buenos profesores”, se han venido implementando en los países latinoamericanos 
con consecuencias en la vida de los profesores. Ellos perciben las implicaciones que estas políticas 
tienen en sus dinámicas de trabajo y las responsabilidades cada vez más intensas, generando 
cambios en las interacciones, los valores, su tiempo libre y en consecuencia sus experiencias y 
sentidos del ocio.   

de Las pOLÍTiCas a La Vida de LOs prOFesOres de LaTinOamÉriCa 
Una búsqueda de literatura científica sobre el rol de los profesores en la educación 

superior, llevó a identificar dos tipos de enfoques. Por un lado, aquel que se centra en mejorar la 
calidad educativa, enfocada en la labor de los profesores, su evaluación, cómo optimizarla, cómo 
impactar a los estudiantes para lograr aprendizajes aplicables a la vida (Rama,2005; Villanueva, 
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2010; Ramírez, 2015; Henríquez, 2018; Albornoz, 2018; Buendía y García et al. 2019; Malagón, 
Rodríguez et al., 2019). Estos autores abordan ópticas de la educación relacionadas con la política, 
perspectivas, inequidades, retrospectivas y proyecciones, del aseguramiento de la calidad de la 
educación superior y lo que se requiere de los profesores para hacerla posible.  

Por otro lado, investigaciones y reflexiones que presentan, perspectivas sobre los efectos 
colaterales de las dinámicas y presiones que el mundo de la educación imprime en el trabajo y 
vida personal de los profesores. 

Respecto a esta última perspectiva, Slaughter y Leslie (1997) han denominado como 
Capitalismo Académico (Academic Capitalism), al proceso de globalización y la aplicación de 
políticas de corte neoliberal a la esfera académica.  Ibarra (2003), al respecto indica que, este 
fenómeno se refiere al uso que las universidades hacen de su único activo real, el capital humano 
de sus académicos. (p.1059). 

Es posible reconocer este escenario, en investigaciones de países como Brasil, Chile, 
Colombia, Argentina y México que dan cuenta de las consecuencias y las diversas formas de 
afrontar esta problemática por parte de los profesores.      

En Brasil Oliveira et al., (2004) plantean que las reformas educativas de los últimos años, 
han traído nuevas exigencias profesionales para los docentes, sin la necesaria adecuación de las 
condiciones de trabajo. (p.188). Esos cambios han implicado un aumento del tiempo dedicado 
por los profesores para atender múltiples tareas y actividades como atención a estudiantes y 
padres, reuniones con colegas y la planificación y evaluación del trabajo. 

Cornejo (2009), en Chile, investigando las condiciones materiales y psicosociales y 
el bienestar/malestar de los profesores, concluyó que ellos perciben condiciones de trabajo 
precarias y altos niveles de demanda laboral o intensificación del trabajo. Esto se corrobora en 
Restrepo y López (2011), que al analizar los significados que construyen sobre el entorno laboral, 
las personas de una universidad en Colombia, encontraron en las experiencias y sentidos del 
trabajo, un impacto psicosocial percibido en la calidad de vida laboral y estrategias y prácticas 
de afrontamiento ante las demandas organizacionales consideradas inaceptables. (p.4)

Desde otro punto de vista el argentino, Vitarrelli (2016), determinó que “las instituciones 
de educación son lugares que bajo una impronta mercantilista y una lógica de mercado 
acentuaron el carácter individualista y la competitividad entre sus miembros”. (p.10) Lo cual 
trae consecuencias directas en sus relaciones entre pares.  

González (2017) encontró que bajo recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial 
se establecieron en México políticas generando diversas reacciones. Se implementaron modelos 
de gestión para medir la calidad de sus servicios y los docentes incursionaron en capacitación y 
desarrollo de la carrera profesoral para lograr mejoras salariales. 

En Chile, Galaz y Toro, en un estudio de 2019, analizaron la subjetividad del profesor 
ante la política de evaluación, encontrando que “la familia surge como un ámbito de impacto 
personal negativo no detectado o no visualizado en ningún diagnóstico o análisis de la política 
de evaluación del desempeño docente.” Sus hallazgos identificaron que “se percibe el sacrificio 
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del tiempo familiar para responder a la evaluación, presentándose abandono o suspensión de 
actividades del hogar e inclusive la vivencia de conflictos con la pareja.” (p.372)

Finalmente, Londoño y Gómez, et al., (2019), refieren que se presenta en los profesores 
colombianos un conjunto de percepciones y sentimientos negativos, como el sentir que se realiza 
el trabajo con poco gusto, ya que se invierte tiempo de descanso y ocio en tareas laborales no 
remuneradas por la organización. Esto afecta el disfrute de ratos de ocio, descanso e interacción 
con el grupo familiar y de amigos y desestabiliza la relación vida privada-trabajo. (p.7)

Castangna y Mufarrej (2015) analizaron las legislaciones brasileras, encontrando que, 
“en coherencia con las directrices globales, “vinculan directamente a los profesores y su formación 
como responsables de los graves problemas de la educación vivenciados y al mismo tiempo 
estableciendo, como solución para esa problemática, la promoción de cambios sustantivos en la 
cualificación técnico-profesional de los docentes.” (p.125)

Las interpretaciones teóricas que hacen sobre lo anterior por ejemplo Laval (2004), giran 
en torno a que “gran parte de los docentes y los investigadores se convierten en trabajadores 
industriales sometidos a una disciplina, a una intensificación del trabajo y a exigencias y controles 
reforzados por parte de la administración, que reducen considerablemente su autonomía” (p.71)

En este mismo sentido, Gibbons et. al., (1995), dice que los académicos han ido perdiendo 
su condición de artesanos del saber para conformarse paulatinamente en engranajes de alguna de 
las grandes maquinarias que integran las nuevas formas de producción del conocimiento. Esto 
genera repercusiones no solo en su trabajo sino también en su vida personal. 

Blanch (2011), destaca los cambios relacionados con la representación de la propia 
realidad laboral de los profesores, así como al modo de relacionarse con ella. Describe una 
tensión de dos polos opuestos: 

Por un lado, el discurso “gerencial”, centrado en el paradigma empresarial, configurado por 

reglas de la economía política de mercado, la axiología relativa a productividad (eficiencia, 

competitividad, excelencia, rentabilidad y evaluación por competencias y por resultados) 

así como a la ética del negocio. 
Por el otro, las “viejas” tradiciones “profesionales” relativas al significado del trabajo y 
al complejo entramado de valores, ética, deontología, identidad y roles profesionales del 
personal empleado en organizaciones inspiradas y guiadas por ideales humanistas (p.4).   

Como se observa, las investigaciones empíricas y las perspectivas teóricas presentadas, 
corroboran que las transformaciones en la educación han impactado las relaciones laborales, la 
vida personal, la autonomía y las posibilidades de contar con tiempo libre, centrando su vida 
en el trabajo. Esto limita el desarrollo actividades de ocio y en consecuencia su comprensión y 
significados. 

Sin embargo, las lecturas sobre el ocio para los Latinoamericanos, no solamente se basan 
en los escenarios actuales de trabajo, sino que hay una herencia histórica sobre sus comprensiones 
que también lo determinan como veremos a continuación.  
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signiFiCadOs de OCiO en LaTinOamÉriCa 

De acuerdo con Aristegui et ál., (2018), “los conceptos que utilizamos en la vida cotidiana 
—y en el ámbito científico— no son meras concepciones neutras que reflejan la realidad como 
si de un espejo se tratase, sino que son construcciones culturales e ideológicas, atravesadas por 
el poder y productos de un determinado desarrollo.” (p.4)

Por tanto, cuando se habla de significados de ocio, se hace alusión a definiciones 
socialmente reconocidas que se han construido a partir de los sistemas sociales e interacciones que 
están mediadas por directrices, normas, posturas políticas, ideológicas o económicas, prácticas, 
percepciones y significados. Como las que se abordaron en apartados anteriores sobre el entorno 
educativo.   

Estas comprensiones permiten interpretar lo que los brasileros, Elizalde y Gomes (2009) 
plantean sobre las nociones de ocio en Latinoamérica. Para ellos, los conceptos de ocio y tiempo 
libre, se han construido bajo sentidos y connotaciones prejuiciosas y significados negativos. El 
ocio es asociado casi únicamente con un tiempo vacío, tiempo de no hacer nada, vinculado así 
a la pereza, la holgazanería, homologado casi directamente con la aversión al trabajo (p.263)

De esta manera, el ocio y sus significados están asociados al concepto de tiempo, que 
resulta ser un insumo fundamental tanto para el trabajo como para el desarrollo de experiencias 
de ocio. En las lógicas de trabajo actuales el tiempo es el recurso fundamental, como lo expresa 
Meda (1995) cuando formula “Los hombres al menos en parte ya no venden a otros sus productos, 
sino su trabajo” y concluye, “cuya esencia es el tiempo.” (p.58) El tiempo es el recurso que, traza 
los límites entre la actividad laboral y la escena personal y define casi todo lo que tiene que ver 
con lo humano actualmente. 

Braz y De Oliveira, (2007), advierten cómo el significado del ocio se asocia al control 
del tiempo en los sistemas que heredaron valores colonialistas. Explican que la concepción que 
se tiene en Latinoamérica, está asociada a los valores proclamados por la influencia religiosa 
puritana y la necesidad de control social en el tiempo fuera del trabajo, en una sociedad elitista 
heredera de valores colonialistas (p.484).

Al respecto, Salazar y Arellano (2015), revelan que “En México y Latinoamérica 
seguimos viendo al ocio como la madre de todos los vicios, en otras palabras, un espacio-tiempo 
desperdiciado, que no genera ni objetos, ni sujetos conscientes de la inmanencia del tiempo usado 
en sí y para sí” (p.227)

En coherencia, Tabares (2012) muestra cómo el proceso de intervención civilizatorio 
generó discursos y formas de conocimiento, que han influido sobre las sociedades, que establecieron 
una relación basada en una lógica unidireccional, desde el atraso hacia el progreso (p. 1022)

En este marco, en Latinoamérica, el ocio es visto como una amenaza para el desarrollo de 
sociedades que pretenden modernizarse, progresar y avanzar económicamente. En estas prevalece 
el principio de “tiempo – dinero” y de esta manera no se puede perder tiempo con actividades 
consideradas inútiles e improductivas (Gomes y Elizalde, 2012, p. 83)
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Elizalde y Gomes (2010) indican que en América Latina se adoptó el concepto de 
recreación para designar la creación de espacios propios para la práctica de actividades 
consideradas recreativas, higiénicas, moralmente válidas, productivas y vinculadas a la ideología 
del “Progreso”. 

Para ellos el concepto de recreación en sus orígenes está relacionado al uso social y 
moralmente positivo del tiempo libre, desde la transición del siglo XIX al XX. Esta funcionó, 
como un poderoso dispositivo de control social frente al nuevo tiempo libre de la clase obrera, 
posterior a la revolución industrial. 

Otro concepto alternativo ha sido Lazer. Braz y De Oliveira, (2007), explican este como 
una palabra muy presente en la sociedad brasilera que ocupa un lugar destacado con funciones de 
descanso, desarrollo de la personalidad y diversión, tal como lo planteaba Dumazedier. Mientras 
que ocio representa el alcance de la liberación, el hedonismo personal, siendo estos factores no 
condicionados por la sociedad y si por el modo de vivir de cada uno, relacionado con el placer 
y la experiencia (p.486).

En los autores latinoamericanos, aparece como idea constante la necesidad de realizar 
la reconfiguración de significados sobre el ocio y el tiempo libre, que emerjan de las realidades 
propias de los pueblos latinoamericanos. 

Elizalde (2010), propone resignificar el ocio, repensando la realidad contemporánea, 
buscando aportar nuevas formas de entender los emergentes fenómenos sociales de la actualidad 
y ampliar la discusión comprometida con la transformación de nuestras sociedades” (p. 438)

Por tanto, es preciso, en virtud de la construcción de nuevos significados de ocio, en el 
entorno Latinoamericano, explorar y analizar los escenarios en los que se gestan, tal es el caso de 
la realidad laboral del colectivo de profesores, reconociéndolos como construcciones derivadas 
de escenarios más amplios y complejos en los que intervienen variables e intereses. 

COnCLUsiOnes 

En conclusión, es relevante hacer lectura de los significados de ocio para los profesores 
de educación superior en Latinoamérica desde dos aspectos que los determinan.  

Por un lado, las condiciones que experimentan con relación a su trabajo y los hilos 
invisibles que lo dirigen, relacionados con directrices globales y políticas nacionales. Por otro lado, 
por el concepto mismo que se ha fundado en Latinoamérica, que también ha estado arbitrado por 
conceptos encaminados por intereses económicos, centrados en la búsqueda de productividad. 

De este proceso de reconocimiento del contexto, las consecuencias y los significados de 
ocio, para un colectivo como el de los profesores, es justo concluir que detrás de los significados 
hay realidades, codificaciones e historias, las cuales es necesario deconstruir y comprender para 
abrir posibilidades a nuevos significados. 
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Lazer, FOrmaçãO e dOCÊnCia: Um esTUdO COm 
prOFessOres UniVersiTÁriO nO parÁ e amapÁ

Gustavo Maneschy Montenegro22

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

RESUMO: Esse estudo identifica contribuições da graduação e da pós-graduação 
para o exercício da docência universitária de professores que lecionam disciplinas de 
lazer nos estado do Pará e Amapá e compreende como esses professores se inseriram 
na docência neste campo. Na metodologia, combinei o uso da pesquisa bibliográfica 
com a entrevista semiestruturada com 11 docentes. Sete docentes avaliaram que a 
graduação lhes proporcionou experiências relevantes, cujos motivos foram as expe-
riências vivenciadas em disciplinas, participação em eventos e práticas de estágio. 
Nove professores indicaram que a pós-graduação trouxe experiências relevantes para 
a atuação na docência frente ao lazer, a qual possibilitou aprofundamento acadêmico 
e científico. Cinco professores iniciaram a docência nas disciplinas de lazer para fins 
de cumprimento de obrigações institucionais, enquanto que para seis professores, 
essa inserção ocorreu em função das experiências profissionais no contexto do lazer. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Educação. Docência universitária.

RESUMÉN: Este estudio identifica las contribuciones de estudiantes de pregrado y 
posgrado a la enseñanza de profesores universitarios que imparten asignaturas de ocio 
en el estado de Pará y Amapá y para comprender cómo estos profesores se insertaron en 
la enseñanza en el campo del ocio. Combinamos el uso de la investigación bibliográfica 
con una entrevista semiestructurada con 11 docentes. Siete docentes evaluaron que el 
título universitario les proporcionó experiencias relevantes, cuyos motivos fueron las 
experiencias en disciplinas, participación en eventos y prácticas de pasantías. Nueve 
docentes indicaron que los estudios de posgrado aportaron experiencias relevantes 
a la enseñanza frente al ocio, lo que permitió una profundización académica y 
científica. Cinco maestros comenzaron a enseñar en materias de ocio para cumplir 
con obligaciones institucionales, vinculadas a la necesidad de la institución de no tener 
maestros para enseñar sobre el tema, mientras que para seis maestros, esta inserción 
se produjo debido a experiencias profesionales en el contexto del ócio.

PALABRAS CLAVE: Ócio. Educación. Docencia universitaria.

22  E-mail:	gustavo_maneschy@hotmail.com
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inTrOdUçãO

Este estudo se propõe a discutir a docência universitária no campo do lazer. O objetivo 
que orientou a pesquisa foi compreender como os docentes universitários que atuam com o 
lazer se inseriram nesse campo e identificar e analisar as contribuições da graduação e da pós-
graduação para o exercício da docência desses professores. 

 Como sugere Isayama (2007; 2010), o lazer se caracteriza por ser um campo de atuação 
política e pedagógica, onde os profissionais da área podem atuar em série de espaços (escolas, 
colônias de férias, clubes, ONGS, setor privado, projetos sociais), bem como se apropriar de uma 
diversidades de conteúdos culturais para fundamentar sua intervenção. Além disso, o campo 
abarca uma diversidade de interesses e de vivências, em que  os indivíduos podem estar mobili-
zados a ampliar suas possibilidades culturais, sensibilidades e sensações mais diversas possíveis. 
Assim, a investigação sobre a trajetória formativa de professores universitários, que lecionam 
no âmbito do lazer, auxilia no debate sobre a formação profissional na área, ao se ter em vista 
estimular ações.

Além disso, destaco que o lazer é um campo de intervenção multidisciplinar, que abarca a 
contribuição de diversas área do conhecimento (Educação Física, Pedagogia, Turismo, Psicologia, 
Sociologia, História) para uma compreensão mais ampla deste objeto. Desta maneira, o lazer 
requer qualidade na formação pedagógica, científica e cultural dos profissionais envolvidas, ao 
se ter em vista qualificar ações e políticas no setor. 

Ao avançar em leituras que abordam a trajetória formativa de professores universitários, 
é possível perceber que esse percurso envolve uma articulação da trajetória pessoal e profissio-
nal. O professor é uma pessoa que se constrói nas relações que estabelece com os outros que 
lhe são significativos, desde suas vivências escolares, na formação acadêmica e nas experiências 
profissionais e culturais que vivencia (Pimenta e Anastasiou, 2014; Almeida, 2012)

Conforme Almeida (2012), a docência universitária é um processo que vai se construin-
do, em parte, de forma intuitiva, autodidata, influenciada pelas  experiências que o professor 
adquiriu como aluno, profissional e sua inserção no meio cultural para construir suas maneiras 
próprias de ensinar. Somadas a isso, as experiências para além do campo profissional, como as 
vivências culturais e políticas em que o professor pode estar imerso, também se situam como 
eixo de destaque na produção da docência.

No campo da docência, a articulação do pessoal e do profissional, ao longo do tempo, 
contribui para o conhecimento do ser professor, de seus saberes e da construção de práticas 
pedagógicas. A trajetória formativa de professores é um processo dinâmico, permeada por um 
conjunto de experiências, aprendizagens, testagens, aproximações e distanciamentos da reali-
dade, em que o docente pode refletir, criticar, questionar, inovar, experimentar e aprender sobre 
a profissão, sobre a educação e o meio cultural onde ele atua. 

Sendo assim, compreender como os docentes universitários do lazer se inserem nesse 
campo, e como os processos formativos de graduação e pós-graduação impactam a docência, é 
um aspecto ímpar para a edificação de políticas de intervenção no campo do lazer.
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meTOdOLOgia

O estudo consistiu de uma combinação da pesquisa bibliográfica com a entrevista semies-
truturada. A pesquisa bibliográfica teve como eixos de referência temáticas associadas ao lazer e 
formação profissional, formação docente, docência no Ensino Superior. A segunda consistiu de 
uma entrevista semiestrutura com professores universitários que lecionam disciplinas de lazer, 
em cursos de Educação Física, nos estado do Pará e Amapá.

Realizei um levantamento do número de universidades públicas com cursos de Educação 
Física na Região Norte via e-MEC. Identifiquei oito cursos em instituições públicas, sendo elas: 
Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade do Estado do Pará (UEPA); Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade Estadual do Amazonas (UEAM); Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 
(IFRR) e Universidade Estadual de Roraima (UERR); Universidade Federal do Acre (UFAC).

Foi realizado contato com essas instituições para solicitar o contato e identificar quantos 
professores lecionavam disciplinas sobre o tema do lazer. Três instituições retornaram informando 
o quantitativo de docentes que lecionavam nesta área, bem como a forma de contatá-los, sendo 
elas a UFPA, a UEPA e a UNIFAP. Ao todo, foi obtido um total de 11 docentes que fizeram parte 
do grupo de estudo.

A distribuição dos docentes, por cidade e instituição, ficou da seguinte maneira: na ci-
dade de Belém/PA foram quatro professores, sendo três docentes que lecionam na UFPA e um na 
UEPA; dois professores que lecionam no curso de Educação Física, campus da UFPA na cidade 
de Castanhal/PA; um professor que leciona no curso de Educação Física no campus da UEPA, 
cidade de Conceição do Araguaia/PA; um professor que leciona no curso de Educação Física no 
campus da UEPA, cidade de Tucuruí/PA; Três professores que lecionam no Curso de Educação 
Física da UNIFAP, campus da cidade de Macapá/AP. 

Em relação à formação acadêmica, todos os professores entrevistados possuem mestrado. 
Quanto ao doutorado, seis docentes o concluíram e um está com o doutoramento em andamento. 
A análise dos dados ocorreu mediante o uso da técnica da Análise de Conteúdo (Franco, 2008). 

a inserçãO na dOCÊnCia UniVersiTÁria COm O Lazer

O passo seguinte foi compreender como ocorrera a inserção desses professores na do-
cência nas disciplinas de lazer. O quadro abaixo mostra a distribuição dos professores em função 
dos motivos revelados para a atuação frente ao lazer.
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Quadro 1: Distribuição dos motivos explicitados pelos professores quanto à inserção na 
docência no lazer 

 Professores
Motivos explicitados

Nº

Inserção na docência para cumprimento de obrigações institucionais
 - necessidade da instituição por não ter professores para lecionar a temática,
 - carência de professores

5

Inserção na docência em função das experiências profissionais
- gestão e execução de políticas públicas,
- projetos sociais, 
- projetos de esporte e lazer promovidos pelo terceiro setor,
- organização de eventos

6

Fonte:	Elaborado	pelo	autor	(2020).

Com isso, os professores foram organizados em dois grupos. No primeiro grupo, com-
posto por cinco docentes, foi possível perceber que o início da docência com o lazer foi resultado 
de cumprimento de obrigações institucionais, ligadas ao fato  das instituições não disporem de 
professores para lecionar a disciplina, o que resultou em uma necessidade institucional de iniciar 
a docência com esse tema. 

No segundo grupo, formado por seis sujeitos, a inserção na docência teve início em 
função das experiências profissionais, anteriores à docência, que os credenciaram para a tarefa 
atual. Nesse quesito, os professores tiveram a possibilidade de atuar em gestão e execução de 
políticas públicas, projetos sociais, projetos de esporte e lazer promovidos pelo terceiro setor, 
sendo que essa prática profissional os credenciou para lecionar disciplinas no âmbito do lazer, 
já quando a atuação se fazia presente na universidade. 

Quanto às falas pertencentes ao grupo um, destaco as seguintes:

Necessidade das instituições em que trabalhei (Professora 9).
Foi por acaso, eu tentei depois do mestrado (...), ao invés de voltar para o Ceará, eu re-
solvi tentar vir tentar o concurso. Quando cheguei aqui na universidade na distribuição 
das disciplinas, a disciplina de lazer acho que ninguém quis “pegar” e “caiu” para mim 
(Professora 5).

Diante disso, é possível notar que nem sempre existe uma motivação pessoal ou interesse 
para que o professor possa se inserir na docência em uma disciplina, o que revela uma relação 
transitória e eventual na docência no campo do lazer, dentro do contexto pesquisado. Nesse 
sentido, como sugere Masseto (2015), é comum a docência no Ensino Superior ser realizada 
para fins de meras obrigações institucionais, para cumprimento de carga horária, sem, necessa-
riamente, existir uma trajetória e/ou uma identificação mais profunda do professor para com a 
área que ele está lecionando.
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Como sustenta Ribeiro (2014), as condições de trabalho e até o perfil do professor uni-
versitário têm mudado. Esse perfil, durante muito tempo, foi associado a uma longa trajetória 
acadêmica, à erudição, ao domínio do conteúdo da “sua disciplina/cadeira”. Nos dias de hoje, 
o trabalho tem sido caracterizado mais como de um docente polivalente, que leciona muitas e 
distintas disciplinas, que nem sempre fazem parte de seu objeto de estudo. Nesse sentido, parte 
significativa do seu tempo de trabalho é ocupada por atividades administrativas e burocráticas, 
além de associar o trabalho com a realização de cursos de qualificação, como o doutorado.

O segundo grupo de professores teve a inserção na docência estimulada em função das 
experiências de atuação profissional com o lazer, seja na gestão de políticas, atuação em programas 
de políticas públicas e/ou do terceiro setor, envolvimento com atividades de pesquisa, atuação 
junto à organização de eventos culturais e artísticos. Dessa forma, para esse grupo de docentes, 
as experiências profissionais no contexto do lazer, de certo modo, contribuíram no sentido de 
credenciá-los para o desenvolvimento da atividade docente sobre lazer no Ensino Superior.   

Algumas falas que exemplificam essa afirmação são:

Eu acho que foi um processo, eu diria natural a partir da experiência na gestão, porque, 
quando eu entrei na gestão que ampliou o olhar, não só da Educação Física e passou a 
olhar o que era essa discussão do lazer. Então esse acúmulo me deu uma experiência para, 
no final da gestão, eu já estar  assumindo uma disciplina no curso de Educação Física sobre 
lazer (Professora 1).
Eu passei dez anos coordenando projetos de lazer aqui na universidade sem ser da univer-
sidade. Coordenei atividades como caminhadas, alongamentos, passeios de barcos, tinha 
canoagem, hidroginástica, tinham tênis, natação, vôlei, a gente fez oficinas de sucatas. Então 
foi me dando um conhecimento e me fazendo ter leituras sobre lazer, e quando eu cheguei 
na universidade, assumi uma disciplina com esse tema (Professora  8).

Essas falas mostram que as experiências profissionais, vivenciadas por esse grupo de 
professores, tiveram considerável peso no sentido de aproximá-los da docência no âmbito do 
lazer. Foi possível perceber que os docentes desse segundo grupo já exerciam atividades profis-
sionais na área sob diferentes perspectivas (gestão de políticas, participação em projetos sociais, 
experiências no campo cultural) e que, portanto, a aproximação com a docência foi uma conse-
quência do acúmulo profissional vivenciado antes da entrada na universidade.

Silva e Isayama (2015) desenvolveram um estudo no qual analisaram a construção de 
saberes sobre o lazer de professores universitários. Na mesma direção dos resultados deste tra-
balho, os autores concluíram que os docentes construíram seus saberes a partir da “experiência”, 
ou seja, com o passar do tempo, foram desenvolvendo estratégias – de como ensinar, como dar 
aula – a partir da prática cotidiana, seja por meio de leituras, intervenções, cursos e professores 
reconhecidos como referências. Os autores concluíram que as experiências profissionais incorpo-
radas pelos docentes – camping, colônia de férias, consultoria de projetos, terceiro setor, docência 
na Educação Básica, academias de ginástica - anteriores ao exercício da docência universitária, 
foram significativas para a atuação desses sujeitos como professores universitários no campo 
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do lazer, o que vai ao encontro do que identificamos nesta pesquisa As vivências de situações 
profissionais no campo do lazer compõem o ambiente das experiências que contribuíram para 
o saber docente sobre o lazer dos professores.

Embora compreenda que a questão da experiência no campo profissional não seja 
determinante para uma qualidade da docência na universidade, concordo com Masetto (2015), 
quando argumenta que a docência universitária pode ganhar mais consistência, na medida em 
que o professor passa por uma experiência profissional de campo, fator que pode auxiliar na 
edificação de conhecimentos adquiridos pela formação e pela experiência profissional e servir 
de subsídios para a discussão em sala de aula.

Assim, a formação dos professores universitários vai se constituindo de diversas maneiras: 
em meio às memórias de práticas pedagógicas, que foram desenvolvidas por professores mais 
significativos em suas trajetórias como estudantes; nas suas experiências de vida; nas aprendiza-
gens dentro ou fora da profissão; no exercício profissional; na atividade docente; em processos 
autoformativos por eles desenvolvidos. A docência universitária configura-se como um processo 
contínuo de formação e abre possibilidades para múltiplas aprendizagens, experiências e formas 
de ressignificação de certezas pré-estabelecidas em nosso meio. 

Tornar-se professor envolve uma trajetória de formação, a qual abarca as experiências 
vividas no âmbito escolar, da graduação, da pós-graduação, bem como as experiências culturais, 
estéticas, políticas e familiares. Desse modo, surge como questão: A graduação e a pós-graduação 
tiveram influências para atuação dos professores como docentes na área do lazer? 

a gradUaçãO, a pÓs-gradUaçãO e a dOCÊnCia nO Lazer

O passo seguinte foi identificar o papel da graduação e da pós-graduação para a docência 
universitária dos professores no contexto do lazer. Com isso, percebi que diversas experiências 
foram significativas para a atuação dos docentes frente ao lazer. No quadro abaixo destaco esses 
motivos.
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Quadro 3: Distribuição dos motivos explicitados pelos professores para justificar a 
contribuição da graduação e da pós-graduação para a docência no lazer

Professores
Motivos explicitados

Nº

Vivências durante a graduação que contribuíram para a docência 
 - Experiências vivenciadas em disciplinas,
 - Participação em eventos, 
 - Práticas de estágio,
 - Monitoria

7

Motivos  da contribuição da pós-graduação  para a docência
- Desenvolvimento de pesquisas,
- Aprofundamento de  temas sobre lazer, meio ambiente, lúdico, infância, 
escola
- Formação científica

9

Fonte:	Elaborado	pelo	autor	(2020).

Quanto à formação inicial, sete dos entrevistados avaliaram que a graduação lhes pro-
porcionou experiências relevantes para a atuação na docência com o lazer. Os motivos apontados 
pelos professores são as experiências vivenciadas em disciplinas durante a graduação, participação 
em eventos e práticas de estágio, como é possível notar nas falas a seguir:

Uma das experiências significativas e determinantes que marcou a minha formação inicial 
foi a experiência que eu tive fora da universidade em um evento acadêmico especificamen-
te da área do lazer. Eu e mais meus colegas fomos apresentar um trabalho, foi a primeira 
experiência que eu tive de apresentar um trabalho científico (Professor 3). 
Cursei uma disciplina de Recreação na formação inicial e, no campo laboral, trabalhei na 
AABB de Cuiabá e no internato de uma escola em Chapada dos Guimarães com os plantões 
de sábado à tarde (organização de jogos, competições, campeonatos, gincanas, apresenta-
ções) (Professora 9).

Essas falas mostram como o processo formativo dos professores atuantes no Ensino 
Superior vai sendo construído ao longo de um percurso, que perpassa pelo exercício da docência 
universitária, pelos conhecimentos adquiridos ao longo do processo de escolarização. Assim, um 
grupo de sete professores entrevistados acredita que a sua formação inicial trouxe experiências 
significativas para a sua intervenção na docência sobre o lazer, o que corrobora com a ideia de 
que o processo formativo vai sendo edificado por toda uma história de vida, que carrega consigo 
uma carga de experiência familiar, social, cultural, religiosa, econômica, da formação profissional 
e a própria inserção na carreira docente.
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Diante disso, ressalto que as experiências vividas como estudantes contribuíram para 
a atuação desses professores, o que pode ter implicado na edificação de saberes discutidos na 
formação de futuros profissionais, na construção de maneiras próprias de ensinar, refletir, criticar, 
avaliar e de conduzir o processo de aprendizagens no contexto de sua intervenção profissional.

Dessa maneira, a graduação foi uma etapa que se estabeleceu como espaço de consti-
tuição da docência para esses sujeitos. Isso ressalta que a formação desses profissionais não é 
instrumentalizada apenas na pós-graduação, mas é produzida ao longo de diversos processos 
formativos, que incluem as experiências como estudantes, as práticas culturais, sociais, profis-
sionais e políticas.

Quando questionados se houvera, na pós-graduação, algo de relevante para a atuação 
na docência na área do lazer, dos 11 docentes entrevistados, nove indicaram que a pós-graduação 
trouxera experiências relevantes para a atuação nessa área. De modo geral, esses professores 
consideram que a relevância da pós-graduação, para a docência no campo do lazer, situa-se na 
medida em que possibilitou aprofundar questões acadêmicas e científicas, caracterizando-se como 
um espaço de formação científica. A pós-graduação foi um palco que lhes possibilitou ampliar 
conhecimentos sobre lazer, políticas públicas, meio ambiente, lúdico, infância e escola. As falas 
a seguir são elucidativas a esse respeito:

Sim, no mestrado, eu acabei escrevendo sobre a questão da escola ribeirinha, desse espaço 
enquanto lazer, ou não, das crianças (Professora 2).
Sim, no meu doutorado  eu discuti as práticas de lazer em áreas naturais e em que medida 
isso impactava as pessoas que acessavam, isso se tinham uma conexão entre lazer e uma 
responsabilidade socioambiental (Professor  8).

Os trechos mostram a pós-graduação como um espaço de aprofundamento teórico, 
científico e reflexivo para esses professores, auxiliando-os a construir/ampliar conhecimentos 
para a docência no contexto do lazer, o que ratifica a pós-graduação, em especial a strictu sensu, 
como um lugar ímpar para a qualificação de docentes atuantes no Ensino Superior. Portanto, 
tanto a graduação quanto a pós-graduação trouxeram impactos positivos para a docência dos 
professores, auxiliando-os a construir saberes e experiências para o exercício da docência no 
lazer. Isso revela que a formação ocorre como um processo, sendo edificada por uma trajetória 
formativa que não acontece de maneira repetitiva e mecânica.

Na direção dessas reflexões, Silva e Isayama (2015) asseveram que diferentes momentos 
da trajetória de formação dos professores tiveram influência para a docência no lazer, tais como 
as disciplinas do Ensino Médio, da graduação, mestrado e doutorado que atuaram como forma-
doras de saberes incorporados na prática cotidiana dos docentes (Silva e Isayama, 2015). Assim, 
é possível concluir que as experiências que marcaram a construção de saberes dos professores 
se diversificam e são encontradas em diferentes ambientes e fases da vida.

A pós-graduação stricto sensu é apontada (Almeida, 2012; Masseto, 2015)  como o 
principal espaço de formação para a docência universitária, pois, nesse contexto formativo, é 
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demandado aprofundamento científico, domínio de conhecimentos, reflexão sobre a área de 
conhecimento e aproximação do contexto de ensino na universidade, sobretudo, por meio de 
ações como o estágio de docência.

Todavia, nenhum dos professores que entrevistei apontou a pós-graduação como lo-
cal de reflexões/experiências pedagógicas significativas para a docência, o que, por outro lado,  
revela a carência de formação pedagógica para essa atividade profissional. Dessa maneira, a 
pós-graduação deve, na medida de suas possibilidades, ampliar espaços para a formação com 
vistas à docência universitária, o que implica a realização de práticas de ensino, discussões sobre 
a universidade e seu papel no desenvolvimento de ensino-pesquisa-extensão.

Por fim, uma política de formação de docentes para o ensino superior deve ser eixo de 
luta e reivindicação constantes, face aos ataques que a educação tem sofrido atualmente. Por-
tanto, devemos colocar e pressionar para pautas como ampliação da qualificação de professores 
atuantes no Ensino Superior; desenvolvimento e ampliação de cursos de pós-graduação; ativi-
dades de formação continuada possibilitadas pelas universidades; valorização do trabalho com 
o ensino-pesquisa-extensão e  desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores. 

COnsideraçÕes Finais

As reflexões desenvolvidas na pesquisa mostram que o processo formativo dos profes-
sores universitários vai sendo construído ao longo de um percurso, que perpassa pelo exercício 
da docência universitária, pelos conhecimentos/experiências vivenciados ao longo do processo 
de escolarização, com ênfase para a graduação e pela pós-graduação. Todavia, as experiências 
culturais, familiares e políticas também exercem influência na edificação dos saberes construídos 
pelos professores, que, a partir daí, elaboram maneiras próprias de ensinar, refletir, criticar, avaliar 
e conduzir o processo de aprendizagens no contexto de sua intervenção profissional.

Os resultados mostraram que um grupo composto por cinco professores iniciou a docên-
cia nesse campo para fins de cumprimento de obrigações institucionais, ligadas à necessidade da 
instituição por não ter professores para lecionar a disciplina. Por outro lado, para seis professo-
res, a inserção na docência ocorrera em função das experiências profissionais, como atuação em 
gestão e execução de políticas públicas; projetos sociais; projetos de esporte e lazer promovidas 
pelo terceiro setor. Isso mostra que as experiências profissionais, vivenciadas por esse grupo de 
professores, os “credenciou” para o exercício da docência no âmbito do lazer. 

Quanto à formação inicial, sete docentes avaliaram que a graduação lhes proporcionou 
experiências relevantes para a atuação na docência com o lazer. Os motivos apontados foram 
as experiências vivenciadas em disciplinas durante a graduação, as quais possibilitaram debates 
sobre lazer, além da participação em eventos, da práticas de estágio e de monitoria. Por outro 
lado, nove professores indicaram que a pós-graduação trouxe experiências relevantes para a 
atuação na docência sobre lazer. De modo geral, os docentes afirmaram que a pós-graduação 
lhes possibilitou aprofundar conhecimentos acadêmicos e científicos, sobretudo, em temas como 
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lazer, meio ambiente, lúdico, infância e escola. Isso reforça a ideia de que a pós-graduação é um 
espaço ímpar para a formação de profissionais para o Ensino Superior. 

Foi possível concluir que diferentes momentos da trajetória dos professores exerceram 
influências para a docência no lazer. Tanto as atividades acadêmicas (graduação, pós-graduação, 
eventos científicos, estágios, monitorias) e a atuação na área (gestão e execução de políticas 
públicas; projetos sociais; projetos de esporte e lazer promovidas pelo terceiro setor), são toma-
das como local/espaço de construção de saberes sobre o lazer, e assim, auxiliam os docentes a 
elaborar diferentes estratégias de ensinar. 
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RESUMO: Este trabalho se dedica a refletir acerca das possibilidades de se pensar 
o lazer na educação superior em Turismo, sobretudo o jogo e as visitas técnicas. 
Decorrente de uma tese em fase de construção, intitulada O audiovisual na prática 
pedagógica de professores de graduações em turismo, este artigo é um recorte do 
trabalho supracitado, que, dentre outros aspectos, procura debater possibilidades, 
silenciamentos e compreensões em torno do lazer na educação superior. Além de 
uma pesquisa bibliográfica, este trabalho, de caráter exploratório, se pautou numa 
pesquisa documental relativa às Diretrizes Curriculares de Turismo. Percebeu-se 
que, a despeito do lazer poder contribuir para uma educação mais transformadora, 
solidária e interessante, ele nem sempre se faz presente explicitamente nas reflexões 
analisadas, embora possa ser percebido ao longo dessas pesquisas.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Educação Superior em Turismo. Jogo. Visitas Técnicas. 
Cursos de Turismo.

RESUMEN: Este trabajo está dedicado a reflexionar sobre las posibilidades de 
pensar el ocio en la educación superior en Turismo, especialmente el juego y las 
viajes escolares. Resultado de una tesis en construcción, titulada El audiovisual en 
la práctica pedagógica de los profesores de Graduaciones en turismo, este artículo es 
un extracto del trabajo mencionado anteriormente, que, entre otros aspectos, busca 
debatir posibilidades, silencios y entendimientos en torno al ocio en la educación 
superior. Además de una búsqueda bibliográfica, este trabajo, de carácter exploratorio, 
se basó en una investigación documental relacionada con las pautas curriculares 
para el Turismo. Se constató que, a pesar de que el ocio puede contribuir a una 
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educación más transformadora, solidaria e interesante, no siempre está presente de 
forma explícita en las reflexiones analizadas, aunque se percibe a lo largo de estas 
investigaciones.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Educación superior en turismo. Juego. Viajes escolares. 
Graduaciones en turismo.

inTrOdUçãO

Este trabalho se dedica a refletir acerca das possibilidades de se pensar o lazer na edu-
cação superior em Turismo, sobretudo o jogo e as visitas técnicas. Decorrente de uma tese em 
fase de construção, intitulada O audiovisual na prática pedagógica de professores de graduações 
em turismo, este artigo é um recorte do trabalho mais amplo supracitado, que, dentre outros 
aspectos, procura debater possibilidades, silenciamentos e compreensões em torno do lazer na 
educação superior. Além disso, se inspirou numa pesquisa documental pontual, relativa às Di-
retrizes Curriculares de Turismo.

Posto isso, este artigo tem como objetivo discutir possibilidades ao se pensar o lazer no 
ensino-aprendizagem na área de Turismo, tomando como pontos de partida o jogo e as visitas 
técnicas. Para tanto, do ponto de vista metodológico, o trabalho se baseou em uma pesquisa 
bibliográfica sobre lazer e educação e sobre práticas educativas no Turismo, com especial desta-
que para iniciativas que transcendessem um ensino pautado apenas em exposições, seminários 
e textos escritos.

O presente texto é dividido em três momentos, a saber: num primeiro momento, serão 
debatidas algumas articulações entre o lazer e a educação, procurando contextualizar o debate 
para o ensino superior; em um segundo instante, será apresentado o entendimento vigente do 
lazer nas Diretrizes Curriculares de Turismo, bem como se discutirão as experiências em torno de 
visitas técnicas e jogos em ambientes de ensino em Turismo. Por fim, nas considerações finais, serão 
apresentados alguns apontamentos importantes em torno dos debates anteriormente travados.

arTiCULaçÕes enTre Lazer e edUCaçãO

É possível visualizar diferentes possibilidades ao se pensar o lazer nos Cursos de Turismo. 
Se ele permite tratar conteúdos de maneira ilustrativa ou estimulante, é possível perceber também 
que ele permite incorporar elementos para uma educação mais integral. Isso se daria especialmente 
pelas relações interpessoais e intrapessoal por ele propiciada. Por fim, permitiria o aguçamento 
do espírito crítico e da empatia.

Reconhecer como os educadores compreendem o lazer em sala de aula é algo impor-
tante para se pensar a própria educação: o lazer pode ser tido como uma ferramenta para um 
trabalho (educacional) ou uma vivência capaz de estabelecer reflexões não só centradas no con-
teúdo, mas também capazes de favorecer processos de autoeducação e de uma educação crítica 
e cidadã. Aliás, algo próximo da compreensão de que “[...] a educação baseada na aprendizagem 
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transformacional vinculada ao lazer poderá entregar a possibilidade de vivenciar os processos 
educativos como algo próprio e não como algo externo, obrigatório e imposto por outros” 
(Gomes & Elizalde, 2012, p.155).

Como se observa na citação, o lazer na educação superior pode favorecer que o processo 
de ensino-aprendizagem faça mais sentido aos alunos, contando com maior adesão e participação 
dos discentes. E umas das causas para que isso se dê estaria ligado ao fato de o lazer trazer para 
o espaço universitário sensações e sentimentos, reflexões e aprendizados intimamente ligados à 
vida social, isto é, elementos constituintes da própria existência dos educandos. 

Importa reconhecer que o lazer está relacionado a outros fenômenos sociais, de modo 
que não é possível percebê-lo como algo isolado (Gomes & Elizalde, 2012, p.82).  Esse aspecto 
é importante, pois, ao se pensá-lo no ensino superior em Turismo, abre-se um campo de análise 
que tende a relacioná-lo junto a educação.

As imbricações entre lazer e educação foram também alvo do interesse de Marcellino 
(1990), além de Gomes e Elizalde (2012) e Rolim (1989). Inclusive os autores reconhecem uma 
potência pedagógica no lazer ao possibilitar contribuições ao processo educacional. Todavia, 
Marcellino (1990) alerta acerca do papel das instituições de ensino e educadores quanto a in-
centivar novas experiências, expandir o repertório cultural dos educandos e estabelecer diálogos 
mais amplos com os registros da cultura, de maneira a favorecer a vivência de outras formas de 
lazer diferentes das formas habitualmente vivenciadas pelas pessoas. 

 Ao considerar essas possibilidades de articulação entre o lazer e a educação, não se pre-
tende desconsiderar ou desvalorizar as vivências espontâneas de lazer de cada sujeito. Tampouco 
desqualificar dados estilos de manifestações culturais, como da música, do canto, do esporte 
ou do cinema já experienciados individualmente Aliás, um dos papeis possíveis na educação 
superior e na educação em geral é compreender e valorizar essas manifestações dos estudantes, 
muitas vezes relegadas à margem, na medida em que certas vivências escolhidas pelos professo-
res ou pelas instituições de ensino tendem a se sobressair no processo de ensino-aprendizagem. 
Com isso, ao invés de se estabelecer um diálogo, um troca, pode haver o risco de haver uma 
“imposição”, ou seja, a exposição de dados tipos de manifestações culturais que, a despeito de 
guardarem afinidades com o lazer, são representativas de dados grupos sociais que pouco podem 
sensibilizar os discentes. 

É possível perceber o lazer no processo educativo vinculado a diversas iniciativas em que 
a criatividade (Rolim, 1989) e a ludicidade se façam presentes. Se a ludicidade estaria calcada em 
vivências educacionais centradas no estímulo aos sentidos, no brincar e na exaltação de emoções 
(Elizalde & Gomes, 2012, p.82), a criatividade se faria presente sobretudo por intermédio  de 
práticas centradas na criação, na invenção e no estabelecimento de inovações no processo de 
ensino-aprendizagem (Gomes, 2008). Em suma, num contexto sociocultural em que o lazer, 
ou melhor, a recreação se faz presente ainda muito marcadamente por intermédio de práticas 
recreativas copiadas de manuais, portanto, quase sempre descontextualizadas em relação ao 
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ambiente de ensino-aprendizagem vivido, criar algo situado ao contexto  e aos educandos tende 
a ser mais profícuo, apesar de mais desafiador.

Assim, é possível perceber a incorporação de elementos do lazer no próprio cotidiano 
das atividades curriculares, sobretudo ao estimular novos sentidos, favorecer a manifestações 
de diferentes emoções e oportunizar a expressão de sentimentos, por intermédio de práticas que 
podem ser percebidas em afinidade com os conteúdos ou interesses culturais do lazer, a saber: 
físicos, manuais, artísticos, intelectuais, sociais (Dumazedier, 1980)162, turísticos (Camargo, 
1986)163 e, mais recentemente, o conteúdo virtual do lazer (Schwartz, 2003)164. Nesse ínterim,

Constata-se, ainda, uma profunda insatisfação com o atual sistema educativo formal, 
por ser pouco efetivo na constituição de seres humanos criativos, proativos, conscientes e 
transformadores. Em geral, o sistema educativo gera sujeitos reprodutores e funcionais ao 
modelo vigente, mesmo ciente de que esse modelo apresenta características excludentes e 
desumanas para amplos contingentes populacionais de vários países do mundo, notadamente 
na América Latina (Gomes & Elizalde, 2012, p.134).

A citação concita a uma reflexão sobre o modelo educacional majoritariamente vi-
gente na sociedade. E, por extensão, permite questionar as articulações entre lazer e educação 
preponderantes também no Brasil. Gomes (2008, p.95) considera que a recreação, os jogos e as 
atividades prazenteiras, sobretudo para as crianças, seriam aquelas tipologias mais amplamente 
difundidas no país. Há aqui um impacto direto na medida em que tais práticas culturais acaba-
ram se engendrando nos processos de ensino-aprendizagem, em que pese o papel da Educação 
Física nesse quesito (idem, ibidem), na medida em que acabou por difundir práticas centradas 
no brincar orientado como sinônimo de lazer.

Efeitos colaterais dessa tendência em torno da recreação são sentidos ainda hoje, como 
a confusão conceitual existente entre a própria recreação e lazer; ausência de valorização de 
vivências mais contemplativas em detrimentos das mais “práticas”; recorrência a manuais de ati-
vidades, minimizando os processos criativos de experiências por parte, inclusive, dos educadores; 
preconceito ao se associar exclusivamente a ludicidade às crianças, compreendendo-a não como 
uma linguagem inerente a todo ser humano, mas antes como uma linguagem “infantilizada”; 
dificuldade em se perceber que o lazer pode se ser algo subjacente às práticas pedagógicas, sem, 
todavia, se tratar de uma “distração”, de um “desvio”, de uma “perda de foco” ou “ausência 
de conteúdos”; ou, por fim, entender que o lazer pode se fazer permanentemente no processo 
de ensino-aprendizagem sem, necessariamente, ser demarcado por uma disciplina ou por uma 
atividade específica.

Além disso, pode vigorar um certo sentimento de culpa em reconhecer o lazer na edu-
cação. Isso pode ser explicado por uma longa tradição histórica em que o lazer, muitas vezes, foi 
associado à “ociosidade”, a uma prática atrelada ao desinteresse (no sentido pejorativo), algo 
oposto ao trabalho (Gomes, 2008), tido como atividade mais nobre, evidenciando uma lógica 
social pautada na produtividade, numa perspectiva eurocêntrica de mundo  (Gomes & Elizalde, 
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2012) e numa visão cartesiana de tempos e espaços, cujas lógicas tendem a excluir tudo aquilo 
que não se alinharia aos padrões ditados por dados atores sociais.

Antes de avançar, é importante discorrer brevemente sobre os traços constituintes do 
próprio lazer: a ludicidade, as manifestações culturais e o tempo/espaço social (Elizalde & Gomes, 
2012). Embora a ludicidade já tenho sido algo de alguns comentários, alguns esclarecimentos 
adicionais se fazem necessários.

Ao se pensar a ludicidade na educação, não se vislumbra que ela seja uma característica 
dada a priori nas experiências levadas a efeito nas graduações em Turismo. Antes, ela seria fruto 
de uma construção entre os sujeitos. Uma experiência tida como uma vivência com a ludicidade 
seria aquela em que elementos como a imaginação, o brincar e o divertir-se estariam presentes. 
Algo permeado de estímulos aos sentidos e emoções (Elizalde & Gomes 2012), todavia que 
careçam de assim serem compreendidas pelos participantes dessas iniciativas. 

Sobre o lazer ser encarado como uma manifestação cultural, importa considerar que esse 
fenômeno é compreendido intimamente ligado às tradições, valores e costumes de dado grupo 
sociocultural. Posto isso, ao compreendê-lo como uma necessidade humana (Elizalde; Gomes, 
2012), reconhece-se que as formas pelas quais essa necessidade é suprida é que variam, ou seja, 
se a necessidade em si estaria num domínio fisiológico e/ou psicológico, as formas pelas quais 
elas são atendidas estariam no plano da cultura, portanto, passíveis de variação.

Já sobre o tempo e espaço, eles não são considerados como categorias abstratas, tempo 
e espaço para a vivência do lazer não só são concebidas em interdependência, como são fruto 
de um processo relacional entre os sujeitos envolvidos. Inclusive, Gomes e Elizalde (2012) aler-
tam que a compreensão dessas categorias para o lazer passa pelo reconhecimento de “aspectos 
objetivos, subjetivos, simbólicos, concretos e materiais, evidenciando conflitos, contradições e 
relações de poder” (p.84). Trazendo o debate para o campo do ensino superior em Turismo, 
nota-se a possibilidade de se estabelecer compreensões diferentes sobre o processo de ensino
-aprendizagem: de um lado, uma visão que reconhece a interação entre discentes e docente como 
um “trabalho”, “um momento educativo”; de outra, uma percepção que reconheça não só os 
dois campos, como também outros, como o do “lazer”.

O Lazer: das direTrizes CUrriCULares de TUrismO Às prÁTiCas 
dOCenTes 

Antes de adentrar em outras possibilidades do lazer na seara do ensino de Turismo, é 
oportuno contemplar o que as diretrizes curriculares da área consideram no que se refere ao 
lazer. A Resolução CNE  13/2006 sugere dez elementos estruturantes que deveriam constar nos 
projetos político-pedagógicos dos cursos. Ali, o lazer se faz presente nos seguintes termos: 

O Projeto Pedagógico do curso de graduação em Turismo poderá admitir Linhas de For-
mação   Específicas,   direcionadas   para   diferentes áreas  ocupacionais relacionadas com 
o turismo, abrangendo os segmentos  ecológicos  e ambientais, econômicos, culturais, de 
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lazer, de intercâmbio de negócios e promoção de eventos e  serviços,  para  melhor  atender  
as  necessidades  do perfil  profissiográfico  que  o mercado ou a região exigirem. (Brasil, 
2006, p.2)156 (Grifo meu).

Nota-se, assim como Gomes, Ramos e Serejo (2010, p. 362) que o lazer é pensado, 
nessa diretriz, como uma área de atuação profissional. Tal interpretação tende a influenciar 
que currículos sejam concebidos nessa linha, que acaba por reduzir ao lazer apenas a uma área 
prática de atuação.

Já no artigo 4° da resolução, relativa às competências e habilidades que um turismólogo 
deva amealhar ao longo do curso, é possível identificar o lazer em dois momentos: 

X - Domínios de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação de informações geográfi-
cas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de entretenimento, folclóricas, artesanais, 
gastronômicas, religiosas, políticas e outros traços culturais, como diversas formas de ma-
nifestação da comunidade humana (BRASIL, 2006, p.3);
XVII - Compreensão da complexidade do mundo globalizado e das sociedades pós-indus-
triais, onde os setores de turismo e entretenimento encontram ambientes propícios para se 
desenvolverem (BRASIL, 2006, p.4).

Posto isso, nota-se que as aptidões relativas ao lazer, nos cursos de turismo, estejam 
mais ligadas ao entretenimento e à recreação. Ou seja, um viés do lazer ligado ao consumo e 
outro aspecto ligado a atividades, muitas delas acríticas, enviesadas pelo empirismo, restritas a 
atividades direcionadas e, muitas vezes, acríticas (Gomes; Elizalde, 2012, p. 69). Há, aqui, duas 
situações dignas de maior atenção. A primeira diz respeito a uma certa confusão conceitual, na 
medida em que o documento parece dar a entender que lazer e recreação tendam a ser algo se-
melhante. Em segundo lugar, a ocorrência do vocábulo entretenimento, em duas ocasiões, parece 
evidenciar ênfase nesse aspecto do lazer, acabando por obliterar, por exemplo, outras questões 
caras ao lazer, como as políticas públicas.

E, se as próprias diretrizes curriculares de Turismo atestam um viés reducionista do 
lazer, estariam as práticas docentes em caminho oposto?

Serejo (2003), ao estudar um dos pioneiros cursos superiores de Turismo em Minas 
Gerais, afirma, ao refletir sobre a situação dessas graduações de maneira geral, que o lazer era 
encarado de forma simplista nos currículos. Segundo ele, havia a tendência em se enfatizar aspectos 
técnicos e metodológicos, com ênfase na recreação e no consumo acrítico de atividades (p.53).157 

Já Souza e Gonçalves, durante estudo de planos de ensino da disciplina de Lazer em 
cursos de Turismo de Natal, Rio Grande do Norte, afirmam que as associações no campo teórico-
conceitual entre turismo e lazer seriam embrionárias (2009, p. 10). Além disso, constatam haver, 
ao se colocar o lazer em prática nessas disciplinas, uma ênfase num conjunto de técnicas para se 
entreter o turista. As autoras alertam ainda que essas práticas devem ser vistas em consonância 
com os projetos político-pedagógicos desses cursos, na medida em que o lazer é apresentado, 
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nesses documentos, eivado de aspectos operacionais, com ênfase no saber-fazer. Marcellino e 
Catramby (2009), ao pensarem sobre a formação em turismo no estado do Rio de Janeiro não 
percebem indícios mais robustos quanto à presença do lazer nas matrizes curriculares, salvo 
quando percebido como uma disciplina ou como uma ênfase dos cursos analisados.

O Lazer nas prÁTiCas edUCaTiVas em TUrismO: as VisiTas TÉCniCas e 
Os JOgOs

Algumas análises acerca das visitas técnicas no Turismo, embora reforcem seus benefícios, 
sobretudo ao reconhecer a oportunidade de se aliar teoria e prática (Veloso, 2003; Carvalho; 
Vieira; Viana, 2012; Santos; Lança, 2017), minimizam diálogos entre essa ação educativa e expe-
riências de lazer tidas pelos sujeitos durante a visitação. Com isso, não se quer dizer que o lazer 
não exista nessas experiências, mas, que ele parece não ter sido contemplado pelas pesquisas. 

Aqui, um detalhe merece atenção nessas pesquisas: se o lazer não está contemplado a 
priori nas visitas técnicas, isto é, ele não é entendido pelos pesquisadores como algo “dado” ou 
“inerente”, ele também não parece constar a posteriori, ou seja, não se apreende esse elemento 
ao longo da prática, pelo menos do ponto de vista de evidenciá-lo discursivamente. Assim, se 
há um cuidado ao não o vincular às experiências curriculares de antemão, parece haver, na 
sequência, uma ausência quanto à sua presença nessas ações educativas por parte dos autores.

A ênfase contida nos trabalhos supracitados, ao refletirem sobre as visitas técnicas, 
parece recair mais na valorização dos conteúdos apreendidos pelos estudantes do que nas pos-
sibilidades de lazer fomentadas aos sujeitos durante essas experiências, como:  i) estímulo aos 
sentidos; ii) vivência de novas emoções; iii) ampliação do repertório cultural, muitas vezes de 
forma descontraída e animada; iv) expansão de experiências pessoais e interpessoais. Esses ele-
mentos, numa leitura mais ampla da própria educação, ao transcender o aspecto da instrução, 
viriam ao encontro de uma educação no Turismo inclusive mais comprometida com a ética (Trigo, 
1998), porque profundamente enraizada numa maior compreensão das diversidades sociais e 
dos próprios estudantes para consigo próprios.

Outra forma de se pensar o lazer na educação é considerar o jogo, ao entendê-lo como 
uma possibilidade educativa capaz de mobilizar diferentes competências (Kessler; de Paula & 
Albé, 2015). É importante perceber que a própria opção por jogos na educação superior traz 
consigo a experimentação de novos sentimentos e emoções, carregando consigo uma possibilidade 
de emulação e, por que não, de realizar, inclusive, diagnósticos. Diagnósticos possíveis, pois, em 
uma situação de jogo, pode haver uma certa soltura de dadas amarras sociais, de maneira que 
estudantes manifestem de forma mais saliente características, como a frieza, a impulsividade, 
a passionalidade, o individualismo, o cooperativismo ou a racionalidade. Isso permitiria ao 
professor trabalhar não apenas conteúdos concernentes às disciplinas, mas também valores e 
competências, em sintonia, inclusive, com as Diretrizes Curriculares do Turismo, que almejam, 
dentre outros fins, que os turismólogos sejam capazes de ter:
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XVIII - profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de relações públicas, das 
articulações interpessoais, com posturas estratégicas do êxito de qualquer evento turístico; 
XIX - conhecimentos específicos e adequado desempenho técnico-profissional, com huma-
nismo, simplicidade, segurança, empatia e ética (BRASIL, 2006, p.3) (Grifos meus).

Como se observa, é possível explicitar junto aos discentes, mediante um autoexame, a 
observação do teor das relações humanas e articulações interpessoais desenvolvidas ao longo 
das atividades, de forma a favorecer que essas habilidades se façam presentes junto aos futuros 
turismólogos. 

Uma experiência digna de nota se refere aos discentes da turma de Turismo Gastronô-
mico, dos cursos de Turismo e Gastronomia da Universidade Federal de Pelotas. Os participantes 
dessa disciplina, segundo relato de Berton, Ustárroz e Costa (2016), buscaram trabalhar com 
jogos educativos de maneira a trabalhar com roteiros turísticos de Pelotas, Rio Grande do Sul. 
A transposição de roteiros para um jogo inspirado em jogos de tabuleiros permitiu, de acordo 
com as pesquisadoras, não só uma maior integração e parceria entre os participantes, como 
tornaram as aulas mais atrativas. Segundo as autoras, “a ludicidade - que facilita o aprendizado 
na educação turística – foi utilizada como método de ensino-aprendizado, visando um melhor 
aproveitamento da disciplina” (p.8). 

Como se observa, parece haver, quando de uma abertura dos docentes para se refletir 
sobre o lazer durante as práticas pedagógicas, a possibilidade de se capturar novos sentidos, 
outros aprendizados e distintas habilidades durante o processo de ensino-aprendizagem.

COnsideraçÕes Finais

Este trabalho opta pela assunção de um ponto de vista capaz de contemplar a possibili-
dade do lazer e da educação coexistirem de forma clivada, sem necessariamente haver perdas ou 
danos para qualquer um deles. Além disso, vislumbra-se que o lazer na educação pode contribuir 
para uma lógica mais horizontal, crítica e interessante do processo de ensino-aprendizagem.

Ao se analisar as Diretrizes Curriculares do Turismo, nota-se que o lazer ainda se faz 
presente eivado de um caráter prático e permeado por valores de ordem econômica, com des-
taque para o entretenimento. 

Além disso, se nota que a maioria dos trabalhos que problematizam o uso do jogo e de 
visitas técnicas no ensino de Turismo parecem se dedicar mais a apreender conteúdos e respos-
tas às atividades propostas do que propriamente explorar as percepções e sentidos, emoções e 
aprendizados outros vivenciados pelos educandos durante as experiências.

Por fim, diante do diminuto escopo de textos analisados, espera-se não só identificar 
mais pesquisas que correlacionem dadas experiências ligadas à ludicidade ao lazer, como também 
analisar como o próprio lazer se encontra refletido nelas. 
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RESUMO: Este trabalho visa a apresentar possibilidades de se trabalhar o cinema em 
cursos superiores de Turismo, além de procurar tecer reflexões acerca de articulações 
entre o cinema, o lazer e a educação. Este artigo é fruto de uma pesquisa bibliográ-
fica em torno do cinema e educação, cinema e lazer, lazer e educação. Além disso, 
foi realizada uma pesquisa na Plataforma de Periódicos da Capes, com as palavras-
-chave cinema e ensino superior em Turismo, com vistas a identificar trabalhos que 
abordassem possibilidades em torno do uso do cinema em graduações de Turismo. 
Em linhas gerais, se percebe um conjunto de vantagens no trato do cinema junto às 
aulas, em especial a capacidade de “ilustrar conteúdos”, que parece ser uma motivação 
predominante por parte dos docentes ao lançar mão do audiovisual em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Lazer. Educação. Graduações de Turismo.

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo presentar las posibilidades de trabajar 
con el cine en los cursos de educación superior en Turismo, además de buscar tejer 
reflexiones sobre las articulaciones entre cine, ocio y educación. Este artículo es 
resultado de una investigación bibliográfica en torno al cine y la educación, el cine 
y el ocio, el ocio y educación. Además, se realizó una encuesta en la Plataforma de 
Revistas Capes, con las palabras clave cine y educación superior en turismo, con el 
fin de identificar trabajos que abordaran posibilidades en torno al uso del cine en las 
titulaciones turísticas. En general, se percibe un conjunto de ventajas en el tratamiento 
del cine con clases, en particular la capacidad de “ilustrar contenidos”, que parece 
ser una motivación predominante por parte de los profesores a la hora de utilizar 
películas en el aula.

PALABRAS CLAVE: Cine; Recreación. Educación. Graduaciones de turismo.

25 E-mail:	edwaldo.sergio@yahoo.com.br
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inTrOdUçãO

Percebe-se que, se de um lado, emergem pesquisas relativas à importância do cinema no 
processo formativo de futuros profissionais egressos de cursos superiores (Peters, 1961; Duarte, 
2002; Morin, 2000; Silva; Davi, 2012; Botelho, 2014), visualiza-se, por outro lado, um con-
junto de tensões que tendem a dificultar o uso dessa manifestação artística ao longo do Ensino 
Superior. Além disso, existem ainda dificuldades em se reconhecer usos da televisão, vídeos e de 
smartphones, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem (Orozco Goméz, 2006).

Essas dificuldades se dão por múltiplas razões. Há limitações concernentes à infraestrutu-
ra, como apontado por Christofoletti (2010), restrições em decorrência de articulações políticas, 
como lembra Medeiros (2016), ou ainda por questões didático-pedagógicas, como apreendido 
por Silva e Davi (2012). O que se percebe, em linhas gerais, é que, ao mesmo tempo em que o 
cinema é encarado como uma possibilidade interessante no processo de ensino-aprendizagem, 
na medida em que traz consigo o próprio debate em torno do lazer na educação, sua utilização 
é permeada por uma série de desafios.

Este trabalho visa a apresentar algumas possibilidades de se trabalhar o cinema em cursos 
superiores de Turismo, além de procurar tecer reflexões acerca de articulações entre o cinema, 
o lazer e a educação. Decorrente de uma tese em fase de construção, intitulada O audiovisual 
na prática pedagógica de professores de graduações em turismo, este artigo é um recorte do 
trabalho supracitado.

O presente texto é fruto de uma pesquisa bibliográfica em torno do cinema e educa-
ção, cinema e lazer, lazer e educação. Além disso, foi realizada uma pesquisa na Plataforma de 
Periódicos da Capes, com as palavras-chave cinema e ensino superior em Turismo, com vistas a 
identificar trabalhos que abordassem possibilidades em torno do uso do cinema em graduações 
de Turismo. 

Posto isso, este texto se estrutura em quatro tópicos: primeiramente, se discutirá bre-
vemente como alguns autores compreendem o cinema na educação. No tópico seguinte, serão 
discutidas algumas possibilidades ao se pensar clivagens entre o lazer, a educação e o audiovisual. 
Já o terceiro item se centra na apresentação de trabalhos identificados junto a Plataforma Capes 
específicos de graduações em Turismo, problematizando os desafios quanto ao uso do cinema. 
À guisa de conclusão, se tem o quarto e último item deste artigo. 

O Cinema na edUCaçãO

Um dos elementos interessantes ao se trabalhar com o cinema na educação seria a a 
capacidade de motivar os discentes. E essa motivação, segundo Napolitano (2003) e Christo-
foletti (2009, p.611), abarcaria até mesmo a possibilidade de se fazer reflexões que, em outros 
contextos, seriam pouco possíveis, sobretudo face à dificuldade de se tratar temas intricados 
socialmente, como, por exemplo, o preconceito, a desigualdade e a violência.
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O debate em torno da relevância do cinema na educação ganha contornos mais nítidos, 
ao se considerar, assim como Duarte (2002), que o ato educativo é relevante para a socialização 
do ser. Socialização essa que exigiria do processo educativo, não apenas a apreensão de dados 
valores e comportamentos, mas o exercício crítico perante a própria cultura. Sendo o cinema 
uma instância capaz de favorecer a construção de valores, a problematização e a construção de 
significados perante questões da sociedade, ele poderia ser tido, segundo a pesquisadora supraci-
tada, como um importante recurso capaz de fomentar a o exercício reflexivo e crítico de estar no 
mundo, a despeito da estudiosa apontar que muitos estereótipos, preconceitos e reducionismos 
ainda sejam difundidos por essa linguagem.

Nesse ínterim, nos dizeres de Fischer (2007, p.298), uma maior amplitude em termos de 
cinema no campo da educação fomentaria o “ampliar as possibilidades de estabelecer relações”. 
Aliás, característica que, a propósito, a própria arte carregaria consigo, enquanto registro hu-
mano compromissado com a dimensão estética e que, naturalmente, nos concita a uma relação 
com o outro. 

Já Duarte (2002, p.17) enfatiza que “ver filmes é uma prática social tão importante, 
do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, quanto a leitura de obras 
literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais”. Ou seja, é possível reconhecê-la em estado de 
igualdade com outros subsídios para a educação, como, aliás, foi possível identificar a partir do 
relatório Jacques Delors (2001). Assim, a linguagem cinematográfica poderia concitar também 
algum nível de reflexão em torno das culturas por parte dos estudantes, a começar pela cultura 
deles próprios, o que Teixeira (2003) e Silva e Freitas (2006) apontam como um dos importantes 
aspectos propiciados pelo cinema. 

Mas, se em um primeiro momento, poder-se-ia considerar os benefícios do cinema como 
um ponto pacífico na educação, a questão não é isenta de dilemas. Isso porque, entre as possibi-
lidades da presença do cinema na educação superior e a apreensão de sentidos das películas por 
parte dos discentes, encontra-se a figura do professor, entendida por Silva e Davi (2012, p.29), 
como um indivíduo que atua como mediador entre o universo simbólico dos alunos e aquele do 
filme, abarcando não apenas a função de garantir a fruição da obra, mas também suscitando 
reflexões e leituras outras, viés esse, aliás, também corroborado por Napolitano (2003, p.14). 
Ou seja, exibir um filme não garante automaticamente os avanços supracitados, haja vista que 
muito do trabalho, para além do ato de exibição, caberia à ação do docente, por intermédio do 
planejamento, condução e avaliação das atividades. Inclusive Silva e Freitas (2006, p.10) criti-
cam, por exemplo, o uso do cinema em instituições de ensino quando esse uso é marcado pela 
ausência de um olhar crítico para a visão de mundo mais questionadora, contribuindo para a 
formação de estudantes mais críticos perante a realidade sociocultural que o cerca.

Além disso, é importante considerar que os registros fílmicos podem enviesar a reali-
dade, como nos lembra Medeiros (2016, p.52). Até porque, a título de exemplo, o estímulo ao 
uso de filmes por professores durante o período Vargas, especialmente quando da criação do 
Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), em 1937, não fomentou a renovação das prá-
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ticas pedagógicas, mas antes contribuiu para a difusão de hábitos e comportamentos da cultura 
burguesa no país. Ora, se de um lado emergem discursos relativos à importância do cinema no 
processo formativo de futuros profissionais egressos de cursos superiores, visualiza-se, por outro 
lado, um conjunto de limitações que tendem a dificultar o uso dessa manifestação artística ao 
longo do Ensino Superior, seja por razões concernentes à infraestrutura, seja em decorrência de 
articulações políticas (Medeiros, 2016), seja em decorrência de aspectos limitantes no que tange 
à formação do professor para a incorporação de elementos cinematográficos na sala de aula, 
assim como exposto por Napolitano (2003). 

Posto isso, nota-se que o uso do cinema em sala de aula não é, a priori, algo positivo, mas 
carece de ser problematizado em uma ampla esteira de variáveis, como o fazer docente, a política 
universitária vigente no país, as metodologias de ensino superior, as diretrizes curriculares em 
Turismo, as intencionalidades manifestas nos projetos pedagógicos dos cursos, a infraestrutura 
disponível e os objetivos das disciplinas e os processos de avaliação em voga. 

aLgUmas COnsideraçÕes sOBre O Cinema, O Lazer a edUCaçãO

A despeito do cinema no meio educacional ser percebido como uma possibilidade de 
ilustração ou transmissão de conteúdo, de sensibilização dos estudantes para questões de fundo 
moral; para o alargamento do senso estético ou ganho de habilidades relativas ao domínio das 
imagens, Teixeira et. al (2003) lembra de um outro aspecto caro à linguagem cinematográfica no 
contexto pedagógico: a fruição dos filmes como uma vivência de lazer, algo que Gomes (2008b; 
2016) já havia ressaltado, sobretudo ao romper com uma lógica cartesiana que pressuporia que 
educação e lazer deveriam ser tidos como fenômenos estanques. 

Nesse ínterim, Teixeira et. al (2003, p. 53) assevera que alguns professores por ela pes-
quisados não desprezariam 

O potencial lúdico do cinema, pois entendem que a distração não é uma atitude condenável. 
Ao contrário, é um elemento positivo da relação dos espectadores com as obras de arte, 
[pois] de acordo com essa concepção, a diversão não se coloca como oposta à apreciação 
interessada, sendo perfeitamente possível para um espectador divertir-se com um filme e, 
ao mesmo tempo, compreendê-lo e refletir sobre ele.

Em que pese o uso do vocábulo “distração”, um dos sentidos possíveis do entretenimento, 
a autora reconhece possibilidades de haver confluências entre o lazer e a educação, especialmente 
ao reconhecer que o próprio contato com produções cinematográficas pode ser, por si mesmo, 
algo enriquecedor, sem, necessariamente, haver a necessidade de um aparato didático-pedagógico 
capaz de “instruir” o telespectador. Talvez haja, no máximo, a possibilidade de se estimular, por 
intermédio da educação, leituras outras ou aprofundamento daquelas percepções anteriormente 
co-construídas pelas pessoas durante o ato de exibição das películas.

Nesse sentido, um aspecto digno de nota carece de ser enfatizado:  a percepção do 
cinema não apenas como veículo de conteúdo, mas o reconhecimento de um fim em si mesmo 
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nessa vivência da cultura marcada pela ludicidade. Isso parece relevante de ser ressaltado pois 
alguns trabalhos, como o de Duarte (2002), embora reconheçam diversas possibilidades para 
se trabalhar o cinema na educação, acabam por subordiná-lo ao processo de ensino-aprendiza-
gem. Trocando em miúdos, há uma instrumentalização do cinema, na medida em que se tende 
a reforçar em demasia sua dimensão de ilustrar conteúdos, sendo percebido, então, como um 
“meio”, ao invés de se valorizá-lo também como um fim em si mesmo. 

Ao se pensar na fruição de uma produção também como um “fim em si própria”, 
visualiza-se a possibilidade de refletir e, eventualmente, trabalhar aspectos outros que não 
necessariamente ligados aos conteúdos propostos, visto que não se deteria, assim, ao aspecto 
instrumental do ato de exibição. 

Aliás, o trato do cinema na sala parece não considerar plenamente os conhecimentos 
prévios, sobretudo oriundos das experiências de lazer com o cinema vivenciado pelos docentes. 
Uma hipótese para esse silenciamento talvez seja por considerar as manifestações em torno do 
lazer e do audiovisual como menos pretensiosas.

Algo passível de corroborar essa hipótese diz respeito ao fato de Napolitano (2003, 
p.11-12) reconhecer a vivência do cinema como uma manifestação possível do lazer, todavia, o 
autor parece delegar à educação o papel de oportunizar leituras “ambiciosas” (p.15), como se 
elas não pudessem se ser feitas durante os momentos de lazer. Já Christofoletti (2009) assinala 
que o cinema nas instituições de ensino é encarado preponderantemente pelos professores como 
um recurso didático, de forma a evitar que a linguagem cinematográfica seja tida apenas “como 
distração, forma de relaxamento ou recreação” (p. 612), retomando assim uma visão cética do 
próprio consumo de cinema, que estaria intimamente ligado a uma diversão descompromissada.

A abordagem deste trabalho vai de encontro à tese de Christofoletti, na medida em que 
não se delimita, a priori, que ações relativas à incorporação da ludicidade na educação sejam 
compreendidas como uma simples evasão. Certamente não se corrobora a tese de que atividades 
inspiradas na ludicidade sejam, automaticamente, sinônimo de lazer e/ou de uma educação crítica 
e mais integral. Claro que aspectos relativos às possibilidades de desenvolvimento e realização 
pessoal também careçam de ser levados em conta dentro de uma proposta educacional em que 
o lazer possa ser um dos aspectos mobilizadores do processo de ensino-aprendizagem (Gomes; 
Elizalde, 2012, p.148). Dessa maneira, acredita-se que a ludicidade, em articulação a outros 
elementos, como a reflexibilidade, o prazer, a criatividade, o respeito às culturas e, sobretudo, 
que os sujeitos envolvidos reconheçam também essa vivência de lazer durante o processo de 
ensino-aprendizagem, possa possibilitar um desfrute e um aprendizado mais global. 

O Cinema nas gradUaçÕes de TUrismO

Relativamente ao trabalho com filmes nos Cursos de Turismo, Mancini, Costa e Guillen 
(2017) exibiram para quatro turmas de alunos e professores. entre os meses de maio e junho 
de 2016, as películas Diários de Motocicleta, Falando Grego, Iracema - uma transa Amazônica 
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e Comer, Rezar e Amar. Os filmes foram selecionados a partir da afinidade entre os conteúdos 
existentes nas películas e aqueles a serem trabalhados nas disciplinas, contando com um ques-
tionário avaliativo a ser respondido pelos participantes após a exibição de cada filme.

Nota-se pela experiência que os mediadores sempre oportunizavam discussões relativas 
aos contextos geográficos e socioculturais referidos pelas produções. E que o resultado, em geral, 
foi positivo, visto que os participantes gostaram da experiência. Entretanto, alguns outros pontos 
chamam a atenção no trabalho dos autores.

O primeiro dele diz respeito ao fato de identificarem que apenas 10 dos 22 docentes do 
Curso de Turismo da instituição em questão trabalhavam ocasionalmente com o cinema, apesar 
de, em geral, visualizarem pontos positivos no trato do audiovisual. Além disso, as pesquisado-
ras realçam a tendência em encará-los como ilustradores de conteúdo e haver uma dissonância 
entre o lazer e a educação

[...] é que os filmes acabavam sendo utilizados como um recurso ilustrativo e não como 
desencadeadores de discussões ou promotores de uma educação do sensível. O cinema na 
sala de aula ainda estava sendo visto como um entretenimento e não como uma possibilidade 
de conteúdo (MANCINI; COSTA; GUILLEN, 2017, p. 18). (Grifos meus).

É curioso notar que, a despeito de haver certa ressalva à perspectiva da ilustração 
de conteúdo, reconhecendo, inclusive, a ausência de uma de uma “educação do sensível”, as 
pesquisadoras não reconhecem a potencialidade do lazer em possibilitar essa conquista. Ou seja, 
não consideram que o próprio fato dos estudantes se relacionarem com a película permitiria 
uma reflexão cultural, um aprimoramento estético e um caráter de problematização de valores 
sociais. Uma hipótese para que tal possibilidade não tenha sido contemplada tem a ver com 
os mecanismos de avaliação, visto que elas parecem ter se detido sobremaneira nas respostas 
gravadas nos questionários. 

Já Silva, Moreira e Perinotto (2013), após aplicarem questionários com professores e 
alunos do curso de Bacharelado em Turismo, da Universidade Federal do Piauí em 2011, visando 
apreender desses sujeitos que filmes despertaram neles o desejo de viajar, selecionarem os dois 
filmes mais citados pelos participantes da pesquisa para tecer uma análise com fins de verificação 
das potencialidades turísticas exibidas.

Os filmes escolhidos pelos integrantes do Curso de Turismo foram Diários de motocicleta 
e Como dizer não à Toscana? Sob o Sol da Toscana. Após essa escolha, os autores do trabalho 
se detiveram na coleta de elementos presentes nas produções capazes de favorecer a promoção 
dos destinos turísticos representados. 

Já Clemente Júnior (2017)188 disserta sobre a experiência relativa a trabalhar elementos de 
Hospitalidade, a partir da exibição do desenho Lilo & Stitch– obra cinematográfica dos estúdios 
Disney, a alunos do curso de graduação em Turismo da ECA-USP. Segundo o professor, a adoção 
da película foi uma tentativa de se inverter a lógica de uma aula tradicional, em que o professor 
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explicaria a matéria primeiramente. Antes, o docente, após explicar à turma acerca da exibição 
do filme, pediu a eles que estudassem previamente a teoria relacionada à aula e explanou sobre 
a atividade a ser desenvolvida após o contato com a animação: eles receberiam uma folha com 
o quadro de domínios da Hospitalidade, proposto por Luiz Octávio de Camargo e preencheriam 
o entrecruzamento dos campos durante a exibição; após o término, se reuniriam em grupos de 
4 a 6 discentes para discutir e tecer ajustes em suas respectivas tabelas.

Para o autor, o resultado foi positivo, na medida em que um dos anseios era assistir ao 
filme na íntegra e procurar, de maneira prática e lúdica, relacionar o conteúdo teórico ao desenho 
assistido (p. 206). Além disso, ele destaca o ganho de responsabilidade dos discentes, bem como 
nota que explanar sobre a teoria foi algo facilitado pela adoção do cinema.

Destaca-se na experiência o reconhecimento quanto à existência da ludicidade nessa 
prática, bem como haver uma forma mista de trabalho, que congregue o texto escrito, visto que 
eles se preparam anteriormente para a exibição do filme, o acesso à produção cinematográfica 
e uma dinâmica realizada na sequência.  Nota-se também a ênfase na correlação da película a 
conteúdo a serem trabalhados, bem como parece ter havido um espaço reduzido para o debate 
de aspectos socioculturais que transcendessem os elementos da Hospitalidade previstos para 
serem discutidos.

Astorino (2019), ao pensar o cinema e o turismo vai em uma passada diferente: ela 
opta por realizar um inventário composto por 40 filmes passíveis de serem trabalhados na área 
do Turismo, inclusive com fins didáticos (p.541). E, inclusive, segmenta os filmes de acordo com 
dados conteúdos  do turismo.

A despeito do exaustivo trabalho de análise das películas, chama atenção a distribuição 
geográfica e geopolítica dos filmes, isto é, os contextos em que foram produzidos. Isso se torna 
mais claro na medida em que se vislumbra que, dos 40 filmes, apenas 3 são brasileiros, a saber: 
Deus é Brasileiro (2003), de Cacá Diegues e Karim Ainouz, sugerido para se discutir roteiros 
turísticos pelo país (p.541); Panair do Brasil (2007), de Marco Altlberge Daniel Leb Sasaki, para 
se refletir sobre a evolução do modal aéreo no Brasil (p.545); La vingança (2017), de Fernando 
Frai e Pedro Aguillera, Thiago Dottori, Fernando Fraiha, Jiddu Pinheiro, Josefina Trotta, Felipe 
Sant’Angelo, passível de ser usado para o debate em torno do modal terrestre rodoviário e po-
líticas de entrada no país (p. 547). 

Além disso, o trabalho contempla outras 5 produções latino-americanas (Whisky Romeo 
Zulu, produção argentina, de 2004; O Mistério da Felicidade, produção argentina, de 2014; A 
Camareira, filme mexicano, de 2018), sendo 2 delas realizadas em regime de coprodução com 
países europeus (Whisky, de 2004, Argentina, Uruguai, Espanha e Alemanha;  Relatos Selvagens, 
de 2014, envolvendo Argentina e Espanha) e 1 produção indiana (I Hate Luv Storys, de 2010, 
para se tratar das film comissions),  não havendo registro de filmes oriundos da África.

Posto isso, os demais 31 filmes são produções norte-americanas e europeias, o que parece 
não só reforçar a distribuição geopolítica do cinema mundial, como pode favorecer que dadas 
visões de mundo eurocêntricas se tornem hegemônicas, algo assinalado por Gomes (2019, p. 194).
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Um outro trabalho interessante ao se pensar vínculos entre filmes e turismo provém da 
contribuição de Goldenberg, Lee e O’Bannon (2010)191. Os estudiosos, ao realizarem um levan-
tamento envolvendo 67 professores ligadas ao processo de ensino-aprendizagem do turismo, 
de parques e de recreação, detectam, além de uma perspectiva motivadora e uma possibilidade 
ilustrativa do conteúdo, uma alternativa para complementar outras metodologias de ensino (pp.5 
-6). Eles apontam que os filmes, juntamente a outras mídias, fariam mais sentidos para os estu-
dantes, mais familiarizados com esse tipo de material, portanto que um currículo sensível a tal 
situação pressuporia o trato de assuntos relativos às mídias. Chama a atenção no trabalho que, 
segundo alunos, professores que se fazem valer de películas seriam mais amigáveis em relação 
aos discentes, o que favoreceria maior engajamento dos estudantes nos trabalhos acadêmicos.

COnsideraçÕes Finais

O cinema na educação, a despeito de possibilidades enriquecedoras quanto ao trato 
de conteúdos, questões culturais e desenvolvimento de habilidades, pode trazer, ainda, certos 
aspectos delicados. Exemplos disso seriam as representações apresentadas, as intencionalidades 
de produtores e docentes, bem como a não valorização do lazer durante esses momentos.

Nesse sentido, os cinco trabalhos diretamente ligados ao turismo presentes neste artigo 
acabam por considerar a experiencia do cinema na educação como positiva, porém, centram-se 
mais nos conteúdos ilustrados do que em outros sentidos e descobertas percebidas pelos edu-
candos. Descobertas essas também ligadas às emoções, sentidos e sensação, dimensões também 
importantes do processo de ensino-aprendizagem. 

Acredita-se que pesquisa futuras possam identificar e analisar um corpus mais incremen-
tado de trabalhos ligados ao audiovisual e ao turismo, tentando, quiçá, perceber outras práticas, 
como a produção de filmes e o manejo de vídeos em suportes como smartphones. 
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RESUMO: As aventuras criadoras e participativas vividas no quefazer no ensino su-
perior se constituem em propostas inovadoras quando sistematizadas pelas dimensões 
metodologias lúdico-interculturais que constituem a célula nuclear deste estudo, De 
cunho etmetodológico. O objetivo analisar como metodologias lúdico-interculturais 
no campo do lazer se constituem em propostas inovadoras da formação no ensino 
superior. Os atores participantes deste estudo são discentes e docentes integrantes de 
disciplinas, nos semestres 2019.1 e 2019.2, do curso de Educação Física nas termina-
lidades da licenciatura e no bacharelado. Este recorte tomou por base as disciplinas 
que têm em suas ementas o ensino-aprendizagem e publicação do conhecimento no 
campo do lazer, seus fundamentos e possibilidades de intervenção. O recorte temporal 
do estudo foi definido tomando por base os 6 anos de estudos e pesquisas durante 
os semestres letivos das referidas disciplinas. A abordagem etnometodológica nutre 
as análises, alimentadas pelos conceitos-chave. Os diálogos teóricos com críticos do 
campo do lazer sistematizam as análises as quais constatamos esse quefazer formativo 
no ensino superior revela propostas inovadoras por mobilizar, sistematizar e vivenciar 
propostas com base em concepções e saberes lúdico-intercultural que qualificam uma 
formação crítico-reflexiva no processo com reflexões e atuações dialógicas que se 
expressam comprometidas com os processos de transformações.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Ensino Superior. Metodologias lúdico-interculturais. 
Educação Física. Propostas inovadoras. 

RESUMEN: Las aventuras creativas y participativas vividas en qué hacer en la 
educación superior son propuestas innovadoras al ser sistematizadas por las 
dimensiones de las metodologías lúdicas-interculturales que constituyen la célula 
central de este estudio. De carácter etmetodológico. El objetivo es analizar cómo las 

26 E-mail: tereza.franca@ufpe.br
27 E-mail: roberta.boulitreau@ufpe.br
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metodologías lúdico-interculturales en el ámbito del ocio constituyen propuestas 
innovadoras para la formación de la educación superior. Los actores que participan 
en este estudio son estudiantes y profesores de disciplinas, en los semestres 2019.1 y 
2019.2, de la carrera de Educación Física al final de las carreras de grado y licenciatura. 
Este corte se basó en las disciplinas que tienen en sus menús la enseñanza-aprendizaje y 
la publicación de conocimientos en el ámbito del ocio, sus fundamentos y posibilidades 
de intervención. El marco temporal del estudio se definió con base en los 6 años de 
estudios e investigaciones durante los semestres académicos de las disciplinas referidas. 
El enfoque etnometodológico nutre los análisis, alimentados por los conceptos clave. 
Los diálogos teóricos con críticos del campo del ocio sistematizan los análisis en los 
que encontramos esta tarea formativa en la educación superior que revela propuestas 
innovadoras de movilización, sistematización y vivencia de propuestas basadas en 
conceptos y saberes lúdico-interculturales que califican una formación crítico-reflexiva 
en el proceso con reflexiones y acciones dialógicas que se expresen comprometidas 
con los procesos de transformación.

PALABRAS-CLAVE: Recreación. Enseñanza superior. Metodologías lúdicas-
interculturales. Educación Física. Propuestas innovadoras.

inTrOdUçãO

O ensino superior universo, propício de certezas e incertezas, exige atitudes críticas, hu-
manizadoras, participativas em unidade teórico-prática numa perspectiva da indissociabilidade 
ensino-pesquisa-extensão. Não é chegada a hora de mudanças, de inovações. De há muito essa 
hora já chegou. 

As mudanças são exigências de nosso tempo. Contudo, como alerta Rosas (1992):

[...] tenhamos a coragem de abandonar as reformulações bem-comportadas e cheguemos 
a mudanças profundas, sem deixarem de ser consequentes. Mudanças não para manter o 
status quo. Mudanças para mudar.

Nesta esteira reflexiva, este estudo, de caráter propositivo, com origem em 2014, com 
revisões sistemáticas a cada ano, hoje se coloca como expressão de estudos e propostas cons-
truídas e vividas numa dimensão multidisciplinar e/ou interdisciplinar, nas quais as práticas 
lúdico-interculturais se configuram como objeto central. 

Aqui, as práticas lúdico-interculturais são compreendidas como expressões forjadas na 
diversidade do contexto histórico, político, social, cultural dos estudos do lazer. Destaca-se as 
afirmações de Gomes (2011), ao escrever que [...] o lazer se constitui-se na articulação de três 
elementos fundamentais a ludicidade, as manifestações culturais e o tempo/espaço social.     

No bojo destas afirmações iniciais, tomamos como bases epistêmico-metodológicas 
norteadores deste estudo, desde sua origem, as reflexões crítico-dialógicas as quais alimentam 
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os argumentos e as dimensões de cunho revolucionários e transformadores. Os questionamen-
tos gestores das inquietudes acerca do ensino superior foram, pouco a pouco, superados com 
respostas apontadas pelos resultados alcançados e, outros, nasceram destes mesmos resultados 
e das experiências cotidianas, durante as quais são estabelecidas nas e a partir das relações aca-
dêmico-sociais com docentes, discente e gestores. 

Estas (re)aproximações, num prisma dialógico de múltiplos olhares e escutas, asseguram 
o aprofundar de reflexões acerca deste universo que, no contexto das sociedades contemporâneas, 
exerce papel fundamental para a produção do conhecimento, troca de saberes e formação dos 
atores que o constitui. Sejam professores, pesquisadores, alunos e/ou gestores que produzem, 
estudam e/ou publicam temáticas com objetos do campo do lazer com dimensões metodológicas 
lúdico-interculturais.

Após 6 longos e complexos anos, com o acúmulo dos apontamentos resultantes de re-
novadas leituras do nosso quefazer (FREIRE, 1987), tomado como prática educativo-formativa, 
que reconhece a relevância da diversidade pedagógico-metodológica é desenhado por intenciona-
lidades e buscas transformadoras que possam apontar, indicar e desvelar propostas inovadoras.

Tomamos o desafio acadêmico de submeter ao debate desta comunidade científica os 
possíveis avanços da caminhada realizada com ação-reflexão-ação, compreendendo que “[...] os 
homens são seres do quefazer, é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão” (FREIRE,1987).

Este quefazer tem se constituído por práticas lúdico-interculturais que indicam pressupos-
tos crítico-superadores ao refletir à sombra de demarcadas relações e dimensões revolucionárias 
e transformadoras. Sob os pressupostos da abordagem etnometodológica, nossos procedimentos 
são nutridos pela seiva dos conceitos-chaves desta abordagem. 

Neste contexto, torna-se fundamental este esforço teórico provocativo direcionado 
para a criticidade e criatividade e possibilidade de comunicabilidade, sociabilidade, solidarie-
dade que, sem dúvida, se expõe elementos e princípios como contribuições para (re)significar 
valores conceituais e textuais amplos e complexos de repertórios que se constituem em matéria 
prima do conhecimento. Na esteira dessas argumentações se desenham os elementos e princípios 
teórico-práticos das  lúdicas interculturais e seus contributos metodológicos para as dimensões 
revolucionárias e transformadoras no ensino superior.

Esse desenho foi definido pela apropriação dos problemas com as lentes na formação 
pelo desafio de eleger práticas lúdicas interculturais como eixo de ações metodológicas impõe 
um acelerado ritmo de permanentes renovações, mudanças, reajustes e (re)construções em um 
jogo28 de beleza que rejuvenesce e amadurece o pensamento criativo-criador na educação superior. 

28	 Ao	fazer	referência	ao	termo	jogo,	estamos	aqui	compreendendo	que	esse	“O	jogo	é	fato	mais	antigo	
que	a	cultura,	pois	esta,	mesmo	em	suas	definições	menos	rigorosas,	pressupõe	sempre	a	sociedade	
humana;	mas,	 os	 animais	não	esperaram	que	os	homens	os	 iniciassem	na	atividade	 lúdica.	É-nos	
possível	afirmar	com	segurança	que	a	civilização	humana	não	acrescentou	característica	essencial	
alguma	à	ideia	geral	do	jogo...	é	mais	do	que	fenômeno	fisiológico	ou	um	reflexo	psicológico.	Ultrapassa	
os	limites	da	atividade	puramente	física	ou	biológica”	(HUIZINGA,	1999,	p.	3).
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O (re)pensar cotidiano dessa prática educativo-formativa nos faz, sem medo e com 
ousadia, reafirmar que todo o caminho percorrido se fez caminhando por trilhas e partilhas 
norteadoras de um complexo e prazeroso processo reflexivo metodológico no âmbito do ensino 
superior. 

O estudo de França (2003) sobre educação-lazer e corporeidade realça o entendimento 
da ludicidade como uma das categorias principais para materialização de uma práxis sensível, 
para além dos saberes científicos, e da racionalidade técnica norteadora do processo formativo. 
Uma práxis sensível à amplitude do próprio processo formativo docente que considere a com-
plexidade dos saberes da experiência cultural. O estudo que tem como foco teórico-epistêmico 
a campo do lazer nos possibilita refletir sobre o resgate da ludicidade como princípio fundante 
da condição humana. 

Para a autora as experiências vividas num jogo, na ida ao cinema, na contemplação 
da natureza, na família, em viagens, em trabalhos voluntários, etc. São ações que sob o olhar 
socioeducativa-sensível-racional poderão ser vistas como “processos de educação ampliada, 
deverá fornecer elementos para o despertar de atitudes formativas no sentido moral, ético e/
ou emocional, sem ferir a sensibilidade lúdica do viver tais experiências[...]”(FRANÇA, 2003).

Processo com 46 anos de trabalho, com prazer, compromisso, tradição cultural, produ-
ção do conhecimento num clima sério, harmonioso, nutridos pelo impulso racional e sensível 
gerador do impulso lúdico no contexto das relações da vida no, com e para mundo acadêmico.

No ensino superior sempre me coube a responsabilidade, por opção e dedicação, de 
mergulhar no processo de ensino-aprendizagem constituído de reflexões, discussões, socialização 
e produção do conhecimento concentrado no campo do lazer. 

E, na busca de responder problemáticas que evocam deste mergulho, para além da de-
núncia, assumimos atitudes propositivas e anunciadoras com ênfase em estabelecer laços nacional 
e internacional fortalecidos por um norte lúdico-intercultural. 

Tais atitudes encontram eco nas afirmações de Gomes (2011) quando escreve:

As manifestações culturais que constituem o lazer são práticas sociais vivenciadas como 
desfrute e como fruição da cultura, tais como a festa, o jogo, a brincadeira, o passeio, a 
viajem, as diversas práticas corporais, a dança, o espetáculo, o teatro, a música, o cinema, 
a pintura, o desenho, a escultura, o artesanato, a literatura e a poesia, a virtualidade e as 
diversões eletrônicas, entre incontáveis possibilidades. Essas e outras manifestações detêm 
significados singulares para os sujeitos que as vivenciam ludicamente no tempo/espaço social.

Reafirmando estas atitudes acadêmico-científicas, assumimos o desafio submetemos, 
aos pares presentes no  Congresso Iberoamericano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação - XIV 
Encontro Internacional Científico OTIUM,  esta produção sistematizada no universo do ensino 
superior para, com diálogos multidisciplinares e/ou interdisciplinares, mergulhar com quali-
dade e profundidade, nesta aventura criadora e potencializar nosso quefazer sobre dimensões 
metodológicas lúdico-interculturais, os quais se constituem como célula nuclear da unidade 
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teórcio-prática no ensino superior numa dada instituição pública responsável por uma formação 
crítico-reflexiva, de caráter inovador e/ou transformar, profissionais no campo do lazer. 

Isto pelo fato de compreendê-lo como um fórum de discussão nacional-internacional
-intercultural com o foco central gerado no lazer, ócio e recreação, o qual reconhecemos como 
espaço gerador de ideias e de (re)novados conhecimentos. A trajetória deste evento expressa o 
sentido e significado de cooperações acadêmicas, científicas e técnicas, como também, numa frutí-
fera possibilidade de divulgar e/ou socializar conhecimentos e sabres no qual estabelece relações.

Compreendemos ser um desafio viver este momento acadêmico pelo fato de  aflorar 
pontos comuns e divergentes relacionados às realidades sócio-educacionais e/ou culturais de 
países iberoamericanos, favorecendo a troca de experiências, discussões, análises de estudos, 
pesquisas e/ou experiências de diferentes contextos, com eixos de (re)criação de grupos temáticos 
que estimulam a participação de docentes, discentes e gestores.

Um encontro epistêmico-metodológico e gerador de outros estudos e a vontade políti-
co-acadêmica impulsiona articulações e cooperações de caráter acadêmico, científico, técnico e 
tecnológico que unifica e aproxima diferentes construções no campo do lazer.

Neste cenário de sentidos e significados que desvelamos as dimensões metodológicas 
lúdico-interculturais do quefazer formativo potencializador do ensino superior com sua ineren-
te complexidade de responsabilidades dos atores das práticas docente, discente, gestora e/ou 
gnosiológica.

aspeCTOs meTOdOLÓgiCOs

O estudo em questão é de abordagem qualitativa uma vez que de acordo com Minayo 
(2006) nosso objeto de estudo não pode ser analisado ou definido apenas por números, gráficos, 
dentre outros elementos quantitativos.

Buscar compreender a prática pedagógica tendo por opção metodológica a etnometo-
dologia, significa olhar tal objeto com base nos conceitos-chave dela mesma, que são: prática, 
realização; indexalidade, indicialidade; reflexividade; accountability e noção de membro - voca-
bulário restrito a essa abordagem metodológica, que traz os princípios para melhor compreen-
dê-la. Passemos a entendê-los.

A prática/realização parte do pressuposto de que a realidade social é tida como prática 
construída no cotidiano pelos atores sociais. Segundo Coulon (1998), as atividades práticas dos 
membros em suas atividades concretas revelam as regras e os procedimentos por eles adotados 
e a observação atenta das referidas atividades permite compreendê-las e interpretar a micro e a 
macrorrealidade social. 

A prática pedagógica na escola não é um dado preexistente, mas sim prática construída 
no dia a dia dos atores sociais em instituições de ensino, o que implica processos, técnicas, de-
safios e tensões permanentes entre os membros envolvidos, entre teoria e prática, entre ensino e 
pesquisa. Assim, a etnometodologia mostra-nos que o pesquisador, para compreender a prática, 
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vai além de coletar dados: há (re) construção, (re) descoberta, (re) elaboração e também (re) 
ressignificação do social se fazendo. 

A indexalidade, também denominada por França (2003) de indicialidade, traz-nos a 
compreensão de que a vida social se constrói no cotidiano por meio da linguagem. De acordo 
com Coulon (1998, p. 35), “[...] La indexicalidad son todas as circunstancias que rodean a uma 
palabra, a uma situación”. Portanto, o autor esclarece a insuficiência das palavras que somente 
tomam sentido pleno em determinado contexto social. Uma expressão ou frase só pode ser en-
tendida em um contexto; e, assim como a língua, as ações sociais precisam ser indexadas.

No estudo de metodologia inovadoras, a indexalidade vem orientar-nos no sentido de 
reconhecermos que palavras e frases coletadas em entrevistas ou questionários não podem ser 
consideradas sem o pesquisador compreender o contexto em que foram proferidas. Assim, para 
o estudo de tal prática, a análise das falas é insuficiente; por isso o pesquisador precisa encarnar, 
penetrar no contexto social estudado.

Após nosso mergulho teórico, no qual refletimos criticamente nas contribuições desta 
abordagem metodológica no desvelar, tendo por base seus conceitos-chave, concordamos com 
Macedo (2006) no sentido de que etnometodologia e educação fundam um encontro tão seminal 
quanto urgente. 

Tal encontro permite o reconhecimento de professores, alunos e gestores como atores 
sociais, como sujeitos historicamente situados; e não simplesmente pessoas que fornecem dados. 
A relação pesquisador-ator é de reciprocidade, de reconhecimento e de respeito ao que é cons-
truído na pesquisa e socializado com a comunidade acadêmica. 

Além disso, os conceitos-chave da etnometodologia garantem ao pesquisador analisar 
a prática pedagógica, vista, nesta abordagem, como objeto complexo que pode ser descrito, re 
(constituído), re (construído), re (descoberto) e re (significado) em cada contexto analisado, em 
cada campo de estudo. Tudo isso, associado à vigilância epistemológica, garante ao pesquisador 
o desvelar da prática pedagógica e o re (encantar) no fazer pesquisa.

resULTadOs e disCUssãO

Propostas inovadoras no ensino superior são aqui compreendidas como o quefazer crítico
-humanizador que norteiam a formação no campo do lazer a partir da unidade teorico-prática e da 
indissociabilidade ensino-pesquisa numa perspectiva multidisciplinar e/ou interdisciplinaridade.

A atual realidade exige do processo de formação, que seja em licenciatura ou bacha-
relado, numa esteira que concebe o ser humano inacabados e/ou incompletos (FREIRE, 2000) 
em constante processo de ensino-aprendizagem imbuídos na e com a construção de um mundo 
humanizado, lúdico e comprometido. Esta concepção exige novos olhares e escutas constantes 
e pautadas no diálogo construído e conquistado no cotidiano complexo e contraditório para 
a qual a formação assume compromissos socio-intercultuarais. Isso significa priorizar análises 
críticas na busca de um quefazer transformador caracterizado por diálogos com referências 
critico-reflexivas.
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As análises sobre as metodologias lúdico-interculturais, na perspectiva etnometodoló-
gica, com o olhar e a escuta com base nos seus conceitos-chave, nos revela esta proposta como 
inovadora por assegurar a prática/realização na medida em que são compreendidos pressupostos 
de leitura e escuta da realidade social, na leitura da prática construída no cotidiano dos atores 
sociais. O que significa assegurar sistematizações e/ou intervenções concretas reveladoras de 
regras e procedimentos construídos pelos atores do processo formativo com leituras criteriosas, 
as quais permitem compreender e interpretar o contexto social.

No estudo, este quefazer, docente, discente e gestor, passa a aderir um cunho crítico
-humanizador que orienta o sentido de (re)conhecer e (re)construir o contexto formativo com 
pressupostos capazes de estimular atitudes inovadoras para encarnar, penetrar no contexto so-
cial vivido. Tornando-se assim evidente a relevância de conhecimentos e saberes produzidos e/
ou transmitidos com dinamicidade e cultivados por teorias críticas, reflexivas, autocríticas que 
venham subsidiar a intervenção e a produção no campo do lazer. Teorias enraizadas à luz de 
paradigmas que permitam tratar o conhecimento complexo numa perspectiva de enfrentamentos 
interculturais que produzam experiências de fluxo (Csikszentmihalyi, 1999). 

Um quefazer no campo do lazer, gestado no e pelo ensino superior, que promove nos 
mais diferentes ambientes interculturais perspectiva de formação participativa. Em que, a dimen-
são metodológica venha a contribuir uma proposta inovadora para os ensinantes e aprendentes 
deste universo.

Atores humanizados que ao viver as propostas inovadoras no ensino superior com di-
mensões metodológicas interculturais passam a incorporar as possibilidades que esse quefazer, 
recheado de humanização e criticidade, “[...] diminuir a distância entre o sonho e sua materiali-
zação” (FREIRE, 2000). Em busca dessa diminuição é que estamos caminhando e construindo 
contribuições com experiências inovadoras na formação no âmbito da licenciatura e do bacha-
relado como possibilidade de formação de atores interculturais e comprometidos com o enten-
dimento de ser multiplicidades de horizontes antes impensáveis para a ação humana abriram-se 
nas artes, ciência, trabalho e lazer. Neste universo de reflexões, ressaltam-se propostas no campo 
do lazer para apreender dimensões metodológicas em estreitas e fluentes relações.

COnsideraçÕes Finais

As teses fundadas por premissas ou referências de confluências e aproximações com a 
reordenação da educação superior incorporada a um contexto real e classes consagra o objetivo 
de que elementos e princípios teórico-práticos das práticas lúdicas interculturais e seus contributos 
metodológicos consolidam as dimensões revolucionárias e transformadoras no ensino superior. 
(Re)pensar da formação do educador no ensino superior sem medo e com ousadia em reafirmar 
que o caminho se faz caminhando nas trilhas e partilhas das bases da educação crítica. Com 
essa tradição crítica o valor estaria, enquanto professores-pesquisadores estudiosos da educação 
que vislumbrarmos a práxis baseadas em atitudes, modos de viver, de divertir-se, como um ato 
de sedução e de expressão. 
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Deixar explodir a subjetividade, deixar que o novo se componha, não como se ele fosse 
externo ao homem, e sim se componha a partir do interior humano de forma consciente, enten-
dendo que é na inter-relação consciência e cultura se materializam surgindo um novo quefazer 
com contribuições efetivas de ensino superior crítico-reflexivo com práticas lúdicas interculturais 
com prazer, compromisso, tradição e produção, em um clima sério e harmonioso, nutrido pelo 
impulso racional e pelo impulso sensível que gera o impulso lúdico no contexto das relações da 
vida, no mundo da educação superior com a intencionalidade efetiva de estabelecer diretrizes, 
seleção, organização a sistematização de conhecimentos com a criação de diferentes possibili-
dades para subsidiar tal formação.
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Lazer e saÚde menTaL em TempOs de disTanCiamenTO 
sOCiaL: Um esTUdO COm disCenTes da FaCULdade de 
edUCaçãO FÍsiCa da UniVersidade FederaL dO parÁ

Lucília da Silva Matos29

Wellington da Costa Pinheiro30
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Universidade Federal do Pará (UFPA)

Resumo: O estudo objetiva analisar como a vivência ou não do lazer influenciou na 
saúde mental dos discentes do curso de Educação Física da Universidade Federal do 
Pará, no contexto de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid 19. A 
metodologia da pesquisa é descritiva e de abordagem quali-quantitativa. O instru-
mento foi um questionário produzido e enviado via Google Forms. Participaram 
da pesquisa 104 discentes. Os dados foram sistematizados no programa Microsoft 
Excel. Os resultados da pesquisa apontaram que: o envolvimento com as ativida-
des de lazer diminuiu para a maioria dos(as) discentes, que o distanciamento social 
provocou alguns sintomas relativos à saúde mental e que algumas práticas de lazer 
vivenciadas foram fundamentais para amenizar tais sintomas. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Saúde Mental. Distanciamento Social. Pandemia Covid19.

RESUMEM: El estudio tiene como objetivo analizar cómo la experiencia o no del 
ocio influyó en la salud mental de los alumnos de la carrera de Educación Física de 
la Universidad Federal de Pará, el contexto de la distancia social impuesta por la 
pandemia Covid 19. La metodología de investigación es descriptiva y con enfoque 
cualitativo -cuantitativo. El instrumento fue um cuestionario elaborado y enviado 
a través de Google Forms. 104 estudiantes participaron em la investigación. Los 
datos fueron sistematizados en el programa Microsoft Excel. Los resultados de la 
investigación mostraron que: la implicación com las actividades de ocio disminuyó 
para la mayoría de los estudiantes, que la distancia social provocó algunos síntomas 
relacionados con la salud mental y que algunas prácticas de ocio vividas fueron 
fundamentales para paliar estos sintomas.
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PALABRAS CLAVE: Ocio. Salud mental. Distanciamiento social. Pandemia de Covid 
19.

inTrOdUçãO

O distanciamento social tem sido a principal medida adotada pela Organização Mundial 
de Saúde e pelo Ministério da Saúde para conter a propagação do vírus Covid19, aliado a duas 
outras atividades básicas: lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel e usar máscaras 
se tiver que sair de casa, porém, essa crise pandêmica está causando uma série de mudanças no 
cotidiano das pessoas, levando-as a um grau extremo de estresse e a propagação de problemas 
relativos à saúde mental. Fato que levou a Organização Mundial da Saúde a apresentar um 
documento produzido por seu Departamento de Saúde Mental com uma série de orientações 
voltadas ao bem-estar psicossocial de diferentes grupos sociais durante a pandemia, entre eles 
destacamos as recomendações de práticas de atividades que são comumente vivenciadas no âmbito 
do lazer, tais como as práticas de atividades físicas, brincadeiras, desenhos, leitura, pintura etc. 

Tais recomendações, de certa forma, seguem a linha do que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) denomina de Práticas Integrativas e Complementares (PIC), que representa, no atual cená-
rio das políticas públicas de saúde, processos contra hegemônicos de abordagem em saúde, que 
ressignifica o campo do cuidado, de modo a extrapolar a racionalidade biomédica, no diálogo 
entre a medicina tradicional e complementar/alternativa, objetivando a busca por mecanismos 
naturais e prevenção de agravos e recuperação da saúde (BRASIL, 2006). O que amplia as 
possibilidades para a consolidação de novas práticas em saúde e o avanço na reinvenção das 
tecnologias de cuidado.

A justificativa central deste trabalho parte da necessidade de entender essa mudança 
drástica provocada pela pandemia do Covid 19 e como ela impactou na vida cotidiana, em es-
pecial, no âmbito do lazer e na relação dessa com as outras dimensões da vida humana, como 
a saúde mental, em decorrência das alterações impostas, em uma conjuntura de pandemia, no 
cotidiano dos sujeitos, especificamente, na realidade dos estudantes do curso de Educação Física 
da UFPA. Para tanto pergunta-se: as práticas e os conteúdos culturais do lazer vivenciados ou 
não no período de distanciamento social influenciaram na saúde mental desses(as) discentes? 

Tomando como referência o cenário complexo e incerto trazido com a crise da pandemia 
que vivemos o presente estudo objetiva analisar como a vivência ou não do lazer influenciou na 
saúde mental dos(as) discentes do Curso de Educação Física, da Universidade Federal do Pará, 
campus Belém, no contexto de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid 19. 

CaminHOs TriLHadOs da pesQUisa

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e de abordagem quali-quantitativa, 
entendendo-as (abordagens quantitativa e qualitativa) em sua riqueza complementar (Minayo, 
2003). A coleta de dados foi efetivada através de um questionário composto por perguntas aber-
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tas e fechadas. Este entendido, segundo Gil (1999, p.128), “[...] como a técnica de investigação 
composta por um número ou mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 
pessoas”, objetivando conhecer as opiniões, crenças, interesses, situações vivenciadas, expectativas 
etc. As questões foram direcionadas para que os sujeitos respondessem com base nos meses de 
pico da pandemia e de maiores taxas de distanciamento social no Estado do Pará, abril e maio. 
O período de aplicação do instrumento foi de 19 de junho a 10 de julho de 2020.

O questionário foi estruturado em três eixos: I- Perfil socioeconômico; II - Saúde no 
período de distanciamento social; e III - Hábitos relacionados ao uso do tempo durante o dis-
tanciamento social, apresentando questões sobre suas atividades diárias (obrigatórias e de lazer). 
Para efeito dessa comunicação, realizou-se um corte selecionando-se perguntas pertencente aos 
três eixos com foco no objetivo delineado para esta comunicação.

Para a elaboração do questionário optamos pelo aplicativo de gerenciamento de pes-
quisa Google Forms, no qual Inicialmente, apresentamos  uma síntese da pesquisa e, em seguida, 
apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), informando os objetivos, 
procedimentos e aspectos éticos do estudo, elucidando os fins exclusivamente acadêmicos da 
pesquisa e a garantia da preservação da identidade dos discentes. Ao final do TCLE é fornecido 
as opções de aceitar ou não a participação na pesquisa, o que em caso positivo significa que o(a) 
discente está de acordo com os termos do estudo.

O instrumento foi enviado de forma online aos discentes das quatro turmas do curso 
de Educação Física, através de contato via aplicativo de mensagem Whatsapp.

Após o término do período de aplicação dos questionários, os dados numéricos foram 
sistematizados no programa Microsoft Excel, resultando em gráficos, quadros e tabelas e pos-
teriormente passaram por análise. 

Os sujeitos da pesquisa foram 104 discentes do curso de Licenciatura em Educação 
Física, da Universidade Federal do Pará, campus Belém, com os seguintes critérios de inclusão 
e exclusão: a- discentes matriculados no Curso de Educação Física no 1º semestre de 2020; e 
b- discentes que vivenciaram o distanciamento social em residência no Estado do Pará. A tabela 
01 expressa alguns aspectos do perfil dos(as) discentes que participaram da pesquisa: 
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Tabela 01: Perfil dos(as) discentes participantes da pesquisa

PERGUNTAS RESPOSTAS N° (%)

Sexo biológico
Feminino 27 25,6%

Masculino 77 74,4%

Idade

15 - 19 anos 15 14,4%

20 - 24 anos 63 60,5%

25 – 29 anos 16 15,3%

30 – 34 anos 06 5,7%

35 ou + anos 04 3,8%

Estado civil

Solteiro (a) 93 84%

União estável 07 6,7%

Casado (a) 04 3,8%

Tipo de moradia

Casa própria 65 62,5%

Casa cedida 19 18,3%

Casa alugada 10 9,6%

Apartamento próprio 04 3,8%

Apartamento alugado 06 5,8%

Renda familiar

Menos de 1 salário 09 8,7%

Entre 1 e 3 salários 65 62,5%

Entre 4 e 7 salários 27 26%

Entre 8 e 11 salários 03 2,9%

Fonte:	Pesquisa	autoral	(Matos,	Pinheiro,	Bahia,	2020).

Os dados do questionário evidenciam que a maioria (74,4%) dos(as) discentes parti-
cipantes da pesquisa é do sexo masculino. A faixa etária de 20-25 anos (60,5%), indica que se 
trata de um público jovem, o qual um quantitativo de 84% informou ser solteiro e 62,5% residir 
em casa própria. Com relação a renda familiar, os discentes, majoritariamente (62,5%), aponta-
ram que se enquadram entre 1 e 3 salários mínimos, o que mostra o baixo nível econômico das 
famílias (Matos, Pinheiro, Bahia, 2020).
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Lazer e saÚde menTaL: a BUsCa pOr prÁTiCas LÚdiCas COmO FOrma 
de amenizar Os sinTOmas prOVOCadOs peLO disTanCiamenTO sOCiaL

O lazer pensado enquanto uma necessidade humana, uma dimensão da cultura (Gomes, 
2014) e que é vivenciado mais amplamente na relação entre as pessoas em processos de encontro 
e sociabilidade e, principalmente, mas não somente, em espaços públicos, materializa uma cul-
tura lúdica do viver o espaço e tempo de lazer, no entanto com a necessidade do distanciamento 
social o encontro entre pessoas e o convívio em lugares diferentes dos da casa limitou-se. Fato 
que tirou as pessoas do lugar comum do viver uma vez que:

As relações de sociabilidades geradas pelos encontros proporcionam experiências valorativas 
na relação do sujeito consigo mesmo, com os lugares e com as outras pessoas, como uma 
tríade geradora de modos de viver, de ser e de interagir singulares às pessoas possibilitan-
do a ampliação de saberes e práticas compartilhadas como produção cultural no fazer-se 
cidadãos(ãs) (Matos, Bahia, Pinheiro, 2020).

Aspecto evidenciado quando 104 (100%) dos estudantes que responderam à questão 
relativa as suas vivências de lazer na pandemia, na qual (73)70,1% disseram que diminuiu e, 
possivelmente, os(as) discentes que não tiveram suas vivências de lazer alteradas nesse período 
10 (9,6%) não foram tão impactados pelo contexto da pandemia da Covid-19 e/ou por estarem 
acostumados com um lazer mais em casa, ou ainda pode estar relacionado ao fato de não terem 
vivenciado totalmente o distanciamento social. Os (As) estudantes que disseram que as vivências 
de lazer aumentaram (18) 17,3%, possivelmente são aqueles que de fato tiveram mais tempo e 
condições adequadas para vivenciarem o lazer durante a pandemia (Matos, Pinheiro, Bahia, 2020).

Ressaltamos que nessa pesquisa a saúde é compreendida em uma dimensão ampliada, 
para além da ausência de doenças, aproximando-se da dimensão do cuidado. “[...] não é a 
medrosa luta contra a “doença” ou o “desvio”, mas produção de vida, arte (de)subjetivação, 
potência de encontro”. (Pelbbart, 2008, p.11). Nesse sentido, saúde aqui é entendida como o 
cuidar de si e do outro, no processo da própria vida. “Cuidado, em saúde, é favorecer uma vida 
mais fluida para todos e cada um [...]” (Méllo, 2019, p. 236) e nessa direção as diversificadas 
práticas de lazer são fundamentais. 

Ao responderem à questão se houve alterações em sua saúde mental no período de maior 
distanciamento social 79,8% disseram que sim e 20,2% afirmaram que não.

Os estudantes que disseram que sim apontaram os seguintes sintomas: Alteração no 
humor 60(63,8), alteração na libido 25 (26,6%), alucinações se agitações 5 (5,3%), ansiedade 
61 (64,9%), apatia  e pensamento lento 32 (34%), baixa alta estima 45 (47,9%), boca seca 12 
(12,8%), depressão 9 (9,6%), dificuldades de tomar decisões 26 (27,7%), falta de sentido 7 
(7,4%), falta de vontade  50 (53,2%), falta ou excesso de apetite 31 (33%), irritabilidade 45 
(47,9%), mau humor 44 (46,8%), medo intenso 18 (19,1%), nervosismo 26 (27,7%), palpitação 
15 (16%), sensação de asfixia 4 (4,3%), sensibilidade emocional 33 (35%)  , sono desregulado 
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54 (57%) , tensão 33 (37,2%), outros, 2 (2,1%) não se aplica 9 (9,6%). Dos discentes que res-
ponderam outros apontaram ainda apatia e crise de asma.

Os fatores citados, podem assim ser considerados, sobretudo, em tempos de pandemia 
da Covid-19, no qual o medo, os níveis de estresse e os sintomas da ansiedade entre outros 
também referidos podem aparecer em pessoas que, a princípio, eram saudáveis, bem como se 
intensificar naquelas que já possuíam algum histórico ou pré-disposição (Faro et al., 2020).  
Nesta perspectiva, ao se entender o lazer como uma escolha do sujeito para ser vivida no tempo 
livre e os problemas relacionados à saúde mental como incapacitantes e desmotivadores, torna-
se claro o quanto os abalos e desequilíbrios dessa ordem podem impactar as vivencias de lazer. 

Agostine (2016) em pesquisa com pessoas usuárias do Caps, afirma que a diminuição 
do acesso ao lazer para pessoas que passam por problemas de saúde mental ocorre, muitas vezes, 
relacionada ao prejuízo do contato interpessoal associado a algumas características do próprio 
transtorno e que nesse sentido as atividades de lazer no espaço doméstico é uma saída princi-
palmente em momentos de crise, mas que no entanto, mesmo no espaço doméstico as atividades 
lúdicas no âmbito do lazer contribui para a interação social compartilhada com pessoas de sua 
convivência. 

No caso da pesquisa em tela os dados demonstraram também que, a procura por 
práticas de lazer evidenciou-se como atitude tomada para a melhoria dos sintomas apontados 
acima. Como segue:

Um percentual expressivo de estudantes 77,2 % apontaram que conseguiram encon-
trar mecanismos para amenizar tais sintomas da seguinte forma: auxílio de um profissional da 
psicologia 2 (2,2%), exercício físicos 48 (53,9%), exercícios respiratórios 12(13,5%), diálogo 
com amigos e familiares 29 (32,6%), meditação 7 (7,9%), ouvir música 54 (60,7%), leitura 31 
(34,8%), orações e rezas 35 (39,3%), outros 13 (14,6%) e não se aplica 11 (12,4%).

Os que responderam outros apontaram 1) procurou jogar games e ver vídeos no you-
tube; 2) jogos eletrônicos; 3) produção de vídeos; 4) assistir séries e filmes e animes e jogo no 
celular; 5) artes plástica; 6) assistir filmes, culinária, aprender a tocar instrumento, redes sociais, 
repouso; 7) criou uma horta em vasos e se conectou com sua espiritualidade com a umbanda 
e voltou a dançar, além de fazer exercícios regulares, 8) assistiu filmes e animes; 9) jogou no 
celular e videogame; 10) jogou videogame e assistiu séries ou filmes; 11) não se cobrou tanto  e 
tentou se conscientizar que logo iria passar esse momento de crise; 12) tentou colocar horário 
fixo para acordar.12) exercícios físico e bate-papo.

Aspecto também evidenciado por Agostine (2006), quando aponta o quanto o lazer 
como um fenômeno social que abrange aspectos de práticas individuais e coletivas promovem 
sentimentos de satisfação e nesse sentido pode servir como um fator de proteção à saúde mental.

A vivência de atividades de lazer mencionadas pelos discentes do curso de Educação 
Física da UFPA que participaram da pesquisa revelam o potencial livre e criativo do lazer, prin-
cipalmente, quando concebido como uma oportunidade, um espaço, uma experiência, uma “[...] 
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vivência de valores, percepções e sensibilidades, aspectos que contribuem para mudanças de 
ordem subjetiva e cultural [...]” (MATOS et al., 2018, p. 48). Dessa maneira, podemos entender 
que as atividades realizadas trouxeram contribuições individuais e coletivas, bem como novos 
olhares, aprendizagens e aprendizagens por meio do lazer, mesmo em um contexto tão peculiar 
de distanciamento social. Isso somente é possível, como bem diz Marcellino (2008), o lazer é 
capaz de formar valores, condutas, atitudes, assim como novas formas de interação individuais, 
com os outros e com o mundo.

COnsideraçÕes Finais 

Nesse artigo situamos o lazer como uma necessidade humana e uma dimensão da cultura, 
que se manifesta na sua relação com as outras dimensões da vida e que tem como uma de suas 
principais características a capacidade de potencializar a sociabilidade por meio das interações 
com as outras pessoas, os espaços e as produções culturais. 

E saúde como o cuidar de si e do outro, no processo da própria vida, no sentido de 
possibilitar uma vida mais fluida para todos e cada um.

Evidenciou que um percentual bastante expressivo de estudantes teve suas atividades de 
lazer diminuídas com a pandemia da Covid 19 fundamentalmente pela necessidade de distancia-
mento social. E que grande parte destes tiveram sintomas relativos à saúde mental, no entanto 
buscaram amenizar tais sintomas com diversificados interesses do lazer. 

Nessa perspectiva concluímos que as atividades de lazer foram fundamentais no sentido 
de fortalecimento da vida e que estas trouxeram contribuições individuais e coletivas além de 
novos olhares e aprendizados por meio do lazer no contexto de distanciamento social.
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Lazer, HOspiTaLidade e gasTrOnOmia: anÁLise de 
narraTiVas aUdiOVisUais dO “prOgrama FiLme em 
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Jonas Florencio Carvalho36

Julia Drumond Cunha37

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Este artigo propõe analisar produções audiovisuais do “Programa Fil-
me em Minas” no que se refere à hospitalidade, sendo esta constituída pelos atos 
de receber/hospedar, alimentar (gastronomia mineira) e entreter (lazer), conforme 
sistematizado por Camargo (2004). A metodologia, de caráter qualitativo, contou 
com estudo bibliográfico e análise de conteúdo de 10 filmes, selecionados por meio 
de critérios previamente estabelecidos. Os resultados evidenciam a complexidade nas 
relações intersubjetivas da hospitalidade e a presença da gastronomia no processo 
de hospedar visitantes. As práticas de lazer mais marcantes se referem a brincadeiras 
infantis, práticas de comensalidade, conversações e uso recreativo de substâncias ilí-
citas e lícitas. Os filmes analisados, embora apresentem elementos potencializadores 
do turismo mineiro, apresentam poucas referências que remetem a Minas Gerais. Isso 
poderia ser uma contrapartida ao apoio concedido pelo Estado, sendo explicitado 
no conteúdo fílmico ou nos créditos, uma vez que no mínimo 60% das filmagens de 
cada obra foram feitas em terras mineiras.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Hospitalidade. Gastronomia. Minas Gerais. Cinema. 
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inTrOdUçãO: O prOBLema e a meTOdOLOgia da pesQUisa

Os filmes, entre outras produções audiovisuais, estão cada vez mais presentes na vida das 
pessoas, despertando sentimentos e produzindo as mais diversas histórias. Para alguns, assistir a 
filmes é apenas uma forma de entretenimento que propicia uma evasão da realidade, mas, para 
outros, é uma experiência de lazer que possibilita ampliar conhecimentos, aguçar sensibilidades, 
conhecer culturas e lugares diferentes, além de instigar releituras éticas e estéticas do mundo.

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta a proposta e os principais resultados de 
uma pesquisa que analisou as produções audiovisuais do “Programa Filme em Minas”, criado 
em 2004 pela atual Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - SECULT (antiga Secretaria de 
Estado da Cultura de Minas Gerais), com o apoio da Companhia Energética de Minas Gerais 
(CEMIG). Esse programa já apoiou 140 obras audiovisuais, tendo em vista fomentar a produ-
ção audiovisual no Estado de Minas Gerais/Brasil, estimular pesquisas e incentivar a adoção de 
linguagens que revelem a diversidade da cultura mineira.

A pesquisa, denominada “Por trás das câmeras: turismo cinematográfico nas Gerais”, 
elegeu a hospitalidade como temática central das análises, sendo esta desdobrada em três catego-
rias que compõem o conceito (receber/hospedar, alimentar e entreter, conforme Camargo, 2004). 

Assim, o objetivo deste trabalho é compreender de que maneira são retratadas, em filmes 
apoiados pelo Programa Filme em Minas-PFM, as categorias centrais da pesquisa: hospedar/
receber, gastronomia mineira e práticas de lazer.

De abordagem qualitativa, esta pesquisa contou com um estudo bibliográfico e análise 
de conteúdo de filmes apoiados pelo Programa Filme em Minas, sendo que no mínimo 60% das 
filmagens deveriam ocorrer neste Estado. 

A pesquisa bibliográfica contemplou livros, artigos, dissertações e teses (Gil, 2019), de 
forma a sistematizar conceitos e temas importantes para qualificar a produção de conhecimen-
tos multi/interdisciplinares sobre as temáticas lazer, turismo e cinema. Já a análise do conteúdo 
fílmico buscou correlacionar o roteiro e as categorias investigadas - receber/hospedar, gastro-
nomia e lazer - considerando aspectos referentes à enunciação e ao contexto mineiro retratado 
(Minayo, 2001). 

Segundo Aumont e Marie (2013), a análise fílmica tem a função de informar, avaliar 
e promover, existindo vários métodos para realizá-la, sendo que neste trabalho foi utilizada a 
chamada análise de conteúdo ou análise temática. Para Laville e Dionne (1999), a análise de 
conteúdo proporciona um processo de coleta das informações, bem como seu reagrupamento e 
interpretação, de forma a definir elementos coerentes com as categorias discutidas.38

Para selecionar os filmes a serem analisados, foram delimitados os critérios:

•	 Ter trailer disponível na plataforma Youtube.

•	 Ser um longa-metragem.

38 A	pesquisa	prevê	 a	 realização	de	 entrevistas	 com	diretores	dos	filmes	 selecionados,	 estratégia	que	não	 será	
contemplada neste trabalho por estar em andamento.
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•	 Contemplar, na narrativa, as categorias pesquisadas.

•	 Ambientação em Minas Gerais, ficando claro que a narrativa acontece nesse Estado.

Dos 140 filmes apoiados pelo PFM até a sua última edição, em 2014, 53 possuem trai-
lers disponíveis no Youtube, dos quais 14 contemplam as categorias analisadas. Sendo 4 deles 
curtas-metragens, foram descartados. Assim, a pesquisa selecionou 10 filmes:

1. Baronesa (lançado em 2018, direção Juliana Antunes).

2. O cineasta (2018, Leandro Martins).

3. A cidade onde envelheço (2017, Marília Rocha).

4. O segredo dos diamantes (2014, Helvécio Ratton).

5. O menino no espelho (2014, Guilherme Fiúza Zenha).

6. O palhaço (2011, Selton Mello).

7. O contador de histórias (2009, Luiz Vilaça).

8. Estrada real da cachaça (2008, Pedro Urbano).

9. Sonhos e desejos (2006, Marcelo Santiago).

10. Vinho de rosas (2005, Elza Cataldo).

Após esta seleção, o acesso a 9 filmes completos deu-se por meio de DVD emprestado 
pela SECULT-MG. Como a secretaria não dispunha de uma cópia DVD do filme A cidade onde 
envelheço, o acesso ao mesmo ocorreu mediante pagamento à plataforma YouTube.

Como discorre Souto (2016, p.23), “constelar” um conjunto de filmes demanda rela-
cioná-los entre si. “Neste exercício, é possível perceber que certas questões são compartilhadas 
por alguns deles, formando subgrupos que se redesenham conforme se escolhe este ou aquele 
critério”. Desse modo, os filmes serão abordados juntos, de forma constelar, tornando possível 
compreender como as categorias analisadas são mostradas nas narrativas cinematográficas.

A análise do conteúdo fílmico foi realizada seguindo as etapas: (1) assistir ao filme na 
íntegra, para tomar conhecimento de seu conteúdo, (2) assistir novamente ao filme, procurando 
compreender de que maneira as categorias centrais da pesquisa são retratadas nessas obras, e 
(3) aprofundar as análises, articulando-as ao problema investigado.

FUndamenTaçãO

Este tópico objetiva fundamentar os temas centrais da pesquisa, a começar pela hospi-
talidade, que, no decurso da história humana, adquiriu novas facetas, manifestando-se em cada 
sociedade sob distintas formas. Embora seja demarcada por acepções variadas, algo comum é 
percebido na bibliografia da área e reforçada por Camargo (2004, 2007, 2011, 2015): a hospita-
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lidade é uma dádiva. E, por sê-la, é regida por um princípio básico: aquele que recebe (anfitrião) 
deve honrar este ato e cumprir um ritual de práticas que compõem e desenham a cena hospitaleira.

O visitante, de igual maneira, deve honrar e retribuir ao anfitrião, seja gestualmente e/ou 
materialmente. Tal processo é constituído pelas ações de receber, hospedar, alimentar e entreter, 
dimensões fundantes da hospitalidade, salientado por Luiz Octávio Camargo, autor considerado 
pioneiro nos estudos da hospitalidade no Brasil.

Os tempos e espaços da hospitalidade se intercruzam em diferentes contextos: domés-
tico, público, comercial e virtual. Sendo o primeiro considerado a matriz da hospitalidade, dada 
a essência ancestral que carrega em sua forma mais genuína o processo de troca dos sujeitos. 
Nesse sentido, o “exercício cênico da hospitalidade” é marcado por um sistema de troca de 
dádivas e contra dádivas entre anfitriões e hóspedes. Camargo (2015) esclarece que enquanto 
a dádiva envolve desde o convite e/ou solicitação e aceite por parte do anfitrião em acolher o 
visitante, a “[...] contradádiva do anfitrião é a promessa de comensalidade e entretenimento. A 
comensalidade é o ponto alto da cena. O anfitrião deve oferecer a seu(s) hóspede(s) o que ele 
tem de melhor, de comida e bebida”. (p.16)

A dádiva do hóspede, por sua vez, é o agradecimento pela acolhida e por todas as dádivas 
e contra dádivas recebidas, aceitando a dádiva final: a oferta da cama, o leito antecipadamente 
preparado pelo “primado” da casa, iniciando-se deste modo, o convívio entre os sujeitos. É nes-
ta teia que a trama hospitaleira entre os sujeitos envolvidos se intensifica - anfitrião e hóspede 
fundem-se como uma espécie de gangorra, invertendo-se as posições: o anfitrião em uma cena 
acaba convertendo-se em hóspede e vice-versa. Esta alternância de papéis acentua-se especial-
mente no contexto da hospitalidade doméstica, no entanto, isso não quer dizer que nos demais 
espaços hospitaleiros o mesmo não possa ocorrer (Camargo, 2015).

Independentemente do contexto em que a hospitalidade se manifesta, ela é regida ba-
sicamente pelas práticas de receber, hospedar, alimentar e entreter. Paralelamente, ela implica 
dedicar “calor humano” a outrem, seja por meio de afeto, segurança, atitudes, entre outras 
possibilidades, mesmo que por alguns instantes (Camargo, 2004). 

Ainda que o ato de alimentar esteja contemplado na hospitalidade, neste texto a gas-
tronomia será enfatizada, pois, mesmo que esses dois fenômenos se intercruzam, abrangendo 
em sua gênese processos históricos similares, cada qual apresenta particularidades. 

Considerar a gastronomia unicamente pelo seu propósito de reposição de nutrientes 
para manutenção do corpo é uma concepção restrita. A gastronomia, na atualidade, possui 
significados diversos em vista de aspectos sociais, culturais e, ainda, simbólicos que compõem 
a identidade de um grupo social. Além de estimular sentidos e sensibilidades humanas, ela tem 
um viés cultural de manifestação do lazer para os sujeitos, de forma coletiva.

Essa peculiaridade denota a importância da comensalidade, um ponto essencial para 
essa discussão. De acordo com Yasoshima (2012, p.306), ela é derivada “do vocábulo latino 
mensa, que significa conviver à mesa, envolvendo não só o alimento que vai ser digerido como 
também com quem está sendo feita a refeição”. Assim, a comensalidade pode ser discutida em 
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razão das relações sociais geradas na comunhão de sujeitos e pela caracterização da gastronomia 
apresentada em filmes que criam uma formação social, partida de memórias coletivas, tradições 
e demais manifestações identitárias materiais e imateriais (Gândara et al, 2009, p.180-181). 

Em suma, é incontestável o papel da gastronomia como presença constante em ocasiões 
de sociabilidade, incluindo festas e momentos de confraternização, constituindo um elemento 
importante para o reforço de laços sociais por meio do lazer.

Para classificar as atividades de lazer, Dumazedier (1976) organizou cinco campos in-
ter-relacionados, definidos conforme o conteúdo cultural predominante, que engloba interesses 
físicos, artísticos, intelectuais, práticos/manuais e sociais. Esta classificação é bastante conhecida 
no Brasil e foi complementada por Camargo (1980) com os interesses turísticos e, posteriormente, 
por Schwartz (2003) com os interesses virtuais.

Embora esta classificação dos conteúdos culturais do lazer seja uma contribuição rele-
vante - especialmente para os profissionais que atuam no campo e precisam diversificar o leque 
de experiências disponibilizadas aos participantes das propostas de lazer -, é quase impossível 
classificar uma determinada atividade, mesmo quando se considera o interesse predominante. 
Por exemplo, uma pessoa envolvida com atividades físico-esportivas pode estar mais interessa-
da em ampliar laços sociais do que naquela prática. Ressalta-se, ainda, que uma infinidade de 
interesses culturais poderia compor a classificação de Dumazedier (1976). Pode-se considerar, 
assim, os interesses gastronômicos e religiosos, entre tantos outros. Além disso, as atividades de 
lazer precisam ser situadas social, histórica e culturalmente em cada território, tanto em âmbito 
local como global. (Gomes et al, 2019).

As experiências de lazer, desta maneira, são práticas sociais que possibilitam o desfrute 
da vida cotidiana em diferentes âmbitos e perspectivas. Por isso, o lazer é aqui compreendido 
como uma dimensão da cultura que constitui um campo de práticas sociais vivenciadas ludica-
mente pelos sujeitos, estando presente na vida cotidiana em diferentes tempos e lugares (Gomes, 
2014). Portanto, é preciso entendê-lo de modo situado em cada território, levando em conta 
suas peculiaridades históricas, culturais, sociais, políticas, éticas e estéticas, entre outras, que 
expressam diversidades e singularidades locais.

resULTadOs

Nos 10 filmes analisados, os atos de receber e hospedar se manifestam prioritariamen-
te em âmbito doméstico. Apenas O palhaço contempla também a hospitalidade comercial, no 
momento em que o protagonista do filme se hospeda em um hotel na cidade mineira de Passos. 
Considerando a hospitalidade doméstica como característica marcante das narrativas, foram 
percebidas nuances diversas que dizem respeito às dádivas e contra dádivas hospitaleiras.

A começar pela figura majoritária dos processos de receber e hospedar nos filmes. 
Excetuando-se Estrada real da cachaça, é a mulher quem assume tal papel, alicerçando as res-
ponsabilidades demandadas pela tarefa de acolher. Em alguns filmes (O palhaço e O menino no 
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espelho) os visitantes das tramas são recebidos por um casal, mas, as mulheres acabam sendo 
incumbidas dessa atribuição, tanto do ponto de vista emocional, como físico-estrutural.

Sob o viés emocional, percebe-se nas narrativas o gesto hospitaleiro das anfitriãs, que 
expressam “calor humano” direcionado ao ser acolhido. Este processo de aceite em receber e 
hospedar visitantes, por parte delas, é a primeira dádiva da hospitalidade (Camargo, 2015). 
Seguida das práticas de comensalidade e entretenimento, as quais constituem-se como a contra 
dádiva dos anfitriões, oferecendo-se o que há de “melhor”, em termos de comida, bebida e con-
fraternização com o hóspede. 

Quanto ao aspecto físico-estrutural, este é representado pelo leito preparado para o 
hóspede: “[...] ele receberá de presente um pequeno, mas íntimo espaço, quase uma nova casa” 
(Camargo, 2015, p.16), ambiente que representa a dádiva final deste processo. Para Gotman 
(2019), o quarto é condição sine qua non do ato de receber/hospedar visitantes. Em 6 narrativas, 
o ambiente de dormir foi preparado, no entanto, apenas no filme Sonhos e desejos, a anfitriã 
disponibiliza um sofá ao hóspede, sinalizando que possivelmente a casa não dispunha de um 
quarto específico para ser oferecido. 

Outros filmes (4) contemplam práticas de receber e hospedar visitantes, ora associando-as 
à comida, por meio de convite para almoçar (O cineasta e O palhaço), ora à bebida (Estrada real 
da cachaça e Baronesa). Neles, não há qualquer menção à dádiva final de oferta de hospedagem, 
sugerindo que os visitantes passaram apenas alguns momentos na casa dos anfitriões. As imagens 
a seguir, extraídas dos filmes da pesquisa, exemplificam este contexto precípuo hospitaleiro.

 Figura 1: Gesto hospitaleiro da anfitriã       Figura 2: Dádiva final – oferta de leito

		Fonte:	O	segredo	dos	diamantes	(2014).		 										Fonte:	O	contador	de	histórias	(2009).

Neste cenário de dádivas, contra dádivas e retribuições, a convivência entre anfitriãs e 
hóspedes se complexifica, caminhando para uma ininterrupta troca de funções. Assim, a inver-
são de papéis entra em cena nas narrativas. Em A cidade onde envelheço, por exemplo, nota-se 
uma alternância de papéis, onde a anfitriã, enferma, converte-se em hóspede, sendo cuidada 
pela hóspede. É possível observar a dádiva gestual da anfitriã retornando, por meio de atitudes 
afetuosas por parte da visitante.
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No que tange à gastronomia, ela se faz presente nos 10 filmes analisados, especialmente 
durante as ações humanas de acolhimento. Com as análises fílmicas, constatou-se que 6 filmes 
enaltecem a bebida, sendo a cerveja a maior ocorrência, utilizada para celebrar a chegada de 
amigos ou entes queridos, presente nos filmes Baronesa, Sonhos e desejos, O cineasta e A cidade 
onde envelheço. 

Figura 3: Comemoração protagonizada pela cerveja

	 	 													Fonte:	Baronesa	(2018).

Já no documentário Estrada real da cachaça, e no filme Vinho de rosas, essas duas be-
bidas protagonizam as tramas. Em ambas, as bebidas são representadas culturalmente por meio 
da religiosidade, sendo a cachaça utilizada nos rituais de um terreiro de candomblé, e o vinho 
nas solenidades católicas de um convento.

Figura 4: Presença da cachaça na religiosidade

	 	 													Fonte:	Estrada	real	da	cachaça	(2008).

A presença da comida durante o acolhimento dos sujeitos é constatada em 7 narrativas. 
Vinho de rosas, O palhaço e O segredo dos diamantes são os filmes que contemplam comidas 
típicas mineiras, remetendo à identidade cultural e ritualística de Minas Gerais, sendo o feijão 
tropeiro o prato mais recorrente. Refeições realizadas à mesa do anfitrião são contempladas em 
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4 filmes (Sonhos e desejos, O cineasta, O menino no espelho e O contador de histórias), mas 
não se sabe qual prato é servido, com exceção do último, no qual a anfitrião serve uma comida 
francesa. 

Alguns dos filmes salientam a função gastronômica da necessidade biológica e de con-
veniência através da comida. Em alguns deles, a comida é o pano de fundo para a reunião dos 
grupos envolvidos na cena, como observado em Sonhos e desejos, O menino no espelho e O 
cineasta. Contudo, a identidade gastronômica mineira é verificada, mesmo indiretamente, em 
todos os filmes analisados. 

Entende-se, portanto, a identidade construída “a partir do arcabouço cultural dos gru-
pos sociais, nos quais as decisões alimentares fazem parte de um sistema simbólico muito mais 
amplo, que orienta também as demais decisões que organizam tais grupos” (Gândara et. al., 
2009, p.181). Essa condição pode ser observada no documentário Estrada real da cachaça. Ao 
atravessar diversos municípios mineiros, tal identidade se constrói pela cachaça como meio de 
subsistência de tropeiros e viajantes que transportam a bebida para outras regiões, além da pre-
sença constante em celebrações, religiosas ou não, associadas à alegria e aos momentos de lazer.

Os ingredientes, o modo de preparo dos pratos, os rituais relacionados à degustação e 
os ambientes de encontros fazem parte desse arcabouço cultural da representação mineira nos 
filmes pesquisados. Os elementos gastronômicos de uma mesa farta de café da manhã revela 
essa relação cultural da comida pertinente ao encontro, a aproximação e a intimidade da casa. 
Como visto em O contador de histórias numa cena de café da manhã, o personagem Roberto 
cede aos poucos a oferta de aproximação de Margherit, por meio de comidas. 

Similarmente, em O segredo dos diamantes, destaca-se a fartura da mesa de café da 
manhã, com iguarias “típicas” mineiras (queijo, pão de queijo, geleia, goiabada, doces e café). 
Nessa conjuntura, o hóspede Ângelo em diálogo com a amiga Júlia, além de apreciarem tais 
iguarias oferecidas pela anfitriã, nota-se um momento de reunião e reaproximação entre ambos. 
Aspectos que salientam a perspectiva da mesa como ponto fulcral que remete à experiência 
existencial e de irmandade entre os sujeitos (Boff 2008 apud Yasoshima, 2012), assim como da 
comensalidade, ou seja dessa convivência em torno da mesa que envolve o movimento com o 
alimento, e com o outro.
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Figura 5: Mesa de café da manhã

	 	 						Fonte:	O	segredo	dos	diamantes	(2014).

A prática da comensalidade dialoga com o lazer, sendo uma das atividades mais mar-
cantes nos filmes, assim como as conversações e as brincadeiras infantis, sendo essas últimas 
presentes em 5 narrativas: O contador de histórias, O segredo dos diamantes, O menino no 
espelho, Baronesa e O palhaço. 

Outros lazeres observados nas narrativas são: a) a assistir TV ou ir ao cinema (O menino 
no espelho, O contador de histórias e Sonhos e desejos; b) o  consumo de substâncias lícitas, 
como cigarro e bebidas alcóolicas, enfatizadas em 8 filmes (O contador de histórias, Baronesa, 
Sonhos e desejos, O palhaço, O segredo dos diamantes, A cidade onde envelheço, Estrada real 
da cachaça e Vinho de rosas) e c) o uso recreativo de substâncias ilícitas como maconha, cocaína 
e drogas inalantes (A cidade onde envelheço, Baronesa e O contador de histórias).

Figura 6: Uso recreativo de maconha

	 	 								Fonte:	A	cidade	onde	envelheço	(2017).

Sobre as práticas de lazer consideradas ilícitas, Rojek (2011) afirma ser no chamado 
tempo livre que os sujeitos experimentam maior autonomia, pois, geralmente, estão desprendidos 
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das restrições que governam o comportamento social. Por isso, muitas vezes se envolvem com 
práticas de lazer relacionadas à transgressão de regras e de convenções sociais. Já em relação 
ao uso de drogas e de álcool, para o citado autor, as pessoas que buscam esse caminho estão 
vulneráveis a desenvolver “culturas de dependência”, mas, possuem uma variedade de elemen-
tos que justificam a motivação subjetiva por fazê-lo, o que frequentemente está relacionado a 
necessidade de liberação de aspectos restritivos da vida cotidiana.

Figuras 7 e 8: Práticas de Lazer no Parque Municipal de Belo Horizonte

											Fonte:	A	cidade	onde	envelheço	(2017)	e	O	segredo	dos	diamantes		(2014).

Belo Horizonte foi a cidade mais retratada nas narrativas, sendo locação de mais da 
metade dos filmes. Das cenas filmadas na capital mineira, o Parque Municipal Américo Renné 
Giannetti recebeu destaque, sendo exibido em 5 produções (O contador de histórias, A cidade 
onde envelheço, Baronesa, Sonhos e desejos e O segredo dos diamantes). Segundo Carvalho 
e Gosling (2019), os parques urbanos são áreas verdes localizadas em perímetros urbanos de 
utilização pública, proporcionando recreação, lazer e serviços culturais, ligados a atividades ao 
ar livre. 

COnsideraçÕes Finais

Este artigo analisou 10 filmes apoiados pelo Programa Filmes em Minas, tendo em vis-
ta compreender de que maneira as categorias centrais da pesquisa são retratadas nessas obras 
audiovisuais: hospedar/receber, gastronomia mineira e lazer.

Tratando-se da hospitalidade manifesta nos atos de receber e hospedar, notou-se a 
prevalência do ambiente doméstico, bem como das mulheres assumindo o papel de anfitriãs. 
Função materializada em dádivas e contra dádivas, gestuais e físico-estruturais, direcionadas ao 
hóspede. As relações hospitaleiras entre os sujeitos nas narrativas se mostram complexificadas, 
especialmente por meio da alternância de papéis.

A gastronomia marca presença em todos os filmes, desvelando possibilidades associadas 
a partilhas e trocas socioculturais, entre outras, para além do ato de alimentar-se. Em determi-
nados contextos, como aqueles retratados nos filmes ambientados em Minas Gerais, a riqueza 
simbólica de alimentos considerados típicos, como o pão de queijo, contribuem para despertar o 
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imaginário social e identitário acerca da cultura mineira nas obras fílmicas. Esse cenário perpassa, 
dessa maneira, pela construção do que é representado nos filmes e que podem ser associados à 
gastronomia mineira, incluindo os personagens retratados, a linguagem, a preservação de culturas 
culinárias e a comensalidade. 

Diversas práticas sociais presentes nos filmes expressam lazeres vividos em diferentes 
tempos e espaços cotidianos. De crianças a adultos, os sujeitos das tramas brincam, contem-
plam, festejam, jogam, dançam, cantam, passeiam e socializam, evidenciando práticas de lazer 
revestidas de riqueza sociocultural. Na complexidade deste processo, significados são partilha-
dos e sentidos são atribuídos aos lazeres vividos cotidianamente, até mesmo aqueles que são 
considerados transgressores.

As obras audiovisuais são, assim, formas de agregar representações e partilhas a respeito 
da cultura mineira, seu lazer, sua gastronomia e os processos de hospedar/receber. Essas obras 
proporcionam estímulos simbólicos a quem assiste, mostrando realidades culturais do Estado 
de Minas Gerais. A constelação de filmes selecionados aqui busca, portanto, contribuir para um 
aprofundamento teórico a respeito do lazer no contexto da hospitalidade.
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RESUMEN: Se presentan los resultados de un estudio exploratorio acerca de perfiles 
turísticos en jóvenes de Montevideo, proyecto ganador del concurso de ideas Informe 
de Investigación Turística (IIT) -Edición  2017. Partiendo del modelo pentadimensional 
de Goytia (2006) se propuso identificar factores que inciden en las elecciones de 
consumo turístico y caracterizar ociotipos predominantes en dicha población. Los 
estilos de vida en el ocio refieren a patrones que estructuran la organización temporal, 
el sistema social de relaciones y las pautas de consumo y/o actividades culturales 
y de ocio (Olabuenaga, 1994). Dada su capacidad estructuradora y organizativa 
prevalente en la vida cotidiana de este segmento, permite comprender las decisiones 
que los jóvenes toman en su tiempo libre y especialmente durante sus vacaciones. Se 
realizaron cinco grupos focales con 34 jóvenes de entre 14 y 23 años de Montevideo, 
seleccionados mediante un muestreo por conveniencia, estratificado proporcionalmente 
por edad, género, ubicación geográfica y nivel socioeconómico. El estudio concluye 
en una caracterización primaria del ocio turístico de jóvenes montevideanos en base 
a variables conductuales, cognitivas, emocionales, motivacionales y culturales. Se 
lograron reconocer especificidades que hacen a este segmento de la población y que 
son de relevancia para el diseño de productos y políticas turísticas.

PALABRAS CLAVE: Turismo juvenil. Estilos de ocio, ociotipos.

RESUMO: Apresentam-se os resultados de um estudo exploratório sobre perfis tu-
rísticos de jovens em Montevidéu, projeto vencedor do Concurso de Ideias Tourism 
Research Report (IIT) -Edition 2017. A partir do modelo pentadimensional de Goytia 
(2006), propôs-se identificar fatores que influenciam opções de consumo turístico 
e caracterizam ociotipos predominantes na referida população. O estilo de vida no 
lazer refere-se aos padrões que estruturam a organização temporal, o sistema social de 
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relações e os padrões de consumo e / ou atividades culturais e de lazer (Olabuenaga, 
1994). Pela sua estrutura estruturante e capacidade organizacional prevalecente no 
quotidiano deste segmento, permite-nos compreender as decisões que os jovens tomam 
nos tempos livres e, principalmente, nas férias. Foram realizados cinco grupos focais 
com 34 jovens de 14 a 23 anos de Montevidéu, selecionados por amostragem de 
conveniência, estratificada proporcionalmente por idade, sexo, localização geográfica 
e nível socioeconômico. O estudo conclui com uma caracterização primária do lazer 
turístico dos jovens de Montevidéu com base em variáveis   comportamentais, cogni-
tivas, emocionais, motivacionais e culturais. Foi possível reconhecer especificidades 
que compõem este segmento da população e que são relevantes para a concepção de 
produtos e políticas turísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo jovem. Estilos de lazer. Tipos de lazer.

La experiencia es una dimensión clave a considerar en el desarrollo turístico. Tan 
importante como la calidad de los productos y servicios, es la calidad de la experiencia que estos 
promueven. En este sentido, los estudios en torno a las experiencias de ocio y los estilos de vida 
desarrollados a partir de ellas, son una clave esencial para comprender el comportamiento del 
turista y para planificar en consecuencia. 

Partimos de una concepción humanista de la experiencia de ocio, que enriquece la 
comprensión del turismo como un fenómeno que contribuye a mejorar el desarrollo humano 
tanto del turista como de la comunidad que lo recibe. De acuerdo con Cuenca (2000), “desde una 
mirada humanista, la experiencia de ocio refiere a una vivencia gratuita que, en tanto placentera, 
satisface diversas necesidades humanas y nos brinda la posibilidad de recrearnos y proyectarnos 
como personas”. En este sentido, el turismo es uno de los ámbitos con mayor potencial para 
el desarrollo de una experiencia satisfactoria, lo que estará condicionado por un conjunto de 
atributos tanto personales como situacionales. 

La demanda turística en la actualidad se orienta cada vez más a productos personalizados 
que permitan desarrollar experiencias ajustadas a una diversidad de segmentos de población, los 
que se configuran no sólo por variables sociodemográficas. Conocer los factores psicosociales 
que se ponen en juego a la hora de tomar decisiones sobre el uso del tiempo libre es fundamental 
para el diseño de productos y servicios de turismo acordes a estos segmentos de demanda.

En este sentido, los estilos de vida en el ocio hacen referencia a un conjunto de patrones 
que estructuran la organización temporal, el sistema social de relaciones y las pautas de consumo 
y/o actividades culturales y de ocio (Olabuenaga, 1994). Su relevancia radica en su capacidad 
estructuradora y organizativa de la mayor parte de la vida cotidiana de un grupo específico 
de individuos, por lo que será de suma importancia para comprender las decisiones que cada 
segmento de población toma en su tiempo libre y especialmente durante sus vacaciones. 

Kelly y Freysinger (1999) entienden que hay diversos factores sociodemográficos -etnia, 
identidad de género, orientación sexual, estatus económico, ciclo de vida- que  condicionan 
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la elección de un estilo de vida en el ocio. En esta decisión operan dialécticamente dos procesos 
subjetivos, de pertenencia y de diferenciación. La pertenencia a un grupo social que le brinda 
un estatus al sujeto, implica una búsqueda de estratificación a partir del comportamiento en el 
tiempo libre. Y la diferenciación como construcción de una identidad subjetiva, que se da no 
tanto por la elección de las actividades de ocio en sí, sino a partir de cómo son realizadas estas 
actividades: dónde, con quién, de qué manera, en qué tiempo, etc. 

Los estilos de ocio turístico han sido estudiados por varios autores poniendo el foco en 
los aspectos psicosociales que determinan las prácticas de consumo turístico. Valls (2005) realizó 
una investigación de las preferencias en cuanto a las actividades de ocio turístico de los españoles, 
caracterizándoles en ocho  ociotipos  (hedonistas, e-inquietos, trabajo-activos,  socioactivos, 
implicados, rutinarios, implicados y pasivos). Cada uno de estos tipos de ocio caracteriza un 
segmento de población a partir de su perfil sociodemográfico y sus preferencias en cuanto 
a actividades turísticas y la forma de realizarlas. Del mismo modo,  Goytia  (2006) hace un 
análisis psicosocial de la experiencia turística, que integra tanto variables personales, como sociales 
y culturales. Concluye en una tipología de turistas en base a aspectos cognitivos, emocionales, 
motivacionales, conductuales y culturales, al tiempo que caracteriza los rasgos predominantes 
del turista español. 

Los jóvenes son una quinta parte de la población de Montevideo (INJU, 2013), lo que 
supone más de 320.000 personas entre 14 y 29 años. Es necesario desarrollar una oferta de 
turismo orientada a este segmento de población que responda a su diversidad de estilos de ocio, 
para poder atender mejor a una demanda creciente. En este sentido el proyecto de investigación 
se propone indagar en el perfil turístico de los jóvenes montevideanos, con el fin de conocer mejor 
los factores psicosociales que determinan sus pautas de consumo en el tiempo libre y el turismo. 

En la medida que implica un abordaje a un tema poco estudiado en nuestro país, la 
investigación se propuso empezar a conocer esta realidad a través de un estudio de alcance 
exploratorio que permitiese identificar algunos de los rasgos que aportan a una caracterización 
de los estilos de ocio turístico entre los jóvenes que viven en la ciudad de Montevideo. El estudio 
se planteó como objetivos: caracterizar el perfil de ocio de jóvenes de Montevideo atendiendo a 
aspectos psicosociales; identificar los factores que inciden en las elecciones de consumo turístico 
entre jóvenes de Montevideo y caracterizar algunos de los ociotipos predominantes en jóvenes 
de Montevideo.

diseñO meTOdOLÓgiCO

Para responder a los objetivos de la investigación se realizó un estudio de alcance 
exploratorio y de enfoque cualitativo, mediante cinco grupos focales y entrevistas estructuradas 
a jóvenes de Montevideo. 

Se definió una muestra por conveniencia en base a cuotas, atendiendo proporcionalmente 
a las variables de edad, género, ubicación geográfica y nivel socioeconómico que capturan 
la diversidad de los jóvenes de Montevideo. La muestra estuvo constituida por 18 mujeres 
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y 16 varones, con edades entre los 14 y 23 años, provenientes de tres zonas de Montevideo, 
diferenciadas por el nivel de ingresos (familias de ingresos bajos, medios y altos). La mayor 
parte eran estudiantes (95%) y sólo la quinta parte tenían algún tipo de trabajo al momento de 
la entrevista. 

Cada uno de los grupos focales se inició solicitando a los entrevistados que completaran 
una encuesta individual autoadministrada de 14 preguntas, las cuales inquirían aspectos 
sociodemográficos del participante y aspectos relacionados con su comportamiento en el tiempo 
libre. 

Para la entrevista grupal se tomó como referencia el modelo pentadimensional de 
perfiles del ocio turístico (Goytia, 2006), que incluye cinco dimensiones de variables: conductas, 
motivaciones, cogniciones, valores y emociones. Cada una de estas dimensiones se desglosó en 
un listado de variables más específicas, lo que permitió desarrollar un guion que apuntara a 
profundizar en cada uno de estos aspectos y organizara las categorías para el análisis posterior. 
Dichas variables orientaron el análisis de los discursos, organizándose los hallazgos en función 
de los objetivos de la investigación.

disCUsiÓn de LOs HaLLazgOs

Con el propósito de identificar algunos de los rasgos que aporten a una caracterización 
de los estilos de ocio turístico entre los jóvenes que viven en la ciudad de Montevideo, se analizan 
las respuestas de los jóvenes entrevistados. En primer lugar, se caracteriza el perfil de ocio de 
jóvenes de Montevideo atendiendo a aspectos psicosociales. Luego se identifican algunos de los 
factores que inciden en las elecciones de consumo turístico entre jóvenes de Montevideo.

perFiL de OCiO de LOs JÓVenes de mOnTeVideO.

De acuerdo con el modelo pentadimensional de Goytia (2006), se analiza el perfil de 
ocio de los jóvenes entrevistados en base a los comportamientos en el tiempo libre (dimensión 
conductual), los factores que movilizan las preferencias recreativas (dimensión motivacional), 
las opiniones e intereses que tienen los jóvenes respecto a su tiempo libre (dimensión cognitiva), 
los valores que asocian a sus prácticas de ocio (dimensión cultural) y los sentimientos que estas 
prácticas les generan (dimensión emocional).

dimensiÓn COndUCTUaL

En cuanto a las actividades sociales, la mayoría de los entrevistados mencionó la 
importancia del tiempo libre para reencontrarse con la familia y amigos. Esto se da especialmente 
en los fines de semana, cuando se dispone de un poco más de tiempo para el ocio. 

La reunión con amigos es una oportunidad para desarrollar otros intereses, además del 
social. Además de la charla, es una oportunidad para compartir comidas y juegos.
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En cuanto a las actividades físicas y deportivas, éstas también fueron mencionadas por un 
grupo mayoritario de entrevistados, justificándolas desde el disfrute y en muchos casos también 
como una necesidad. La variedad de actividades en este grupo es muy diversa, con actividades 
más tradicionales (fútbol, bicicleta, hockey, fitness) y otras más específicas (vela, pelota vasca, etc.).  

En cuanto al ocio digital, casi la mitad de los entrevistados mencionaron prácticas 
recreativas vinculadas a las posibilidades que da internet y las redes sociales virtuales. Internet 
centraliza prácticas que antes eran desarrolladas a través de medios de comunicación masivos 
(escuchar música, ver programas de TV), permitiendo una experiencia asociada al ámbito 
doméstico y a espacios privados, como el dormitorio personal.

La percepción de tiempo disponible no es algo que depende del tiempo de obligaciones 
para esta población. En muchos casos, quienes declaran tener menos tiempo disponible no 
necesariamente son los que más ocupaciones tienen. También es dispersa la percepción de tiempo 
disponible entre quienes trabajan medio tiempo

En muchos casos las vacaciones se vinculan a la disponibilidad de una casa (propia o 
de parientes). El acceso a alojamientos privados, sin embargo, en lugar de generar estabilidad 
en los destinos, es una estrategia que permite la variedad de destinos dentro de las vacaciones. 
Los jóvenes en general van cambiando el destino varias veces en sus vacaciones.

En general, los jóvenes entrevistados conocen diversos destinos del interior del país. 
En estos casos, hablamos de familias que han incorporado prácticas de turismo interno y que 
transfieren a sus hijos el gusto por esta modalidad. Esto da cuenta del rol de la familia en la 
instalación de una cultura de turismo interno.

dimensiÓn mOTiVaCiOnaL

Esta dimensión considera los factores que movilizan a los jóvenes a tomar ciertas 
elecciones recreativas. Entre las motivaciones que destacan los jóvenes a la hora de elegir en su 
tiempo libre,  la primera que surge es la ruptura con lo cotidiano. La necesidad de romper con 
la rutina moviliza sus preferencias y en el caso de los mayores se asocia con la posibilidad de 
hacer algo que trascienda a las obligaciones.

La amistad es otro elemento motivador, ya sea para compartir el disfrute con amigos 
o como experiencia que permite consolidar los afectos. El tiempo libre es así un momento para 
buscar nuevas actividades, pero también para encontrar nuevas relaciones o formas diferentes 
de relacionarse con los vínculos cotidianos.

La otra motivación a destacar es por el descubrimiento y la búsqueda de una tranquilidad 
que compense a la agitación del tiempo de obligaciones. Estas motivaciones afectan no sólo a la 
elección del destino, sino también a las modalidades de un turismo alternativo y a escala humana.

dimensiÓn COgniTiVa

En esta dimensión se analizan los intereses y preferencias expresadas por los jóvenes, 
sus opiniones sobre actividades, conceptos y modalidades de turismo.      
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En este aspecto, en general los jóvenes entrevistados tienen opiniones positivas sobre 
el tiempo libre y el turismo. Al tiempo libre se le reconoce en primer lugar un sentido de 
compensación respecto a las obligaciones y de regeneración. Y en segundo término se vive como 
un componente fundamental de la humanización.

Respecto a los intereses recreativos que movilizan las opciones para el turismo, 
encontramos que el interés social es el predominante. A su vez los intereses ambientales, tanto 
naturales como urbanos, son destacadas por los entrevistados.

En cuanto a las posibilidades de hacer turismo en Uruguay, los jóvenes opinan que nuestro 
país tiene una oferta muy variada pero poco conocida. Pese a reconocer la riqueza de posibilidades 
para hacer turismo en el país, los entrevistados, sin importar su perfil sociodemográfico, declaran 
no estar suficientemente informados de estas posibilidades. Aunque se reconocen esfuerzos por 
promocionar, no sienten que se apunte específicamente a ellos.

Si bien hay aprecio por el turismo interno, los jóvenes reclaman otras motivaciones que 
agreguen valor al sitio. El atractivo del sitio no es suficiente para ellos, la motivación se establece 
cuando existen actividades y propuestas que agregan valor al lugar, enriqueciendo la oferta.

dimensiÓn CULTUraL

En esta dimensión se analizan los valores que se ponen en juego en el desarrollo de 
las prácticas de ocio y turismo. El disfrute y la diversión intensa es lo más destacado por los 
diferentes grupos de jóvenes entrevistados.

En todos los grupos se destaca el valor del ocio como experiencia compartida con amigos 
y familiares. También el valor de un tiempo libre bien aprovechado influye en las preferencias 
de ocio. Los jóvenes en general valoran la posibilidad de autorrealización en el tiempo libre y el 
entusiasmo por sentir que aprovechan las oportunidades que les da su ocio.

dimensiÓn emOCiOnaL

Esta dimensión toma en cuenta los sentimientos que se generan en torno a las prácticas 
de ocio y turismo de los jóvenes entrevistados. Al respecto, el tiempo libre de los jóvenes se asocia 
a un conjunto de emociones positivas, como placer, disfrute, autonomía, entusiasmo. 

Los sentimientos manifestados por los jóvenes dan cuenta de una vivencia de ocio 
profunda, caracterizada por el compromiso y el enfoque. El esfuerzo a su vez conduce a 
sentimientos de logro, en la medida que las habilidades se desarrollan y se alcanzan desafíos 
cada vez mayores. La experiencia de ocio profunda implica un estado óptimo de conciencia, lo 
que Csikszentmihalyi (1998) denomina experiencia de flujo.

En cuanto a la satisfacción respecto al tiempo libre, la misma es muy alta en los 
entrevistados. Dos tercios declaran estar muy satisfechos con su tiempo libre y el tercio restante 
manifiestan un nivel regular de satisfacción. Tan sólo se observó un caso de insatisfacción 
con su tiempo libre. Los entrevistados justifican su satisfacción en relación a la posibilidad de 
aprovecharlo para uno mismo, en cuanto permite romper con la rutina y por el disfrute que genera.
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Entre quienes no están satisfechos, las razones tienen que ver con la forma de ocuparlo, 
las limitaciones para hacer nuevas actividades y la falta de tiempo.

FaCTOres QUe inCiden en Las eLeCCiOnes de COnsUmO TUrÍsTiCO 
enTre JÓVenes de mOnTeVideO

De la representación anterior, se pueden destacar algunos factores que inciden en las 
elecciones de consumo turístico de los jóvenes.

TUrismO se asOCia COn VaCaCiOnes Largas Y COn ViaJar

El turismo para los jóvenes de los diferentes grupos entrevistados está asociado a períodos 
largos de vacaciones e implica una inversión que requiere tiempo para su planificación. Los fines 
de semana, en cambio, están vinculados a actividades con la familia y amigos en Montevideo, 
no se suele planificar una actividad turística. 

Cuando se aprovecha un fin de semana para salir de Montevideo, es generalmente cuando 
hay algún feriado que alarga el período de tiempo libre y se cuenta con un alojamiento familiar.

Las VaCaCiOnes esTÁn FUerTemenTe asOCiadas a La pLaYa 

Las vacaciones están fuertemente asociadas a un turismo de sol y playa. Esta característica 
se repite en todos los grupos, aunque con diferencias de destinos según las posibilidades 
económicas. Entre los destinos más visitados se encuentran los ubicados en la costa Este del país, 
donde están las playas oceánicas.

Durante sus vacaciones, los jóvenes de menor poder adquisitivo disfrutan las playas y 
parques de Montevideo y en algunos casos de Canelones, o en balnearios del resto del interior, 
caracterizados por agua dulce. 

pOCO COnOCimienTO de OFerTa aLTernaTiVa de TUrismO

Los entrevistados consideran que en Uruguay se cuenta con una riqueza de opciones para 
hacer turismo, sin embargo, en pocos casos conocen propuestas alternativas a las tradicionales. 
Exceptuando algunos casos, en todos los grupos se identifica un desconocimiento de la oferta 
turística no tradicional que ofrece Uruguay.      A contrario de lo que s podría pensar inicialmente, 
no hay una diferencia significativa entre el conocimiento que muestran los diferentes segmentos 
de la muestra. En todos los grupos se afirma que Uruguay tiene una rica diversidad de sitios y 
propuestas para ofrecer, pero a su vez admiten ignorar en general cuáles son esas propuestas. 

Las causas de este desconocimiento son repartidas, en algunos casos los jóvenes reconocen 
su propio desinterés y en otros reclaman mayor difusión.
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preFerenCia HaCia TUrismO aLTernaTiVO, sUsTenTaBLe, a esCaLa 
HUmana

En los dos grupos de mayor poder adquisitivo y en el grupo de mayores de la zona de 
ingresos medios, se identifica una preferencia por experiencias turísticas que permitan vivenciar 
la cultura local con mayor autenticidad. 

Esto se vincula para los entrevistados con una mirada sustentable del turismo, lo que 
implica el disfrute que permite experimentar el entorno de un espacio natural o de una ciudad 
mediada por los residentes locales.  El contacto con la población local es un juicio muy recurrente 
en los jóvenes entrevistados, lo que da cuenta de la búsqueda de una experiencia turística que 
recupere la escala humana. El turismo alternativo en Uruguay se reconoce así como una posibilidad 
de conocer más del país y de su diversidad cultural.

impOrTanCia deL iTinerariO de OCiO

Principalmente en los menores de edad, se encuentra una vinculación entre las prácticas de 
turismo habituales en el entorno familiar durante la infancia y aquellas que ellos desean practicar. 

Esto alude a la importancia del itinerario de ocio en la construcción de los perfiles de ocio 
juvenil. Las vivencias de ocio desarrolladas con la familia o en las instituciones educativas, son 
un aspecto que incide en la configuración de los perfiles, constituyendo un itinerario recreativo 
que influye en las motivaciones a la hora de tomar decisiones sobre el turismo.

a mOdO de COnCLUsiÓn

Del análisis de las respuestas surge información muy relevante para comenzar a conocer 
los perfiles de ocio de los jóvenes de Montevideo. Sin embargo, dado el alcance exploratorio de 
este estudio, se debe ser prudente con los hallazgos obtenidos.

Si bien se reconocen las limitaciones de este primer estudio, se considera que la 
particularidad de su abordaje aporta pistas para la orientación de políticas de turismo dirigidas 
al segmento juvenil. La caracterización en base a variables psicosociales ha permitido configurar 
los primeros borradores de ociotipos juveniles, aspecto que podría explicar algunas de sus pautas 
de consumo en el tiempo libre.

Se identifican algunas oportunidades para el desarrollo de políticas y productos turísticos. 
En primer lugar, la necesidad de poner en valor los sitios de interés turístico a través de una oferta 
de actividades dirigida especialmente para la población juvenil. El atractivo natural o cultural 
no es suficiente para convocar a este segmento de población.

En segundo lugar, la oportunidad de diseñar propuestas específicas para los jóvenes 
liceales de contexto socioeconómico alto, que cuentan con un período extenso de vacaciones y 
una oferta de actividades reducida. Se sugiere generar nuevos productos turísticos para menores 
en noviembre, diciembre y febrero, asociados a sus grupos de referencia. Dado que estos expresan 
tener un excesivo tiempo libre que puede ser aprovechado con su grupo de amigos de los ámbitos 
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recreativos o educativos que frecuentan durante el año, modelos turísticos como colonias de 
verano podrían generar nuevas oportunidades de negocio.  

Una tercera oportunidad radicaría en ofertas de circuitos turísticos de verano, que 
aprovechen la volatilidad de los jóvenes durante sus vacaciones. Paquetes que incluyan varios 
destinos, con estadías de bajo costo y dinámicas de transporte innovadoras. Estas ofertas deberían 
reconvertirse en el resto del año, para reposicionar el fin de semana como un período apto para 
un turismo de cercanías.

Por último, se destaca la importancia de continuar trabajando en los planes de turismo 
social para que los jóvenes de menores recursos puedan acceder al disfrute del turismo como 
derecho humano. En este caso, los jóvenes muestran interés por productos de turismo rural y 
de sol y playa, que pueden ser brindados como herramienta de desestacionalización para el 
proveedor de la oferta turística. 

El estudio, aunque exploratorio, permite conocer algunos rasgos de la realidad del ocio 
juvenil y su valor radica en que logra visualizar la importancia de este tipo de investigaciones y 
la necesidad de seguir indagando con herramientas más potentes. Los resultados permitieron un 
primer acercamiento al fenómeno, que sin duda requerirá mayor profundización en el futuro, pero 
que constituyen el germen para una línea de investigación que no tiene antecedentes en nuestro 
país. La exploración de esta temática puede ayudar a la proyección hacia un estudio de carácter 
cuantitativo que permita construir un mapa representativo de los ociotipos predominantes, no 
sólo enfocado a jóvenes y a Montevideo, sino que también incluya todas las generaciones y 
departamentos del país. 

Consideramos que la definición de ociotipos predominantes en el Uruguay sería, a futuro, 
una herramienta valiosa para el diseño de productos y políticas, no sólo orientadas al turismo 
sino también al consumo cultural y a las prácticas de ocio en general.
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O CiTY TOUr de Lendas e assOmBraçÕes em diamanTina: 
Um CasO FOLKCOmUniCaCiOnaL

Jéssica de Sousa Oliveira42
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RESUMO: O Turismo de assombrações e visagens é uma modalidade de viagem ligada 
a espaços de sofrimento, ao macabro e ao assustador. O processo de construção desse 
tipo de produto turístico suscita a questão do porquê de as pessoas se sentirem atraídas 
em seus tempos livres sobre temas que, aparentemente, se mostram tão distantes das 
características hedonísticas e prazerosas que definem as práticas de lazer e turismo. 
Para enfrentar a questão, este trabalho explora os conteúdos históricos e conceituais 
da crença religiosa em fantasmas e visagens valendo-se da noção de folkcomunica-
ção. As técnicas de investigação da pesquisa compreendem revisão bibliográfica e 
pesquisa de campo participante num roteiro turístico de assombrações e visagens 
da cidade mineira de Diamantina-MG. Como resultado da investigação, sustenta-se 
que esse tipo de turismo se sustenta na capacidade que os meios de comunicação de 
massa têm de mesclar os elementos da tradição local com estéticas transnacionais, o 
que transforma a morte violenta escrava, a culturas funerária colonial, entre outros 
signos da morte de outrora, numa experiência, paradoxalmente, reconhecida e atual.

PALAVRAS-CHAVE: Folkcomunicação. Turismo. Fantasmas.

RESUMEM: El turismo de fantasmas y visiones es una forma de viaje ligada a espacios 
de sufrimiento, lo macabro y lo aterrador. El proceso de construcción de este tipo de 
producto turístico plantea la pregunta de por qué las personas se sienten atraídas en 
su tiempo libre por temas que, aparentemente, están tan alejados de las características 
hedonistas y placenteras que definen las prácticas de ocio y turismo. Para abordar 
el tema, este trabajo explora los contenidos históricos y conceptuales de la creencia 
religiosa en fantasmas y visiones utilizando la noción de comunicación popular. Las 
técnicas de investigación incluyen la revisión bibliográfica y la investigación de campo 
participando en un itinerario turístico de fantasmas y visiones de la ciudad minera de 

42 E-mail: jessicasousaoliveira05@gmail.com
43 E-mail: alan.faber@ufvjm.edu.br
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Diamantina-MG. Como resultado de la investigación, se argumenta que este tipo de 
turismo se basa en la capacidad que tienen los medios de comunicación de fusionar 
elementos de la tradición local con la estética transnacional, que transforma la muerte 
violenta de esclavos en culturas funerarias coloniales, entre otros signos de la muerte 
de antaño, en una experiencia, paradójicamente, reconocida y actual.

PALABRAS CLAVE: Comunicación popular. Turismo. Fantasmas.

inTrOdUçãO

O presente artigo é resultado de pesquisa científica realizada no âmbito do curso de 
Turismo da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em estudo intitulado 
“Turismo de assombrações e visagens: uma proposta de folkcomunicação para a proteção do 
patrimônio histórico e ambiental de Diamantina-MG”. 

A investigação foi desenvolvida no âmbito do Núcleo de Estudos Avançados do curso 
de Turismo da UFVJM durante o período de julho de 2019 a setembro de 2020. As principais 
técnicas de pesquisa empregadas na investigação foram a revisão bibliográfica e a pesquisa de 
campo, por meio de audição e anotações em caderno de campo por meio de participação num 
city tour ligado ao produto turístico local sobre assombrações e visagens. 

A ideia foi investigar o produto turístico “City Tour Causos de Lendas e Assombrações” 
à luz do conceito de folkcomunicação. O “City Tour Causos de Lendas e Assombrações” é um 
produto turístico realizado no centro histórico da cidade mineira de Diamantina, tombado desde 
1998 pela UNESCO como Patrimônio Histórico da Humanidade. Inicialmente, o city tour era 
organizado pela agência e operadora turística local Minas Gerais. Hoje, esse passeio turístico 
fica a cargo de uma única guia de turismo da cidade que, além de exercer a função de guia, é 
quem elabora o roteiro com as histórias que serão apresentadas. 

A história escolhida pela investigação foi a história “Casa assombrada da Rua São 
Francisco”. A análise da histórica focou os seguintes temas: relação com a escravidão e o patri-
mônio tombado de Diamantina, sincretismo religioso, conceitos de fantasmas e almas-penadas 
e elementos folkcomunicacionais presentes no enredo.

a Crença reLigiOsa em aLmas penadas 

Dentre os muitos aspectos que caracterizam o catolicismo popular brasileiro, a crença 
em assombrações é, sem dúvida, um traço distintivo. De acordo com Cascudo (2011), as visagens 
devem ser entendidas como aparições de espectros, sustos, vozes e luzes inexplicáveis. 

 Esse traço da religiosidade tradicional não escapou ao arguto olhar de um clássico da 
interpretação social brasileira, Gilberto Freyre. No caso, o sociólogo de Apipucos chama a atenção 
para o que foi observado na cidade pernambucana de Recife na época das invasões holandesas: 
os recifenses eram constantemente assombrados por demônios vermelhos e cabelos em fogo. 
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De fato, segundo Martins (2015), a alma penada é um espírito que procura por repara-
ção entre os vivos, com o objetivo de se libertar e encontrar seu caminho para a luz. Os rituais 
de passagem realizados nas culturas tradicionais possibilitam a redenção da alma penada, e, 
normalmente, a própria alma do morto pede pelo ritual.

Ocorre, no entanto, que a crença em assombrações e fantasmas não é algo exclusivo 
do mundo da tradição no Brasil. Pelo contrário, tais crenças estão presentes nas mais variadas 
culturas tradicionais e religiões espalhadas pelo mundo. Afinal, o ser humano se preocupa com 
seus mortos e, muitas vezes, essa preocupação leva os vivos a permitirem que o morto se mani-
feste na forma de visagens ou de assombrações (Freyre, 1974). Mais ainda, o curioso é que as 
manifestações fantasmagóricas também são observadas nas sociedades modernas. Uma possível 
explicação para isso é o peso que os processos de sincretismo religioso tiveram na formação das 
religiosidades nacionais (Ferretti, 2001). 

Há, no entanto, um fundo mais elaborado que explica essas persistências rurais e tra-
dicionais na modernidade. A questão é que as assombrações e as visagens parecem cumprir nos 
dias de hoje uma função sociológica. Essa função está baseada na ideia de que os tempos e os 
espaços sociais da tradição não apenas persistem na modernização das sociedades, mas atuam 
também como realidade social mediadora do processo. Desse modo, o tradicional é outrossim 
agente ativo que interpreta os efeitos desagregadores da modernização segundo as categorias 
do popular, e que assimila socialmente o moderno dando-lhe sentido concreto e até mesmo hu-
manizando-o (Martins, 2010).

Exemplo disso é o ressurgimento da feitiçaria na África contemporânea pelo papel que 
ela tem cumprido em dar sentido às rápidas e profundas transformações que incidem sobre a 
política e a economia daquele continente. Mais precisamente, diz-se que a feitiçaria é resultado 
das pressões de monetarização econômica, aliadas à desarticulação social das comunidades 
locais, pelas quais o continente tem passado a partir do período pós-colonial nos anos 1960 
(Meneses, 2010).

Já no Brasil, a redescoberta das assombrações e das visagens também parecem responder 
a essas mesmas causas. Não por acaso, a questão ambiental, tão presente em sua agenda nacio-
nal, tem gerado narrativas e relatos de histórias de assombrações e visagens. É o que se observa 
no que tem sido considerado o pior desastre ambiental do país: o rompimento das barragens de 
rejeitos de minérios da empresa SAMARCO na cidade de Mariana. Em meio ao rastro do mar 
de lama que arrasou essa cidade colonial mineira, a “Mãe do Ouro”, a tal da bola de fogo que 
atravessa a mata sem incendiá-la, começou a aparecer repetidas vezes pelas áreas destruídas 
(Cazetta, 2016).

Nessa acepção do tradicional, as histórias de assombrações e visagens, mesmo quando 
transformadas em espetáculo, longe de serem meras anedotas a serem contadas por guias turísticos, 
carregam em seu bojo reminiscências de antigas concepções de justiça popular, de conhecimentos 
tradicionais e direitos consuetudinários. Ato contínuo, tais concepções, ao serem ressignificadas 
pela ação do turismo, podem vir a ser um importante instrumento para a resolução dos impasses 
do presente, num processo que pode ser enquadrado como um exemplo de folkcomunicação.
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a nOçãO de FOLKCOmUniCaçãO
Foi na década de 1960 que o conceito de folkcomunicação passou a ser elaborado por 

Luiz Beltrão de Andrade e Lima. Na época, o autor pretendia abrir uma nova área de pesquisa 
na teoria da comunicação, preocupada em desvendar a forma como os grupos populares re-
cebiam aquilo que era transmitido pelos meios de comunicação de massa. Em essência, a pro-
posta desafiava a ênfase aos aspectos visíveis e formais da comunicação de massa, tidos como 
ininteligíveis às audiências populares, uma vez que elas não compartilhavam a mesma estrutura 
comunicacional dos agentes emissores.

Para Beltrão (1980, p. 28), a folkcomunicação é: 

(…) por natureza e estrutura, um processo artesanal e horizontal, semelhante em essência 
aos tipos de comunicação interpessoal já que suas mensagens são elaboradas, codificadas e 
transmitidas em linguagens e canais familiares à audiência, por sua vez conhecida psicológica 
e vivencialmente pelo comunicador, ainda que dispersa.

Mais recentemente, os seguidores dessa proposta teórica ampliaram o raio de observação 
dos fenômenos folkcomunicacionais e passaram a explorar o movimento inverso dos polos da 
folkcomunicação – isto é, aquele que se move da cultura popular para os espaços das indústrias 
culturais (Melo, 2008). 

Um exemplo paradigmático de uso da folkcomunicação são as refilmagens de filmes 
japoneses de horror pela indústria cinematográfica de Hollywood. Originalmente, são baseados 
nos mitos, lendas e peças teatrais japonesas, a ambientação dos filmes é construída de forma que 
o suspense dure durante todo o tempo do filme e a morte é representada de forma metafórica. 
Nos filmes americanos, no entanto, são utilizados efeitos especiais, efeitos sonoros, excesso de 
closes rápidos e uma morte representada mais explicitamente (Melo, 2008). De fato, a cultura 
funerária japonesa é baseada no culto aos ancestrais onde, mesmo depois de mortos, os entes 
queridos habitam as casas dos vivos.

Em que pesem essas primeiras distinções, no entanto, a principal diferença que marca 
os remakes está nos antagonistas das histórias: o fantasma. Nos filmes originais, os fantasmas 
japoneses se encaixam muito mal a esquemas maniqueístas. Não há fantasmas bons tampouco 
maus. Trata-se, em essência, de um reflexo da raiz tradicional em que as narrativas estão basea-
das. Tal ambiguidade, porém, não está presente nas refilmagens hollywoodianas. O fantasma 
“Made in America” costuma ser a reencarnação do mal ou ter sido uma pessoa má em vida, e 
dessa forma a questão da vingança perde espaço para assombração ou a maldição. Não deixa de 
ser curioso que a própria figura do fantasma nesses filmes é construída com base em referências 
cinematográficas mundialmente consagradas, caso da imagem mundialmente congraçada da 
menina possuída do filme Exorcista.

São tais diferenças que nos fazem compreender a assertiva de que na cultura funerária 
rural não existem fantasmas, e sim almas penadas (Martins, 2015). A alma penada, à diferença 
do fantasma, personagem originado da literatura gótica europeia, é um espírito que busca uma 
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reparação entre os vivos, para que possa, desse modo, deixar o limbo em que se encontra e 
adentrar no mundo dos mortos. 

A razão de ser da alma penada é simbólica, ritualística. A representação do fantasma, 
por outro lado, tal como a conhecemos pelo senso comum e que é originada de múltiplas fontes 
da indústria cultural, é alheia a qualquer forma de culto de livramento, portanto a sua função 
primordial é a de assustar. Desse modo, o fantasma não se define pelo ritual, mas por um conjunto 
de truques e formulas empregados classicamente pelo gênero de terror que mira o susto repentino.

esTUdO de CasO: a Casa assOmBrada da rUa sãO FranCisCO

O produto turístico “City Tour Causos de Lendas e Assombrações” é sempre realizada à 
noite. O passeio tem início na Praça Dr. Juscelino Kubitschek, sempre às 22h. O roteiro é feito a 
pé, em grupos de aproximadamente 20 pessoas, durante o qual são contadas cerca de 8 histórias. 
Das históricas contadas, escolheu-se, para análise, a da Casa Assombrada da Rua São Francisco.  

Em síntese, a história narra a vida um fazendeiro muito rico e dono das terras ao redor 
da Rua São Francisco, centro histórico de Diamantina. Nessa casa residiam ele, a esposa, os filhos 
e seus escravos. Conta-se que esse fazendeiro era um homem ganancioso e mau, devido à forma 
como tratava os escravos. Além de usá-los no garimpo de diamantes, também os obrigava a se 
reproduzirem. Seu objetivo era vender escravos nascidos em sua fazenda para outros senhores 
da região, de forma que estes não precisassem comprar no litoral, o que era proibido naqueles 
tempos. Certa vez, o fazendeiro descobriu que uma equipe de padres inquisidores iria até sua 
fazenda para averiguar a denúncia de que ele estaria reproduzindo escravos. Sabendo disso, 
ele começou a alimentar as crianças nascidas na fazenda com gordura de porco para que elas 
morressem antes dos quatro anos por problemas cardíacos e os inquisidores não desconfiassem 
do seu negócio. Sua esposa se compadecia do sofrimento dos escravos, por isso toda sexta-feira 
ela preparava um banquete e oferecia a eles. Contudo, seu marido sabotava o banquete colo-
cando larvas na comida. Perante tantas maldades, o castigo haveria de vir. Inexplicavelmente, 
em uma dada noite, o fazendo teve seu corpo tomado em chamas. E a partir daí, as pessoas que 
residiram na casa ou estiveram dentro dela por pouco tempo, começaram a contam que coisas 
estranhas acontecem: objetos caem sozinhos das prateleiras, vultos escuros são vistos nos cantos 
das paredes. Dando início ao conto. 

Para fins analíticos, é interessante notar, de imediato, que o período relatado na histó-
ria remonta ao tempo em que o atual território da cidade de Diamantina estava no início do 
processo de ocupação, de forma que ainda existiam grandes fazendas e escravos. Trata-se de um 
elemento comum as assombrações diamantinenses, que o mais das vezes buscam expiação. Não 
por acaso, a narrativa gira em torno da interação senhor – escravos. A conduta do fazendeiro 
com os escravos e o fim que ele teve, traz a ideia de “a justiça tarda, mas não falha” e de que 
suas ações o levaram a sofrer merecidamente.

Ademais, a principal religião apresentada no enredo é o Catolicismo, num momento 
histórico em que essa confissão moldava os costumes e atitudes locais. Prova disso é o momento 
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em que o fazendeiro teme a visita da Santa Inquisição para averiguar denúncias sobre a repro-
dução de escravos (o que era proibido à época). 

Outra religião que se faz presente na contação da história é o Espiritismo. Essa confissão 
pode ser percebida nos relatos de contato com os fantasmas da casa, o que evidencia a dimensão 
eclética que marcou o desenvolvimento do catolicismo no Brasil, apesar dos esforços de roma-
nização do catolicismo vindo de Roma. Tanto que os fantasmas que habitam a casa causam 
perturbações sonoras quando se movimentam, produzem sons de panelas caindo no chão, bem 
como vislumbram-se efeitos físicos e visuais, tais como queima de lâmpadas e equipamentos, 
objetos que se quebram, toque de pessoas e sombras pelos cantos da casa. 

A despeito desses elementos tradicionais, o que chama a atenção na contação da histó-
ria da casa da Rua São Francisco é a menção a um episódio ocorrido durante as filmagens da 
minissérie a “A Cura”, exibida pela rede Globo em 2010. Conta-se que a residência foi utilizada 
como cenário da moradia de Dimas Bevilláqua (interpretado por Selton Mello). Em uma noite 
de filmagens, enquanto o ator se preparava para gravar uma cena no camarim improvisado 
montado nos dois últimos quartos da casa, ele sentiu alguém lhe tocar as costas e, pensando ser 
a senhora, que sempre o acompanhava no camarim, começou a conversar com ela. Ao ouvir a 
conversa, a senhora foi até o quarto e perguntou o que estava acontecendo, foi quando o ator 
olhou para trás e viu uma sombra negra o observando, ele se assustou e saiu correndo da casa. 
Após esse acontecimento a equipe resolveu parar com as gravações na casa, voltando para os 
estúdios da Globo e construindo o cenário lá.

É nesse momento portanto que ocorre a transformação da alma penada na figura do 
fantasma. Assim, se, por um lado, é o tradicional que confere a matéria-prima para o que vai 
ser contado durante o city tour; por outro, por meio de uma referência televisa, cria-se uma fa-
miliaridade com o passado, mesmo o ouvinte não tendo contato direto com os acontecimentos 
sobrenaturais. Provavelmente, sem esse recurso folkcomunicacional, a simples narração da história 
durante se limitaria ao conhecimento histórico, deixando de lado o aspecto de entretenimento, 
que também compõe a atratividade desse tipo de produto turístico. 

COnCLUsãO

A folkcomunicação tem papel fundamental no turismo de Assombrações e Visagens. 
É por meio dela que o tradicional é incorporado pela narrativa turística. De um lado, as almas 
penadas desempenham a função de representar os problemas pelos quais uma sociedade pode 
estar passando; do outro, a sua transformação em fantasmas possibilita que as lições da sabe-
doria popular alcancem as audiências urbanas e modernas (turistas). 

No caso estudado, a história analisada guarda relação com a escravidão e o sofrimento 
dos escravos no período escravagista colonial mineiro. O que, sem dúvida, pode ser utilizado para a 
discussão da questão racial em Diamantina, historicamente marcada pela violência contra o negro 
na mineração. É igualmente uma forma de fazer com que a população mais pobre e periférica do 
município de Diamantina se identifique simbólica e culturalmente com o patrimônio tombado. 
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Além, de promover a conscientização sobre a questão racial para o turista, ainda mais para um 
setor que historicamente se valeu do mito da democracia racial para vender pacotes turísticos. 

Por fim, é preciso dizer que o turismo de assombrações e visagens de maneira geral 
se utiliza de um imaginário social criado pela mídia para se realizar. Assim, na sua base está a 
ideia de um folclore-mundo, entendido como algo dinâmico e não fossilizado, e que é capaz de 
incorporar temas e estéticas transhistóricas. 
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RESUMO: O presente estudo objetivou analisar o transporte fluviomarítimo e a 
sua interferência na atividade turística em Soure/PA. Destaca-se que o planejamento 
e as políticas de transportes são essenciais para o desenvolvimento social, político 
e cultural, de uma determinada localidade, sobretudo na região amazônica e mais 
especificamente em Soure, com reflexos direto no turismo, pois o mesmo depende 
do transporte para a sua execução. A metodologia constou de levantamento teórico 
e pesquisa de campo, com realização de entrevistas semiestruturadas, que foram 
gravadas e posteriormente, transcritas e analisadas por meio de análise de conteúdo. 
O serviço de transporte é, para o planejamento do turismo, um dos elementos fun-
damentais para que a atividade aconteça. É o meio de locomoção que faz com que 
o visitante e o local visitado sejam colocados em contato, ligando diferentes lugares, 
com diversos contextos e culturas. O planejamento destaca-se como uma possibili-
dade de solução para a melhoria do transporte fluviomarítimo e, consequentemente, 
o desenvolvimento local, por meio da atividade turística em Soure.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Transporte. Soure. Planejamento.

RESUMEN: El presente estudio tuvo como objetivo analizar el transporte fluvio-
marítimo y su interferencia en la actividad turística en Soure / PA. Es de destacar que la 
planificación y las políticas de transporte son fundamentales para el desarrollo social, 
político y cultural de un determinado lugar, especialmente en la región amazónica y 
más específicamente en Soure, con efectos directos sobre el turismo, ya que depende 
del transporte a su ejecución. La metodología consistió en una encuesta teórica e 
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investigación de campo, con entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron grabadas 
y posteriormente transcritas y analizadas mediante análisis de contenido. El servicio de 
transporte es, para la planificación turística, uno de los elementos fundamentales para 
para que suceda la actividad. Es el medio de locomoción que hace que el visitante y 
el lugar visitado se pongan en contacto, conectando diferentes lugares, con diferentes 
contextos y culturas. La planificación se destaca como una posibilidad de solución 
para mejorar el transporte fluvial y, en consecuencia, el desarrollo local, a través de 
la actividad turística en Soure.

PALABRAS CLAVE: Turismo. Transporte. Soure. Planificación.

inTrOdUçãO

A evolução do transporte possibilitou que os usuarios pudessem escolher entre os trans-
portes ferroviários, rodoviários, hidroviários e aeroviários. Cada modal possui características 
que o torna importante, não só para a sociedade que usufrui, como também para a economia 
local. Os estudos sobre o serviço de transporte têm se configurado como suporte para entender 
as novas dinâmicas sociais e econômicas que se processam na atualidade. 

O transporte fluviomarítimo, comparado aos outros modais, tem como características 
a velocidade reduzida e com custos operacionais mais baixos, pois as vias de locomoção encon-
tram-se praticamente prontas podendo, evidentemente, ser melhoradas por meio da inserção 
de infraestrutura e  tecnologias adequadas para as determinadas localidades. Esse modal pode 
ocasionar vazamento de combustivel, lixo despejado nos rios, entre outros efeitos negativos que 
devem ser considerados para a formulação e implementação de políticas públicas e no processo 
de planejamento no intuito de minimizar esses danos.

Pensar na elaboração de políticas públicas para o setor de transporte pode contribuir 
para a formulação de novas soluções e para a avaliação das ações que já estão sendo implemen-
tadas, pautada nas necessidades dos usuários e levar em consideração a indicação dos mesmos, 
determinando que a participação dos usuários no planejamento, gestão e fiscalização dos serviços 
de transporte é essencial para a sua melhoria. 

O Marajó é um arquipélago que está localizado na foz do rio Amazonas, possui carac-
terísticas próprias e paisagens naturais diversificadas dentro de uma mesma região. Foi nomeada 
por Vicente Pizón de Ilha Grande de Joanes. Em 1754 recebeu o nome de Marajó, que na língua 
tupi guarani tem o significado de “barreira do mar” (Miranda neto, 2005).

O arquipélago do Marajó, é composto por doze municípios, cada um possui caracterís-
ticas específicas, que fazem com que o arquipélago se torne uma região com diversidades. Cada 
cultura e cada povo que compõe o Marajó forma um conjunto de relações sociais que caracte-
rizam a identidade marajoara (Cardoso, 2015). Nesse estudo o destaque será para a região de 
Soure, que possui uma extensão de 3.517,318 km², com uma população estimada em 24.682 
pessoas (IBGE, 2010). 
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Em Soure, considerando suas caracteristicas geograficas, as rotas fluviais sao funda-
mentais para a mobilidade, de modo que o transporte fluviomaritimo, atualmente, é a principal 
forma de acesso. Outra caracteristica de Soure são as praias, conhecidas internacionalmente, 
que atraem turistas de vários lugares. Em se tratando de um destino turistico, são desenvolvidas 
politicas públicas para o desenvolvimento dessa atividade. 

O objetivo do trabalho foi analisar o transporte fluviomarítimo e a sua interferência na 
atividade turística em Soure/PA. A metodologia, com uma abordagem qualitativa, teve embasa-
mento teórico sobre turismo, transporte e planejamento. Na pesquisa de campo foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, fundamentais para que as pesquisadoras ficassem mais livres para 
obter respostas, por meio de diálogos com os entrevistados, de modo que estes ficassem mais 
livres em suas respostas (May, 2004).

As entrevistas aconteceram com os agentes que utilizam o transporte fluviomarítimo, 
sendo eles: os moradores locais e os turistas; as agências locais de turismo: Ilha Bela e Scafi 
Turismo; duas associações locais que atuam na ilha: Associação dos Moradores do Povo do 
Céu (AMPOC) e Associação das Mulheres do Pesqueiro (ASMUPESQ); Secretaria de Estado de 
Turismo (SETUR) com sede em Belém e Soure; Secretaria de Transporte: Agência de Regulação 
e Controle dos Serviços Públicos (ARCON). De quatro empresas de transporte fluvial que fazem 
a viagem para Soure, apenas duas se disponibilizaram a participarem da entrevista, sendo elas: 
Arapari Navegação Ltda., e Master Motors.

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo que é capaz de 
produzir conclusões de um determinado texto para o contexto social que conforme Bauer (2008, 
p. 190), é “[...] um método de análise de texto desenvolvido dentro das ciências sociais empíricas”. 
Permitindo que ocorra uma investigação metódica, sistemática e objetiva do conteúdo de certos 
textos, a fim de classificar e de interpretar os elementos constitutivos que não estão totalmente 
acessíveis em uma leitura superficial.

Na realidade analisada pode-se perceber que a iniciativa privada e o poder público 
não efetivam ações que viabilizem soluções para os problemas do transporte público e que re-
fletem no turismo, com a garantia aos cidadãos dos seus direitos sociais. Para que isso ocorra, 
é fundamental que os cidadãos tenham consciência da importância de sua participação, que só 
será de fato entendida como uma medida por meio da educação para a cidadania, a partir do 
conhecimento sobre os seus direitos e deveres enquanto cidadãos

COnTeXTUaLizaçãO TeÓriCa

O termo transporte vem do latim transportare se referindo, principalmente, à alteração 
de mercadorias e indivíduos dos seus lugares de origem (Resque, 1985). Se constituindo como 
um serviço necessário para que os cidadãos possam se locomover diariamente, para o trabalho, 
para ter acesso à saúde, à educação, ao lazer, etc. e para a circulação econômica. Por conta disso, 
a qualidade dos meios de transportes é essencial para o desenvolvimento econômico e, princi-
palmente, para o desenvolvimento local da sociedade.
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Amazônia tem a maior bacia fluvial do mundo e a sua extensão continental faz com que 
existam grandes distâncias entre as localidades, que podem ser superadas por meio do transporte 
fluviomarítimo, garantido dessa maneira, acesso a assistência médica e odontológica, à serviços 
bancários, à educação, e às atividades de lazer e turismo, entre outros, que são fundamentais 
para que o cidadão possa exercer a sua cidadania.

Em virtude das diferenças estruturais que geraram o aparecimento e a evolução de cada 
serviço de transporte, o transporte fluviomarítimo recebeu um destaque especial pela sua utilização 
e importância no processo histórico da Amazônia, sendo o primeiro tipo de transporte utilizado 
pelo ser humano, que com o advento da tecnologia foi sendo melhorado, por meio da criação 
do barco a vapor, pelos ingleses, possibilitando viagens mais rápidas, seguras, confortáveis e 
eficientes, no entanto, ainda não eram condizentes com a realidade da região e nem suficientes.

Na região amazonica, as rotas fluviais são fundamentais para que ocorra a locomoção 
e, em casos particulares, o transporte fluviomarítimo é a única forma de acesso às localidades 
específicas que são separadas geograficamente, além da relação singular do ser humano com os 
aspectos ambientais, nesse caso, o rio.

Na Amazônia, o transporte pelos rios é feito pela maioria da população e as embarcações 
são utilizadas sem fiscalização e sem padronização pelos órgãos responsáveis, causando 
maiores riscos aos seus usuários (Couto, 2015, p. 75).

O turismo é apontado como uma prática capaz de integrar diferentes regiões com suas 
distintas culturas, que pode contribuir para a qualidade de vida das populações, principalmente 
quando a sua implementação não considera apenas o viés econômico. Na Amazônia, a atividade 
turística se insere com o mesmo enfoque que chegou aos diversos lugares do mundo, como um 
possível mecanismo de desenvolvimento local. Desenvolvimento local entendido aqui como um 
modo que a sociedade, por meio de organizações, associações e redes públicas e privadas criem 
novas alternativas de gestão, possibilitando a participação e liderança em ações e projetos, inte-
ragindo nos distintos segmentos econômicos e sociais para otimizar “suas vantagens competitivas 
e sejam incentivadoras do desenvolvimento econômico” (Vazqués Barquero, 2002, p. 33).

No turismo o transporte é destacado como um elemento básico para que ocorra a 
conexão entre a origem do visitante e o destino que se pretende conhecer, além de ser o serviço 
fundamental para que ocorra o deslocamento dentro do destino final, se constituindo dessa 
maneira, como uma parte fundamental da experiência turística.

De forma mais precisa, o transporte turístico pode ser definido como o serviço que interliga 
a origem de uma viagem turística a determinado destino (e vice versa), que interliga vários 
destinos turísticos entre si (primário e secundário) ou que faz com que os visitantes se des-
loquem dentro do destino (Palhares, 2005, p. 644).

A melhoria na infraestrutura de transportes influencia diretamente os setores econô-
micos de determinadas regiões, o que pode ser observado no fluxo de pessoas e mercadorias. 
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Para atividade turística, por exemplo, que acontece por meio do deslocamento de pessoas, há a 
necessidade de utilização de um (ou mais) meio de transporte.

A importância de pesquisas que destaquem a questão da infraestrutura dos transportes 
e sua inteferência no turismo, envolve também variaveis sobre o desenvolvimento local que 
cingem o processo de mudanças econômicas, políticas e sociais. Há também o papel do poder 
público e da iniciativa privada e seus reais interesses devem ser considerados, pois, ainda que 
tenham objetivos diferentes da população local, como será destacado na análise dos resultados, a 
prestação de serviço deve ser realizada e fiscalizada visando a qualidade da viagem dos usuários, 
sendo turistas ou não. 

resULTadOs

Para entender como ocorre o acesso a Soure por via fluviomarítima, é necessário descre-
ver detalhadamente cada forma de acesso. O mesmo pode ser realizado a partir dos transportes 
hidroviário e aeroviário, sendo o primeiro o mais utilizado, com acesso diretamente ao município 
ou por Camará (porto hidroviário localizado no município de Salvaterra).

O acesso pelo porto de Camará pode ser realizado por meio de balsas, que têm o des-
locamento a partir do porto de Icoaraci (Distrito à 20 km de Belém do Pará), os usuários que 
possuem carros e motos particulares podem executar a viagem apenas desse terminal, com des-
tino a Camará, e duração em torno de três horas e meia. No desembarque em Camará o usuário 
pode fazer o trajeto até o trapiche de Salvaterra com o transporte coletivo (van ou ônibus) ou 
com o transporte particular (carros e motos).

A trajetória é realizada de navio de Belém para Soure, saindo do terminal hidroviário 
de Belém Luiz Rebelo Neto, localizado no centro de Belém/PA. A referida viagem dura em torno 
de quatro horas e só pode ser efetuada por pedestres. Chegando ao terminal de Camará deve-se 
utilizar a van ou o ônibus no qual o trajeto dura em torno de uma hora e vinte minutos até o 
trapiche de Salvaterra, onde é possível pegar a balsa para atravessar para Soure, ou por meio 
da utilização de um barco de pequeno porte (conhecido localmente como pô-pô-pô) a travessia 
dura em torno de 20 min. O percurso descrito se faz em, aproximadamente, cinco horas e meia 
de viagem.

Na viagem realizada de lancha, inaugurada em 2015, o percurso é menor e o tempo de 
viagem também. No trajeto de Belém para Soure, a lancha sai do terminal hidroviário de Belém 
Luiz Rebelo Neto, e a viagem dura em torno de uma hora e meia, a duas horas. Com esse meio 
de locomoção se chega diretamente em Soure, embarcando no terminal hidroviário em Belém e 
desembarcando no terminal de Soure.

A pesquisa constatou que os portos de embarque e desembarque para os passageiros, 
possuem uma infraestrutura deficiente. No trapiche de acesso, em Soure, ocorre intenso movi-
mento fluvial de passageiros e de cargas, portanto, o planejamento deve estar de acordo com 
esse fluxo. Alguns portos são improvisados com trapiches de madeira, rampas de concreto ou 
nos barrancos na orla como, por exemplo, os trapiches de Soure, de Salvaterra e o porto de 
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Icoaraci. Essa situação causa muitos problemas de acessibilidade, possibilitando a ocorrência 
de acidentes e dificultando a locomoção dos usuários.

A partir da observação de campo, percebeu-se que os terminais hidroviários que servem 
cidades como Icoaraci e os trapiches de Salvaterra e Soure, apresentam estrutura precária, com 
banheiros sujos, sem locais adequados para espera de embarque e desembarque e, quando pos-
suem, estes são desconfortáveis ou não são suficientes para a quantidade de usuários. 

Também há insegurança, pouca ou quase nenhuma opção de serviços, embarques e 
desembarques em meio à movimentação regular (frequência e legalidade) de cargas, sujeira, 
falta de iluminação, falta de informações com relação ao trajeto e ao fornecimento de passagem, 
desorganização dentro das embarcações, nos terminais e na interligação com outro modal de 
transporte (nesse caso o rodoviário), e a pouca oferta de serviço nas embarcações que fazem as 
linhas regulares na região.

A partir das observações sinalizadas pelos usuários, e afirmada nas viagens, além dos 
terminais serem pouco conectados, ao chegar ou sair dos portos ou trapiches em dias de muito 
sol ou chuva, o usuário terá que caminhar em área descoberta para acessar ou sair dos mesmos. 
Todos esses fatores interferem diretamente na qualidade da viagem dos moradores e, por con-
sequência, na prática da atividade turística, pois quando o transporte é mal apresentado e com 
uma infraestrutura deficiente, compromete diretamente a viabilidade do destino. Ocorre não só 
com relação à estrutura física do ponto de acesso, mas também no tempo de viagem, na falta de 
opções de horários, na deficiência de informações, dentre outras.

“O terminal é literalmente o princípio e o fim de uma viagem. Pode ser também o local 
de baldeação, conexão ou transbordo de um a outro meio de transporte ou veículo” (Paolillo 
& Rejowski, 2006, p. 12). Todo o terminal deveria possuir uma infraestrutura mínima (sala de 
espera, banheiros, posto de informação, lanchonetes, caixas eletrônicos, restaurante, lojas etc.), 
tal infraestrutura de atendimento está diretamente relacionada ao tipo de transporte e os usuários 
que são atendidos (Paolillo & Rejowski, 2006).

Nas entrevistas, os usuários destacam soluções que poderiam ser viáveis e que facili-
tariam as viagens em todos os sentidos, que vão desde a compra da passagem, até o acesso ao 
destino final. Constata-se que existem contradições nas informações que são repassadas aos 
usuários, influenciando na formação de filas, dificultando a viagem, bem como a falta de ilumi-
nação pública, tanto dos terminais, quanto das estradas, além da sinalização para chegar aos 
terminais. Uma opção de melhoria para alguns dos problemas apresentados acima, e destacados 
nas respostas dos entrevistados, seria a compra e venda de passagens por via eletrônica, além 
de guichês específicos para cada necessidade, que se configuraria como uma opção eficaz para 
minimizar a desorganização e as filas, que se formam nos terminais.

Por meio da pesquisa realizada com as empresas de transportes, identificou-se que 
não existe um sistema digital de vendas de passagens, existe apenas um sistema de reserva via 
telefone, no qual o usuário faz a reserva alguns dias antes da viagem, e no dia da viagem tem 
antecedência de 30 min para a retirada do bilhete. Caso o usuário não chegue dentro desse 
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tempo, perde a reserva, e o bilhete retorna para a venda nos guichês dos terminais. Esse sistema 
de reserva é orientado pela ARCON e as agências de viagens também fazem reservas, por meio 
do mesmo sistema e com as mesmas regras. O procedimento desse sistema foi vivenciado pelas 
pesquisadoras, confirmando assim, o funcionamento do mesmo.

As empresas operadoras de serviço de transporte fluviomarítimo afirmaram que não 
existe venda online. Existem sites das empresas, no entanto os mesmos não dispõem de infor-
mações suficientes e necessárias para as dúvidas dos usuários, alguns sites de empresas de trans-
portes estão desatualizados e outras empresas apenas possuem redes sociais como, por exemplo, 
instagram e facebook. A questão da criação de sites com informações e reservas, é destacada 
como uma vantagem competitiva e necessária para a melhoria dos serviços, pois as empresas 
podem adquirir as informações sobre os seus clientes por meio das reservas, além de facilitar a 
compra para os usuários, fazendo com que a empresa possa conhecer melhor os seus usuários 
e as características do seu público alvo (Palhares, 2002).

Outra observação das pesquisadoras foi que as empresas BANAV e Arapari Navegação 
Ltda., as quais vendem passagens para Soure, revezam as vendas. Quando se pretende comprar 
uma passagem com antecedência, os atendentes não sabem informar qual a empresa que estará 
responsável pela data solicitada e se o dia que você solicita estará disponível. Portanto, os gestores 
das empresas não estão atentos às necessidades dos usuários, pois o desentendimento entre os 
operadores (falta de informação), e os usuários (filas e reclamações) é constante. 

Outra questão importante e que foi relatado por um dos entrevistados, foi a relevância 
e facilidade que a inserção de mapas informativos nos terminais e trapiches causariam, princi-
palmente para que os visitantes pudessem se locomover dentro da cidade. A qualidade do bom 
atendimento em um terminal e dentro das embarcações depende da interação de dois fatores: a 
possibilidade de acessar uma boa infraestrutura física e os recursos humanos devidamente capa-
citados. O usuário pode ser recebido em um ambiente que proporcione comodidade e conforto 
a partir das estruturas físicas das embarcações e dos terminais, mas não terá o efeito positivo se 
estes não estiverem acompanhados de recursos humanos capacitados para tal atividade.

Estas questões abertas visam fornecer uma visão mais detalhada da operação do termi-
nal, principalmente a aspectos relacionados aos usuários, como: pontos de congestionamento 
de pessoas; locais de conflitos de usuários, o que diminuí a percepção qualitativa do serviço/
produto; salas de embarque e desembarque. Entre as situações a serem observadas estão: se as 
pessoas transitam facilmente pelo terminal; se há sinalização adequada, informando os serviços 
disponíveis no terminal; conflitos entre usuários na área interna e externa do terminal; a qua-
lidade do deslocamento, acessos aos terminais públicos de transporte e tempo de espera (Silva, 
2008, p. 191).

A percepção de questões relacionadas ao tempo de viagem à espera nos terminais, e à 
qualidade do serviço, deve ser visualizada a partir das percepções dos usuários, pois esses vi-
venciam na prática cada componente citado por Silva (2008), os quais devem ser verificados e 
incluídos no processo de planejamento local.
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Com relação ao turismo local associado ao transporte fluviomarítimo, ressalta-se que 
o diálogo e as reuniões estão concentrados ao trade turístico juntamente às empresas privadas. 
Isso precisa ser internalizado para que a sociedade civil (moradores e turistas) seja incluída em 
reuniões e debates, com o objetivo de minimizar os problemas que são relatados durante a análise 
aqui exposta. Faz-se necessária a composição de diferentes atores do poder público (SETUR-se-
des Belém e Soure; e ARCON); o setor privado de turismo e de transporte (Agências: Ilha Bela e 
Scafi turismo, Arapari Navegação Ltda. e Master Motors); e  sociedade civil (moradores locais, 
turistas e organizações comunitária)

Os entrevistados citam em suas respostas que o turismo é uma rede, entendendo que 
a atividade só ocorre a partir da interação com outros serviços ou setores, no sentido de que 
o mesmo precisa de diversos serviços (transporte, hospedagem, etc.) locais para se consolidar. 

A falta de integração e investimentos nos diversos modais de transportes é um problema 
que se estende no país, e que acaba sendo refletido nas análises realizadas nas diferentes loca-
lidades. Destaca-se, nesse estudo, a análise efetuada em Soure que, consequentemente, reflete e 
afeta diretamente a atividade turística na localidade.

As vias de transportes não tiveram continuidade nos planejamentos dos governos, visto que 
ao implantar um sistema de transporte deixam de ampliar os outros já existentes. Dessa 
forma, nota-se a falta de continuidade dos processos já implantados e o direcionamento de 
políticas públicas aos novos sistemas de transportes sem buscar integrá-los (Rodrigues & 
Castro, 2011, p. 326).

O transporte é o principal serviço para que ocorra a conexão entre a origem e o destino, 
e dentro do próprio destino turístico. “Cada modo de transporte apresenta vantagens e desvan-
tagens, por isso a intermodalidade permite que viajantes utilizem, ao longo de toda viagem, o 
modo de transporte mais eficiente possível” (Lohmann & Castro, 2013, p. 10).

A integração entre os meios de transporte hidroviário e rodoviário influencia diretamente 
no desenvolvimento dos serviços de transporte com qualidade, na região de Soure, que deveria 
integrar a oferta de serviços. “Apesar do desenvolvimento tecnológico individual de cada modo 
de transporte, um bom sistema de transportes compreende terminais intermodais, interligando 
tecnologias que sejam complementares, ao invés de competitivas” (Lohmann & Castro, 2013, 
p. 10).

Essa falta de integração se constitui em um dos fatores de limitação do acesso aos servi-
ços. A oferta está relacionada ao diálogo e a conexão entre os serviços hidroviários e rodoviários, 
além da disponibilidade de mais horários para Soure, mais lanchas no trajeto, novos navios, 
pois os que estão na rota apresentam problemas de infraestrutura interna, lentidão, horários 
mais flexiveis, etc.

A integração da oferta trará benefícios a todos os setores sejam eles turísticos e locais, 
sobretudo em Soure que é um destino turístico visitado no Estado, sinalizado pelo poder público, 
pelas empresas privadas e pelos moradores e turistas que visitam a região, como um importante 
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e interessante local a ser visitado na Amazônia. Para que ocorra o fluxo turístico com qualidade, 
os agentes de transportes e o trade turístico, dependem da percepção dos usuários desses serviços, 
além de buscarem esforços simultâneos, para agregar diferenciação e qualificação.

Destaca-se que as desigualdades sociais que podem ser visualizadas em Soure são 
influenciadas pelo sistema capitalista, e afirmadas por relações de poder. O seu reflexo nas 
transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, faz com que se fomente o crescimento 
das discussões relacionadas às políticas públicas de desenvolvimento. Essas discussões e imple-
mentações de ações não estão de acordo com a realidade local, mas se baseiam no discurso de 
desenvolvimento endógeno, por meio do turismo.

COnCLUsãO

Percebe-se que a satisfação do usuário passa por todas as necessidades que são funda-
mentais para a execução de uma viagem, ou seja, a boa infraestrutura das embarcações e dos 
terminais de embarque e desembarque. A inserção de novas embarcações, por si só, não irá sa-
tisfazer as necessidades dos usuários, mas o conjunto que está associado aos serviços disponíveis 
(tarifas acessíveis, oferta de horários, infraestrutura das embarcações e dos portos, segurança, 
acessibilidade, informação).

Destaca-se, a importância do diálogo entre os três setores, objetivando ouvir os anseios 
e os problemas que podem ser observados nas reflexões realizadas pelas pesquisadoras a partir 
da análise dos dados, no intuito de fornecer iniciativas que visem minimizar esses problemas. 
Apesar das questões serem relatadas constantemente, as mudanças com relação ao transporte 
fluviomarítimo para Soure ocorrem de forma lenta, pois alguns usuários sinalizaram que já viajam 
há anos para a região e poucas mudanças foram percebidas ao longo desse tempo.

Os resultados obtidos puderam afirmar que parte dos problemas são decorrentes da 
falta de iniciativa do poder público e do setor privado ou até mesmo o descaso, com relação às 
dificuldades que afetam diretamente o usuário, e que refletem no turismo, influenciando decisiva-
mente no desenvolvimento de Soure, bem como na competitividade do destino, que só acontece 
com a prática da atividade turística.

Para que Soure se destaque enquanto um local turístico é necessário que os portos de 
acesso disponham de infraestrutura básica, como, segurança; estacionamentos; assento para espe-
ra; telefones; caixas eletrônicos; banheiros. Além de uma infraestrutura ampliada, como, pontos 
de compras (lojas de souvenirs, farmácia, revistas e jornais); totens informativos, entre outros.

Portanto, o serviço de transporte é para o planejamento do turismo, um dos elementos 
fundamentais para que a atividade aconteça. Ele é o meio de locomoção, faz com que o visitante 
e o local visitado sejam colocados em contato, ligando diferentes lugares, com diversos contextos 
e culturas. O planejamento destaca-se como uma possibilidade de solução para a melhoria do 
transporte fluviomarítimo e, consequentemente, o desenvolvimento local, por meio da atividade 
turística em Soure.
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RESUMO: Esse estudo objetivou compreender o papel da atividade turística  no 
desenvolvimento de um lugar, utilizando o caso da comunidade do Céu/Marajó. 
Considera-se que as noções de turismo e desenvolvimento trazem consigo perspectivas 
economicas que muitas vezes negligenciam aspectos como sociedade, cultura e meio 
ambiente. A metodologia foi de abordagem qualitativa, com embasamento téorico 
nas categorias de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentavel, desenvolvimento 
local, e turismo, com pesquisa de campo e entrevistas semiestruturadas que foram 
gravadas e transcritas. A interpretação dos dados foi a partir da análise de conteú-
do. Foram identificadas iniciativas para a organização do turismo na comunidade, 
porém a falta de apoio do setor público tem influencia direta, principalmente sobre 
o acesso a essa comunidade. Percebeu-se o interesse da comunidade na atividade 
turistica, especialmente sobre a renda gerada, porém alguns esclarecimentos sobre a 
importância do planejamento se fazem indispensáveis.

PALAVRAS-CHAVE:  Turismo. Desenvolvimento. Comunidade do Céu. Marajó.

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo comprender el papel de la actividad 
turística y no el desarrollo de un lugar, uso o caso de la comunidad de Céu / Marajó. 
Se considera que los conceptos de turismo y desarrollo traen consigo perspectivas 
económicas que muchas veces descuidan aspectos como la sociedad, la cultura y el 
medio ambiente. La metodología utilizó un enfoque cualitativo, con fundamento 
teórico en las categorías de ecodesarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo local 
y turismo, con investigación de campo y entrevistas semiestructuradas grabadas 
y transcritas. Se interpretaron dos datos del análisis de contenido. Se identificaron 
iniciativas para la organización del turismo en la comunidad, debido a la falta de 
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apoyo público, tiene una influencia directa, principalmente sobre o acceso a esta 
comunidad. La comunidad está interesada o interesada en las actividades turísticas, 
principalmente por los ingresos generados, por lo que algunas aclaraciones sobre la 
importancia de la planificación son fundamentales.

PALABRAS CLAVE: Turismo. Desarrollo. Comunidad do Céu. Marajó.

inTrOdUçãO

Como atividade economica e social, o turismo contribuiu e vem contribuindo para o 
desenvolvimento de várias regiões. Contudo é necessário que haja um planejamento para que 
prática não traga malefícios a determinado espaço e comunidade. Assim, alguns lugares apostam 
no turismo como uma potencial para a complementação de renda, como no caso da Comunidade 
do Céu, na ilha do Marajó.

Essa comunidade tem características que podem ser consideradas como atrativas ao tu-
rista, assim como, os moradores locais têm o interesse em ter a atividade. Percebe-se a existência 
de uma pequena infraestrutura para tal, mas ainda assim, os moradores afirmam que o número 
de visitantes é menor do que na comunidade vizinha, do Pesqueiro. 

Esse estudo objetiva compreender o papel da atividade turística no desenvolvimento 
da comunidade do Céu. A metodologia tem abordagem qualitativa, com embasamento téorico 
nas categorias de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentavel, desenvolvimento local, e 
turismo, além da pesquisa de campo.

Foram realizadas 4 pesquisas de campo, entre 2017 e 2018, com entrevistas a 4 mora-
dores da Comunidade do Céu. A escolha dos entrevistados se deu pela acessibilidade aos mora-
dores (Vergara, 2005). As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado (May, 2004), foram 
gravadas e transcritas. A interpretação dos dados foi a partir da análise de conteúdo (Bardin, 
2006), que permite interpretar o conteúdo de documentos (comunicação verbal ou não-verbal), 
que possibilitam conhecer questões da vida social.

Por meio da análise dos dados que para que ocorra o desenvolvimento social, econômico 
e ambiental da comunidade do Céu, se faz necessário que a atividade turística seja inserida como 
um complemento da renda local, e não a única fonte. Sendo assim, os moradores, o poder público 
e a iniciativa privada deveriam se mobilizar em conjunto para a formulação e implementação 
de ações para a viabilização do turismo, considerando a realidade local e seus entraves, como 
por exemplo, o acesso a referida comunidade.

TUrismO e desenVOLVimenTO

O turismo se mantém da diversidade das culturas e das diferentes expressões e modos 
de vida dos seres humano, e deve ser estudado não apenas como uma possível solução para a 
economia, mas como um fenômeno social que considera o contexto e a população local, utili-
zando-se do espaço e respeitando à resiliência ambiental, social e cultural. 
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O turismo nasce na modernidade, em meados dos séculos XVIII e XIX, no auge do 
modelo capitalista e em pleno desenvolvimento da sociedade fabril, competindo com as indús-
trias bélica e industrial (Figueiredo, 1998). A atividade turística surge como possivel estratégia 
de superação das tensões geradas pelo cotidiano de trabalho e vida urbana, além de possibilitar 
novas experiências e conhecimentos. 

Muitos lugares dependem dessa atividade pela sua ampla rede de empregos, que age 
em diversos setores da economia global. Interpretar o turismo com um olhar científico traz 
importantes questões para a formulação de novas hipóteses e teorias que podem auxiliar na 
compreensão desse fenômeno e colaborar no modo de gestão (Figueiredo & Nobrega, 2015). 

O turismo, por ser considerado uma atividade transformadora do espaço, necessita de 
uma organização não apenas de dentro do setor que promove as viagens e beneficia os locais 
receptores, pelos meios que utiliza e pelos resultados que produz, mas principalmente necessita 
de um mediador que avalie os efeitos negativos e maximize os benefícios. Esse papel de mediador 
cabe ao Estado, no sentido de prezar pelo bem-estar da sociedade, de modo que as atividades 
possam gerar mais do que crescimento econômico principalmente, a distribuição dessa renda e 
traga o desenvolvimento local, regional e nacional (Figueiredo, 1998).

Os princípios desenvolvimentistas são baseados no modo como a humanidade avança. 
Esse avanço faz parte da condição primitiva da humanidade e segue até a ‘dominação’ da na-
tureza e construção de cultura e sociedade. Calegare e Silva Júnior (2011, p. 3) indicam que o 
progresso da humanidade tem uma perspectiva: “avança etapa por etapa (continuidade histórica), 
é cumulativo em conhecimento, cultura e moral e alcançará algum fim ou meta radiosa – a fé 
no retorno à idade de ouro”. 

A busca pelo progresso se fundamenta nos modelos clássicos de desenvolvimento e 
crescimento econômico, que se utilizam da industrialização. O desenvolvimento é considerado 
por Sachs (2004) como multidimensional, pois não pode ocorrer sem o crescimento econômico, 
contudo apenas considerar a economia pode estimular um mau desenvolvimento, aumentando 
desigualdades e desemprego. Existem outras perspectivas acerca do entendimento do desenvolvi-
mento que ultrapassam as noções econômicas: ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável 
e desenvolvimento local.

O ecodesenvolvimento surgiu em meados de 1970, difundido por Ignacy Sachs, e defende 
um desenvolvimento em que cada ecorregiao insiste em soluções especificas para o seu contexto, 
considerando questões ambientais e culturais, para necessidades imediatas e a longo prazo. Com 
essa noção de ecodesenvolvimento, Sachs (1986) defende a possibilidade de uma mudança na 
civilização, exaltando um novo modo de vida, novos conjuntos de valores individuais e sociais 
e a sensibilidade com as sucessivas gerações. 

O desenvolvimento sustentável traz consigo três dimensões: ambiental, social e eco-
nômica. A ambiental supõe uma mudança no modelo de produção e consumo, para que seja 
compatibilizado com a resiliência dos ecossistemas; A social propõe buscar uma sociedade onde 
todos os indivíduos tenham o mínimo necessário para uma vida digna, definindo um padrão de 
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equidade e a implantação da justiça social; E a terceira, a econômica, supõe a máxima eficiência 
da produção e do consumo com uso moderado dos recursos naturais e a busca por inovações 
tecnológicas (ecoeficiência), que diminua a quantidade de matéria prima extraída da natureza 
(Nascimento, 2012).

Outra noção, é o desenvolvimento local, que surge como resposta aos desafios da con-
corrência internacional, de modo que a sociedade, por meio de organizações, associações e redes 
públicas e privadas criem novas alternativas de gestão, possibilitando a participação e liderança 
em ações e projetos, interagindo nos distintos segmentos econômicos e sociais para otimizar 
“suas vantagens competitivas e sejam incentivadoras do desenvolvimento econômico” (Barquero, 
2002, p. 33). É o desenvolvimento que surge a partir de um viés social e não está necessariamente 
associado ao crescimento econômico significativo. Para tratar sobre as disparidades econômicas 
e sociais difundidas no mundo, “não devemos, de modo algum, usar os mesmos paradigmas que 
a produziu” (Rodrigues, 2003, p. 1). 

A ideia de desenvolvimento local está associada à organização social e suas relações. 
Quanto maior o envolvimento e a participação da sociedade, maior é a possibilidade de alcance 
do desenvolvimento local. Esse envolvimento se reflete numa rede que possibilita a criação de um 
espaço cada vez mais ativo e provoca a quebra do paradigma da globalização capaz de interagir 
com o Estado na formulação de políticas participativas. 

Os processos de desenvolvimento local podem ser definidos a partir da capacidade da 
própria comunidade local no que tange ao controle das mudanças ocorridas em uma região 
(Barquero, 2002). O objetivo é que seja um desenvolvimento que priorize ações que busquem 
satisfazer suas próprias necessidades coletivas. 

O protagonismo efetivo de uma comunidade se mostra como um significativo desafio 
para o desenvolvimento, pois muitas vezes essas comunidades carecem de noções de cidadania, 
identificação sociocultural e até mesmo de política. Não pretende-se impor essas percepções/
categorias para comunidades que, muitas das vezes, possuem uma dinâmica diferente do meio 
urbano. Porém, são noções que instrumentalizam a sociedade a agir a partir do modelo de de-
senvolvimento almejado.

COnTeXTUaLizaçãO dO LUgar

O arquipélago do Marajó é uma das regiões do Pará que exerce significativa atração 
no imaginário de turistas nacionais e internacionais com atrativos histórico-culturais, gastro-
nômicos e naturais que contribuem para sua relevância turística no Pará.  O Marajó fica em 
terceiro lugar com maior relevância no mercado turístico internacional do norte do país, atrás 
de Manaus (AM) e Belém (PA) (Pará, 2011). 

Localizada ao leste da ilha do Marajó, Soure é uma cidade distante 90 Km de Belém 
(capital do Estado). Situa-se à margem esquerda do rio Paracauari, e é considerado o maior 
município do arquipélago. Possui extensão territorial de 3.517,318km² e tem 24.682 habitantes 
(Brasil, 2018).



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

178 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

A cerca de 20 km do centro de Soure, está a Comunidade do Céu, locus desse estudo. O 
deslocamento é geralmente por meio de uma estrada estadual, via PA 154. O acesso ocorre por 
meio de uma propriedade privada, a Fazenda Bom Jesus, que cobra uma taxa para o acesso de 
visitantes. Também é possível chegar de canoa, partindo da comunidade do Pesqueiro, porém é 
necessário andar alguns quilômetros (dependendo da maré). A localização, à margem da Baia do 
Marajó, facilita o desenvolvimento da atividade pesqueira, principal atividade dos moradores, 
onde iniciam ainda muito jovens, aprendendo as técnicas com seus pais e avos. Além da pesca, 
há também a extração de mariscos e de óleos vegetais. 

Na Comunidade do Céu existe uma escola de ensino fundamental, um posto de saúde 
para primeiros socorros, serviços de energia elétrica, banheiro ecológico em algumas casas, uma 
pousada e um restaurante, gerenciados pela comunidade, e a Associação dos Moradores do Povo 
do Céu (AMPOC). Nos pacotes para a ilha do Marajó como destino turístico, existem agências 
de viagens, que atuam na relação entre os turistas e os fornecedores de serviços, incluindo a 
contratação das agencias pelos turistas e a terceirização pelos moradores da comunidade do Céu.

aTiVidade TUrisTiCa na COmUnidade dO CÉU e O desenVOLVimenTO 

A comunidade do Céu é uma das quatro comunidades que fazem parte de Soure. Dentre 
essas, a que mais se destaca no aspecto turístico é a do Pesqueiro, e sua conhecida praia, de mesmo 
nome. Porém, a comunidade do Céu chama  a atençao por ter também caracteristicas atrativas 
para turistas: belezas naturais, como praia e mangue Então, questiona-se: porque a comunidade 
do céu não recebe o mesmo número de visitantes que a comunidade vizinha?

A primeira questão a ser considerado é a estrutura local da comunidade do Céu para re-
ceber visitantes. Há um restaurante e uma pousada, que foram iniciativas dos próprios moradores, 
com o intuito de aumentar o número de turistas, considerando que a comunidade do Pesqueiro 
não possui pousada ou restaurante (apenas barracas de praia). Ao demonstrar o interesse em 
desenvolver a atividade turistica no Céu, os moradores não tiveram suporte do setor público.

O turismo pode a médio e longo prazo contribuir com a renda dos moradores locais, 
fato que já foi percebido e apontado pelos entrevistados, os quais informaram que têm interesse 
em desenvolver a atividade e por consequência desenvolver sua comunidade. Os principais as-
pectos citados foram a renda deixada pelos visitantes, e a auto-estima por morar em um lugar 
que é visitado e elogiado pela paisagem.

Os moradores entrevistados identificam o turismo como capaz de dinamizar a economia 
local, seja pela geração de emprego e renda, a partir da oferta de serviços turísticos na praia e nas 
próprias comunidades, seja com a valorização cultural, a partir da produção do artesanato, que 
é capaz de reafirmar a identidade local. A valorização da identidade local por meio do turismo 
pode ser ressaltada como um aspecto positivo para a comunidade receptora (Banducci Junior 
& Barreto, 2001), que ao ser visitada, destaca o orgulho de fazer parte daquele lugar.

Contudo, não foram apontados pelos moradores da comunidade do Céu aspectos nega-
tivos da atividade turística. A preocupação se dá sob duas questões: uma  é sobre a comunidade 
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fazer parte de uma Reserva Extrativista Marinha (RESEX) que, com uma legislação diferenciada 
e regida pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), a preocupação com a pre-
servação ambiental e consequências do turismo de massa deveriam ser latentes e presentes em 
todos os comunitários, e repassados pra os turists. Isso porque o ICMBIO, que tem sede também 
em Soure, dentro de suas possibilidades, se faz presente na gestão dessa área, com atividades 
educativas e reuniões do conselho gestor.

Outra preocupação é o cuidado para que a atividade turística, futuramente, não se torne 
a principal atividade econômica, acarretando no abandono das atividades tradicionais que os 
moradores ainda desempenham. O segundo cenário ainda não está acontecendo, considerando 
o número de visitantes da comunidade do céu, porém é um acompanhamento que deve ser feito 
pelo setor público. Todavia, é bem comum na comunidade a evasão de jovens para Soure ou 
outras cidades, para estudar/trabalhar. Percebe-se um desapego as tradições da pesca, na coleta de 
crustáceos e manifestações culturais. No que tange a atividade turística, esta seria uma forma de 
fomento a auto-estima dos moradores, bem como trabalho no atendimento de visitantes, como 
a realização de trilhas e passeios locais.   A Secretaria de Turismo do Estado do 
Pará (SETUR/PA) realizou alguns cursos de qualificação da mão de obra para atendimento turís-
tico via Programa de Qualificação para Turismo (PEQTUR). Os assuntos perpassam por questões 
de qualificação específica para atender os visitantes, como capacitação para acompanhamento 
em trilhas, atendimento ao turista, conhecimentos gerais (primeiros socorros) até cursos sobre 
meio ambiente e Unidades de Conservação (UC). Contudo, apenas um morador entrevistado 
da comunidade do Céu confirmou sua participação: “teve uns cursos de capacitação aqui, pra 
gente receber melhor o turista. Mas pra gente planejar mesmo, eu não participei não. Fiz só os 
cursos sobre UC e trilha, e de falar com o turista mesmo”. Essas capacitações, além de conheci-
mentos específicos para o turismo, também trazem ferramentas que auxiliam na integração dos 
comunitários em busca de um objetivo comum – mais turistas para a vila/praia. 

Além dos cursos de capacitação, a comunidade se faz presente no Conselho Gestor da 
RESEX de Soure, onde podem expor suas demandas quanto aos anseios para a melhoria do 
local. Melhoria não apenas de aspectos turísticos e/ou ambientais, mas de todas as carências 
existentes: água, saúde, educação, etc.. 

A existência de organizações que possibilitam o diálogo e o envolvimento da comuni-
dade da RESEX contribuem para a influência da sociedade nas ações públicas de governo. Além 
dessas associações civis, há também o conselho gestor da RESEX, que por ser constituído da 
maioria da sociedade civil, tem maior quantidade de representantes da comunidade local para 
as decisões a serem tomadas. 

Os processos de desenvolvimento endógeno podem ser definidos a partir da capacidade 
da própria comunidade local, no que tange ao controle das mudanças ocorridas em uma região. 
Esse envolvimento da comunidade se encaixa no nível de instituições informais, e exercem papel 
indispensável no processo de desenvolvimento local (Barquero, 2002).

Na comunidade do Céu, a participação se mostrou ainda em processo de articulação, 
pois os moradores entrevistados afirmaram não participar de reuniões e debates de assuntos 
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voltados para o turismo, conforme pode ser percebido na fala de um dos entrevistados, que afir-
ma que o ICMBIO já foi à comunidade falar sobre a RESEX, mas que muitos não participam 
por que acreditam não adiantar, que não terão retorno. Nas palavras de um entrevistado “[...] 
aqui [...] a gente tem que se ajudar. Se esperar pelo governo, a gente fica abandonado mesmo”.

Outra questão que dificulta a atividade turística na Comunidade, e uma das mais 
complicadas, é o acesso. Existem apenas três modos de chegar à comunidade: via terrestre  pelo 
portão de uma fazendo privada, a pé ou de barco (dependendo da maré), pela comunidade do 
pesqueiro, com um atravessador que é morador local, e por vezes atua em outras atividades, 
não estando disponível. O que não ocorre na comunidade vizinha, do Pesqueiro, onde o acesso 
é livre, sem pagamento de taxas.  A PA 154, que dá passagem à comunidade do Céu corta uma 
propriedade privada, que mantém restrições para a entrada e saída, tanto dos turistas quanto 
dos próprios moradores da comunidade.

Entre os moradores do Céu entrevistados, perguntou-se sobre sua percepção com rela-
ção a existência do planejamento e da gestão pública do turismo na vila do Céu, o entrevistado 
citou esse portão: “Planejamento? Não tá porquê...até porque lá, ela não deixa assim passar. 
Transporte pra cá com o turista tem que ficar na fazenda dela tudo [...]”, informação que se 
completa com o relato de outro entrevistado, que afirmou:

Eu não sei te dizer. Porque assim, eu não vejo ne? Devia ver essa fazenda aí. Porque a fazenda 
é dela. Mas não as terras. E ela também trabalha com turismo, ne? Pessoal bate foto... até 
tavam cobrando. Cada pessoa tinha que pagar 15 reais pra passar pra cá (INFORMAÇãO 
VERBAL). 

Para os moradores, o acesso pelo portão é permitido com limite de horário, 9 horas 
até às 21 horas. Para os turistas, além das restrições de horário, também são cobradas taxas, 
que podem ser taxa individual ou taxa por veículo, inviabilizando ainda mais o acesso e por 
consequência, o desenvolvimento do turismo.

As entrevistas evidenciaram que o desenvolvimento do turismo no Céu é tímido, salvo 
por aqueles que conseguem obter informações para acessar a comunidade, como demonstra a 
seguinte entrevistada, ao ser perguntada sobre avaliação das ações de turismo organizada pelo 
setor público: 

[...] Porque o turismo funciona até ali na fazenda né? Na fazenda da doutora [...]. Pra cá 
é difícil. Eles venham, mas é muito difícil vim pra cá? Mas já teve alguma ação do poder 
público voltada para o turismo? Olha, eles já fizeram...agora não sei se eles fizeram aqui 
né? Só sei que em Soure eles fizeram. Eu soube isso em...Pesqueiro ali no pesqueiros eles 
sempre fazem esse negócio do turismo né? Eles (turistas) gostam de passear nos igarapé, 
paga as pessoa pra passear, né? Agora aqui, não. Eu já vi, mas é muito difícil, muito pouco 
(INFORMAÇãO VERBAL grifo das autoras, pois foi um complemento de pergunta).

Os entrevistados informaram que o setor público não se faz presente na comunidade 
para desenvolver o turismo, exceto em ações que tratam sobre questões que refletem no cotidiano 
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dos moradores, como: a coleta de lixo, o abastecimento de água potável e banheiros ecológicos, 
como relata o morador ao ser questionado sobre a participação em atividade organizada pelo 
setor público a respeito de sensibilização e/ou educação ambiental: “eles nunca mais vieram aqui. 
Só naquela época mesmo. Ás vezes tem reuniões da RESEX, uma vez por ano. Mas só quando 
tem projeto, essas coisas fora isso ele num vem”, conclui o entrevistado.

Portanto, o desenvolvimento local atrelado a atividade turística, se relaciona com o 
envolvimento dos moradores na tomada de decisões, além da relação direta entre esses, o setor 
público, e a iniciativa privada, seja por meio das reuniões, e do conselho da RESEX. Observou-se 
que a comunidade do Céu está articulada, viabilizando ações e práticas para que o turismo seja 
uma atividade possível para o desenvolvimento local. A construção da pousada e do restauran-
te, e o envolvimento com a agência de receptivo de Soure, valida a iniciativa dos moradores da 
comunidade para que o desenvolvimento do turismo ocorra.

COnCLUsÕes 

A comunidade do Céu vê no turismo uma possibilidade de complementação de renda, 
e tenta assim desenvolver a atividade. Caso haja um planejamento mais efetivo e que desperte o 
envolvimento dos moradores para as tomadas de decisão, acredita-se ser possivel que, de fato, 
a visita de outras pessoas traga benefícios à comunidade. 

Ainda que não haja muitas instalações turísticas, e as que tem funcionam apenas de 
acordo com agendamento prévio, esses fatores contribuem para a prática da atividade, consi-
derando se tratar de uma UC, a atenção quanto ao uso massivo do espaço é uma constante, o 
qual deve ser acompanhado e direcionado pelos moradores locais.

Na comunidade do Céu, os moradores, possivelmente por não terem participado de 
tantas ações do setor público como os moradores do Pesqueiro, ainda são um pouco reticentes 
nas mudanças ocasionadas pelo turismo. Claro que não é uma realidade única. Os entrevistados, 
que já têm alguma articulação com o setor turístico (seja público/privado), vêm se envolvendo 
cada vez mais. Mas o fluxo turístico ainda é considerado baixo pelos moradores, e esse fato é 
associado à porteira da fazenda privada, que limita o acesso à comunidade, principalmente para 
quem tem dificuldade de locomoção.

O desenvolvimento local na comunidade, pode-se dizer, está atrelado ao poder de en-
volvimento dos moradores na tomada de decisões comunitárias e do setor publico, por meio 
das reunioes das associações e do próprio conselho da RESEX. A Comunidade demonstra estar 
cada vez mais articulada e integrada às possibilidades de desenvolvimento local por meio do 
turismo e vem tentando encontrar seu lugar no mercado turístico. Prova disso foi a construção 
da pousada e do restaurante pelos próprios comunitários, e pelo recente envolvimento com uma 
agência de receptivo de Soure, fatores que demonstram que já existe uma organização para o 
desenvolvimento local por meio do turismo.

Para desenvolver a comunidade por meio do turismo, é preciso considerar mais do que 
os aspectos econômicos, mas também sociais, ambientais e culturais, considerando trazer a ati-
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vidade como complemento de renda, e não fonte economica principal. Para isso, é necessaria a 
mobilização dos moradores, juntamente com o setores público e privado, com  a liderança dos 
proprios moradores locais, que a partir de oficinas e capacitações, estejam dispostos a atender 
o visitante, sem que a comunidade perca sua tradição
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ViaJar para COrrer OU COrrer para ViaJar? FaTOres 
mOTiVaCiOnais reLaCiOnadOs À prÁTiCa de COrrida de 
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RESUMO: Este artigo é parte de uma monografia em fase de conclusão. Trata-se 
de um estudo interdisciplinar que propõe reflexões sobre a corrida de rua e suas 
interseções com o turismo. O objetivo do recorte aqui apresentado foi conhecer os 
motivos inerentes às práticas de correr e viajar e as possíveis interações presentes 
nessa relação. A metodologia parte da pesquisa bibliográfica centrada no tema 
motivação no turismo e no esporte. Possui abordagem quantitativa, sendo a coleta 
dos dados realizada por meio de questionário online enviado para atletas amadores 
de corrida de rua participantes de grupos de mídias digitais. Foram enviados 1.279 
formulários, 375 foram respondidos, e 196 questionários foram validados para a 
análise. Por meio dos resultados foi possível identificar as motivações relacionadas 
ao praticante de corrida de rua e a maneira como elas se aproximam com as moti-
vações do turismo. Percebeu-se que motivos como o desejo pela fuga do cotidiano, 
a busca pelo novo, o prazer em conhecer novos lugares, conhecer pessoas e culturas 
diferentes, a necessidade de auto realização, de superação física e de obter recom-
pensas pessoais no novo ambiente são características que podem fazer do corredor 
de rua um turista em potencial.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Corrida de rua. Turismo. Esporte.

RESUMEN: Este artículo es parte de una monografía que está a punto de completarse. 
Se trata de un estudio interdisciplinario que propone reflexiones sobre el carrera de 
calle y sus intersecciones con el turismo. El propósito del extracto aquí presentado 
fue conocer las razones inherentes a las prácticas de correr y viajar y las posibles 
interacciones presentes en esta relación. La metodología se basa en una investigación 
bibliográfica centrada en el tema de la motivación en el turismo y el deporte. Tiene un 
enfoque cuantitativo, y la recolección de datos se realizó a través de un cuestionario 
en línea enviado a los atletas aficionados de carreras callejeras que participan en 
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grupos de medios digitales. Se enviaron 1.279 formularios, se contestaron 375 y se 
validaron 196 cuestionarios para su análisis. A través de los resultados fue posible 
identificar las motivaciones relacionadas con el practicante de street running y la forma 
en que se acercan con las motivaciones del turismo. Se notó que son característicos 
motivos como el deseo de escapar de la vida cotidiana, la búsqueda de lo nuevo, el 
placer de visitar lugares nuevos, conocer personas y culturas diferentes, la necesidad 
de autorrealización, superación física y obtención de recompensas personales en el 
nuevo entorno que pueden hacer de la calle un turista potencial.

PALABRAS CLAVE: Motivación. Carrera de calle. Turismo. Deporte.

inTrOdUçãO

A prática regular da corrida de rua vem chamando a atenção pelo visível aumento do 
número de adeptos a esta modalidade esportiva. Observa-se, também, a elevação do número 
de corredores que participam de provas em outras cidades. Ao possibilitar aos seus praticantes 
experiências de bem-estar por meio do contato com novas experiências e culturas, a corrida 
de rua e o turismo parecem compartilhar de naturezas semelhantes. E é nessa direção que esse 
artigo se estrutura.

Pesquisas realizadas sobre o perfil e a motivação dos praticantes de corrida de rua, 
sinalizam que “os corredores querem conciliar alguma prova de corrida e um city tour para 
conhecerem a cidade e seus pontos turísticos”. (Oliveira, 2016, p. 87).

Este trabalho abordou as interações entre a corrida de rua e o turismo. Para tanto, os 
conceitos sobre motivação no âmbito do turismo e do esporte e em seguida, as interações que 
envolvem a corrida de rua e o turismo sustentam as análises dos dados gerados pela pesquisa 
empírica.

O objetivo deste estudo foi compreender os fatores motivacionais que levam esse tipo de 
esportista a viajar e as possíveis interações imbricadas nessa relação. Espera-se com este estudo 
abrir novas possibilidades de pesquisas interdisciplinares envolvendo as temáticas, bem como 
despertar interesse para futuras ações em direção ao fomento das interações percebidas, e que 
são destacadas mais adiante no texto.

reVisãO TeÓriCa

mOTiVaçãO

Este estudo se apoia na teoria humanista da motivação, e entende que o motivo é uma 
necessidade ou desejo com intenção de atingir um objetivo apropriado. Esta teoria observa as 
motivações atribuídas às necessidades biológicas e externas, e que podem manifestar-se tanto 
a nível fisiológico como no nível psicológico (Karsaklian, 2000). O psicólogo Abraham Harold 
Maslow, criador do conceito da hierarquia de necessidades separou as diferentes necessidades 
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dos seres humanos em cinco níveis. A base da pirâmide de Maslow compreende as categorias 
de necessidades de nível mais baixo enquanto o topo é constituído pelas necessidades de nível 
alto. À medida que um nível mais baixo é suprido, o indivíduo deve então prosseguir para ne-
cessidades de categorias mais elevadas, ou seja, subir cada patamar da pirâmide sucessivamente 
(Robbins, 2009).

Esta pesquisa considerou os fatores intrínsecos e extrínsecos que motivam os pratican-
tes de corrida de rua à realização de algum desejo ou necessidade, e como eles interagem com 
as motivações relacionadas à prática do turismo. Assim, analisar os conceitos de motivação no 
turismo e no esporte foi indispensável para a compreensão dos A motivação é considerada um 
dos princípios fundamentais do turismo. “Sempre irá existir um motivo pelo qual o turista sairá 
em viagem, seja ele oculto ou manifestado” (Panosso Netto, 2010, pg. 70). É a diversidade de 
motivos e a interação entre eles que resultam nas escolhas de um viajante, sem desconsiderar é 
claro, a influência que os fatores socioeconômicos exercem sobre determinada decisão. Mill e 
Morrison (1985) relacionaram as motivações para a viagem com a teoria das necessidades de 
Maslow e estabeleceram uma ligação direta entre elas. Para os autores, a primeira necessidade é 
de ordem física. As quatro seguintes são psicológicas. Em relação à pirâmide de Maslow, foram 
adicionadas outras duas necessidades, porém de ordem intelectual: conhecer e entender, moti-
vados pelo desejo de adquirir conhecimento e a necessidade de estética, que é motivada pelo 
desejo de apreciação da beleza.

Os estudos dedicados às questões quem envolvem as motivações no turismo são pro-
venientes de diferentes áreas disciplinares. O modelo da Psicologia Social do Turismo propôs 
uma teoria de motivação de lazer composta por elementos de busca (recompensas intrínsecas 
nos ambientes a serem visitados) e de fuga (escapara da rotina). Apesar da oposição, as duas 
motivações podem se manifestar na mesma pessoa de forma simultânea e a cada nova viagem. 
Essa escolha e a sua transição serão influenciadas pelo fator motivacional vivenciado no mo-
mento (Braga e Hirata, 2017).

Em 1974, o pesquisador Stankey Plog desenvolveu a teoria do perfil psicográfico dos 
turistas em que a população americana foi classificada entre dois extremos: Psicocêntricos e 
Alocêntricos. Foram propostos cinco tipos psicográficos dos turistas que vão desde confiável 
até o aventureiro. Os tipos cêntricos, quase confiável e quase aventureiro tornam-se o equilíbrio 
entre os extremos, apresentando assim características de ambos os lados. Esta área é onde se 
encontram a maioria das pessoas (Braga e Hirata, 2017).

O modelo da tipologia das motivações em turismo listou uma série de motivações 
que podem influenciar nas tomadas de decisões dos turistas. Os fatores motivacionais podem 
ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro é composto pelos fatores que motivam uma 
pessoa a tirar férias e o segundo, por aqueles que motivam uma pessoa a tirar determinadas 
férias em determinado lugar e período. O diferencial desta teoria é a abrangência de seis grandes 
categorias e um considerável número de elementos em cada uma delas. E ainda sim, os autores 
não descartam a possiblidade de outras motivações importantes estarem relacionadas com as 
citadas no modelo (Swarbroke e Horner, 2002).
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A compreensão das interações propostas neste estudo requer, ainda, um olhar que per-
mita compreender como o tema motivação é abordado na literatura do esporte.

Ao considerar as definições sobre o esporte percebe-se a perspectiva da sua profissio-
nalização e institucionalização. Entretanto, há também a tentativa de transformação do sentido 
do esporte para a inserção de práticas que envolvam entretenimento, diversão, participação, 
bem estar e qualidade de vida. É neste sentido que este estudo desenvolveu o tema do esporte. 
Considerando o praticante de corrida de rua amador como público-alvo da pesquisa, espera-se 
que o esporte seja visto com liberdade por seus praticantes e com finalidades diversas, como a 
promoção da saúde, como forma de socialização, interação com o outro e com o meio.

Manter um comportamento motivado é indispensável no âmbito esportivo. Desse 
modo, consideram-se os fatores motivacionais relacionados à prática esportiva com a finalidade 
de entender as razões que levam a pessoa a escolher e permanecer em um determinado esporte. 
Por meio do modelo de motivação interacional de indivíduo-situação proposto por Weinberg e 
Gould (2001), acredita-se que a motivação inclui fatores pessoais como a personalidade, expec-
tativas e motivos, e fatores provenientes do meio ambiente, como facilidade, tarefas, atrativos e 
desafios. A visão de interação entre indivíduo e situação é considerada como a melhor maneira 
de se entender a motivação para a prática esportiva.

De acordo com o modelo de determinantes da motivação no esporte, apresentado pelo 
autor Salmuski (2002), alcançar a meta é o objetivo da motivação e, para tanto, é necessária a 
interação entre os fatores intrínsecos e extrínsecos. A motivação intrínseca refere-se à realiza-
ção de uma atividade que proporcione prazer e satisfação pessoal para o participante de uma 
competição. A motivação extrínseca está relacionada ao envolvimento em uma atividade com o 
objetivo de alcançar recompensas externas. A pessoa é assim envolvida por objetivos externos, 
visando um retorno que está fora da vivência da própria atividade.

Considerando as teorias citadas nas motivações do turismo e do esporte, percebem-se 
aspectos que podem aparecer como significativos motivadores para o exercício do esporte e 
também a prática do turismo. Percebendo o aumento do número de pessoas cuja motivação da 
viagem está associada a prática de esporte, o Ministério do Turismo reconhece a essa potencia-
lidade e direciona atenção para sua organização e fomento no Brasil.

O ato de correr faz parte da natureza do ser humano. Configura-se como um movimen-
to espontâneo do nosso corpo assim como saltar e andar. Desde cedo a criança já aprende sem 
grandes dificuldades a dominar essa prática. No entanto, de uma simples habilidade natural a 
corrida se transformou em uma modalidade esportiva importante e muito praticada ao redor do 
mundo. Muitas vezes os corredores não se satisfazem em participar de provas apenas na cidade 
ou região em que moram e buscam por competições em outras cidades.

De acordo com Cartaxo (2012) existe um mercado de turismo crescente em torno do 
universo das corridas de rua. Agências de viagem elaboram pacotes de turismo para os interessa-
dos em maratonas e meia maratona ao redor do mundo. Os locais de prova têm sido escolhidos 
com a intenção de atrair os competidores e espectadores considerando os atrativos turísticos da 
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cidade. De preferência, locais em que o corredor poderá desfrutar da paisagem enquanto faz o 
trajeto da corrida.

Viajar não somente pelo Brasil, mas também pelo mundo para correr pode se tornar 
uma realidade cada vez mais comum. Muitos canais de notícias têm produzido matérias que vin-
culam as provas de corrida de rua com a movimentação do turismo no local onde vai ocorrer a 
competição. Assim, as cidades brasileiras têm atraído turistas para as corridas de rua e acreditam 
que a prática de esportes pode ser um bom motivo para conhecer novos lugares.

Tendo em vista os elementos que demonstram que, a corrida de rua como modalidade 
esportiva, tem sido utilizada como meio de atração turística, buscou-se a compreensão dos fatores 
motivacionais inerentes em ambas às práticas.

meTOdOLOgia

Este estudo é caracterizado como exploratório e têm como principal finalidade desenvol-
ver e esclarecer conceitos e ideias. A abordagem quantitativa foi escolhida, pois permite observar 
amostras maiores e mais representativas da população, além de possibilitar objetividade e foco 
em relação ao tema (Prodanov, 2013).

Para a obtenção dos dados foi utilizado como instrumento de coleta um questionário 
online estruturado, devido à facilidade por ser de autopreenchimento, por demandar pouco tempo 
do entrevistado, e pelo estudo ser realizado durante o período de pandemia do Covid-19. Os 
questionários foram enviados para atletas amadores de corrida de rua por meio das seguintes 
mídias sociais: Whatsapp, Facebook, Instagram e Telegram.

O período de coleta de dados foi 21 de abril de 2020 a 20 de maio de 2020, com dife-
rentes ações para acessar os sujeitos da pesquisa. Foram enviados 1.279, 375 foram respondidos, 
e 196 questionários validados. O processo de análise ocorreu a partir da tabulação em programa 
Excel for Windows 2010, sustentado por análises estatísticas descritiva básica. Os dados foram 
organizados em tabelas e gráficos com a frequência percentual.

resULTadOs

perFiL dOs COrredOres de rUa

Esta seção aborda algumas características dos entrevistados, iniciando com dados sobre 
gênero, a faixa etária e o grau de escolaridade, com a finalidade de caracterizar o perfil dos su-
jeitos da pesquisa. Como destacado, 196 questionários foram validados e desse conjunto, 69 são 
mulheres, e 127 homens. Nota-se, portanto, que o número de corredores do gênero masculino 
é expressivamente maior do que o feminino. Esse dado sinaliza para um tema atual e ressalta 
a baixa participação das mulheres em diferentes prismas da sociedade. Do ponto de vista do 
esporte, esse dado pode ser explicado ao observar a história da corrida de rua, em que a parti-
cipação feminina foi autorizada no Brasil somente em 1976, na corrida de São Silvestre. Essa 
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mesma explicação sinaliza a tardia inserção da mulher nessa modalidade, e tende a impactar na 
diferença entre os participantes desta pesquisa.

Duas faixas etárias foram as mais expressivas para caracterizar os sujeitos da pesquisa, 
que em sua maioria possuem idade entre 30 e 39 anos, e 40 a 49 anos de idade. Esses dados 
corroboram com outros estudos produzidos sobre essa temática. Porém, com relação ao grau 
de instrução, observa-se das algumas semelhanças e diferenças. Nesta pesquisa a maioria dos 
entrevistados são graduados e pós-graduados. Em estudos como os de Oliveira (2016) e Queiroz 
et al (2014), realizados com corredores de rua que são orientados por um profissional de edu-
cação física ou faz parte de uma assessoria esportiva, a maioria é pós-graduada. Essa diferença 
pode sugerir que o grau de informação ou a condição econômica do corredor favoreçam a busca 
pela orientação de um profissional, mas também possíveis distinções em relação ao acesso aos 
possíveis respondentes da pesquisa.

FaTOres mOTiVaCiOnais reLaCiOnadOs À COrrida de rUa e O TUrismO

A tabela 1 mostra os dez principais motivos escolhidos pelos corredores como àqueles 
que os incentivaram a prática da corrida. Cada participante pôde escolher até três opções, dessa 
forma, a tabela apresenta a quantidade de vezes que elas aparecem na pesquisa. Os motivos com 
maior frequência de escolha foram saúde, prazer e condicionamento físico, respectivamente. A 
opção de viajar apareceu na nona posição. Os motivos citados são comentados a seguir, obser-
vando as interações com os estudos de Gonçalves (2011), Stapassoli (2012), Ribeiro (2014) e 
Oliveira (2016).

Tabela 3: Motivação para a prática da corrida de rua

Motivo Respostas

Saúde 132 67,69%

Prazer 67 34,36%

Condicionamento físico 56 28,72%

Mudança de estilo de vida 54 27,69%

Bem-estar 30 15,38%

Atividade ao ar livre 24 12,31%

Estética 20 10,26%

Momentos de reflexão 17 8,72%

Viajar 16 8,20%

Influência de amigos 14 7,18%

Respostas 430

	 					Fonte:	Elaboração	própria	(2020)
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A Saúde foi o principal motivo apontado pelos entrevistados para a prática da corrida 
de rua. Este resultado corrobora com os estudos que analisam os fatores motivacionais tanto em 
corrida de rua como em outras atividades físicas. Em muitos deles a saúde é associada a outras 
opções como o emagrecimento e o condicionamento físico, uma vez que, as consequências de 
ambos levam automaticamente a melhoria da saúde e bem-estar do praticante.

O prazer foi o segundo motivo mais citado pelos corredores e está associado a outras 
motivações como o relacionamento com outros corredores amigos, o prazer pela superação e o 
reconhecimento, e ainda o prazer por viajar e poder praticar a corrida em um destino turístico 
famoso.

A busca pelo bom condicionamento físico ficou em terceiro lugar entre os motivos para 
prática da corrida. O condicionamento físico também é comumente citado em estudos como 
razão para a escolha e como forma de permanência da corrida de rua como prática da atividade 
física. Segundo o modelo sobre os determinantes da motivação no esporte, o prazer é proveniente 
de fatores pessoais que pode ser ativado pela persistência do corredor quando este busca pelo 
melhor condicionamento físico.

Viajar como motivação para correr obteve ficou em nona posição entre as opções. Em 
sua pesquisa sobre as emoções, as motivações e hábitos de consumo de corredores amadores, 
Stapassoli (2012) identificou a viagem como motivação para a corrida. O fato de viajar e co-
nhecer novos lugares possibilita ao corredor fazer novas amizades, o que relaciona a corrida 
de rua também com o lazer. Neste sentido, foi importante questionar os entrevistados sobre a 
frequência com que ele costuma viajar para participar de corridas de rua em outras cidades.

Gráfico 1: Frequência de Viagem

			Fonte:	Elaboração	própria	(2020)
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Os resultados demonstram que as viagens realizadas com a finalidade de praticar a 
corrida de rua fazem parte do modo de vida do corredor. Observa-se que mais de 80% dos en-
trevistados viajam no mínimo duas vezes por ano para correr. Se analisado individualmente, a 
maioria (37,44%) afirma viajar mais de 4 vezes ao ano para correr. Assim, é possível entender a 
razão do crescente número de agências de viagens especializadas no público de provas de corrida 
de rua, bem como outras ações de fomento, cujo objetivo consiste em assessorar o corredor na 
organização que envolve a participação em uma competição.

A seguir, veremos quais são as motivações que mais influenciam os corredores a viajarem 
para participar de uma prova de corrida de rua.

Gráfico 2: Fatores motivacionais relacionados à viagem de corrida de rua

Fonte:	Elaboração	própria	(2020)

O fator considerado como muito importante pelos entrevistados foi a superação física 
alcançada ao participar de uma competição. Em segundo lugar observa-se a possiblidade de 
relaxar neste período. Passear com a família ou amigos, e curtir o clima festivo, também foram 
apontados como fator de importância. Apenas as opções de “competir” e “exibição em redes 
sociais” apresentam resultados que diferem dos demais. O ato de viajar com o intuito de competir 
revela certa divergência de opiniões entre os corredores. Sobre viajar com a intenção de exibir-se 
em redes sociais ocorre resultado inverso aos sete primeiros do gráfico. A maioria considera essa 
ação sem nenhuma importância como fator de motivação para a viagem.

Considerando os cinco tipos psicográficos dos turistas os corredores de rua, ao busca-
rem na viagem a oportunidade para praticarem a corrida, são identificados como alocêntricos, 
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ou seja, possuem um perfil aventureiro, que gostam, por exemplo, de conhecer novos destinos e 
experimentar coisas diferentes.

No modelo proposto sobre a psicologia social do turismo, a fuga do cotidiano e a busca 
pelo novo, pode ser percebida com os fatores “conhecer novos lugares”, “relaxar”, “percurso 
integra atrativos turísticos” e “fazer novas amizades”, em que ocorre a fuga dos relacionamentos 
e do ambiente cotidiano e como recompensa ela encontra culturas e experiências diferentes das 
habituais.

A motivação surge quando a pessoa tem a sensação de que algum problema precisa ser 
resolvido, ou seja, quando ocorre a compreensão de que para uma situação mudar é necessário 
que algo seja feito. Por meio desses resultados foi possível analisar os motivos que levaram os 
entrevistados a iniciarem na prática da corrida de rua e posteriormente ao desejo de viajar com 
o objetivo de participarem de provas de corrida de rua em outras cidades. E a sessão seguinte 
aponta algumas reflexões finais.

COnsideraçÕes Finais

O presente trabalho visou compreender os fatores que estimulam uma pessoa ao desejo 
de sair em viagem, com o intuito de participar de uma prova de corrida de rua fora do local de 
sua residência, ainda que não exista o interesse direto em ser o vencedor da mesma. Foi possível 
perceber que os motivos que levam à prática da corrida de rua estão relacionados à saúde, ao 
prazer e ao condicionamento físico. A escolha da viagem como motivação para a prática da cor-
rida de rua ficou em nona posição, demonstrando que não possui significativa influência sobre 
a motivação à prática da corrida.

Entretanto, quando são questionados diretamente sobre os motivos para praticarem 
o turismo demonstram determinados interesses que vão além da corrida como conhecer novos 
lugares, relaxar, passear com amigos ou família e claro, a superação física. Observa-se um número 
expressivo sobre a frequência com que viajam, sendo cerca de quatro vezes ou mais por ano, e 
o interesse demonstrado pelos atrativos locais revelam que o turismo passa a exercer influência 
sobre os corredores quando estes começam a viajar e vice versa.

Considerando o crescimento das provas de corridas de rua e a frequência de viagem deste 
público para participar das provas, é possível refletir sobre algumas questões relacionadas ao 
vínculo existente entre os corredores e as agências de turismo, como: quais as razões que facilitam 
ou limitam o corredor de rua a contratar os serviços turísticos de uma agência especializada? 
De que maneira as agências turismo que atendem o público de corrida de rua se conectam com 
ele? Qual o perfil do público que busca essas agências? Estes foram alguns questionamentos que 
surgiram durante as análises e causaram certa inquietação, podendo se tornar diretrizes para 
futuras investigações sobre o tema.

Por meio deste estudo foi possível inferir que as motivações do praticante de corrida 
de rua são, em muitos aspectos, semelhantes às motivações do turismo, e tendem por isso a 
aproximar as duas práticas. O desejo pela fuga do cotidiano e a busca pelo novo, o prazer em 
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conhecer novos lugares, conhecer pessoas e culturas diferentes, a necessidade de auto realização, 
de superação física e de obter recompensas pessoais no novo ambiente são características que 
podem fazer do corredor de rua um turista em potencial.
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espLanada-BaHia

Dayane Ramos Dórea53

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

RESUMO: O estudo de caso em andamento objetiva refletir acerca das experiências 
de lazer oriundas da dança, a partir das vivências dos corpos dançantes que com-
põem os grupos KDance e Safira Dance, de Esplanada-Bahia. Ao compreendermos a 
dança enquanto fenômeno contemporâneo e experiência de lazer como um fator de 
sociabilidade, reconhecemos uma tensão latente em seu seio, uma vez que sua vivên-
cia, no caso específico, acontece mediante um contexto social que agrega e produz 
regras, valores e normas, fazendo com que os corpos dançantes se conectem e trans-
cendam à realidade vivida, de forma singular e coletiva. Portanto, dançar, enquanto 
atitude revolucionária dos grupos supracitados, transcende os limites da educação 
escolarizada, decodificando conflitos, rupturas, ambiguidades, simbologias, sentidos, 
significados e singularidades que, assentadas nas experiências de lazer, promovem o 
compartilhamento de conhecimentos, afetividades, criticidades, criatividades e res-
ponsabilidades com os corpos dançantes de forma individual e coletiva.

PALAVRAS-CHAVE: Corpos dançantes. Fenômeno. Comunicação. Sociabilidade.

RESÚMEN: El estudio de caso en curso tiene como objetivo reflexionar sobre las 
experiencias de ocio desde la danza, a partir de las vivencias de los cuerpos danzantes 
que integran los grupos KDance y Safira Dance, de Esplanada-Bahia. Cuando 
entendemos la danza como un fenómeno contemporáneo y la experiencia del ocio 
como un factor de sociabilidad, reconocemos una tensión latente en su seno, ya que 
su experiencia, en el caso específico, pasa por un contexto social que agrega y produce 
reglas, valores y normas, haciendo que los cuerpos danzantes conecten y trasciendan 
la realidad vivida, de forma singular y colectiva. Por tanto, la danza, como actitud 
revolucionaria de los grupos mencionados, trasciende los límites de la educación 
escolar, decodificando conflictos, rupturas, ambigüedades, simbologías, significados, 
significados y singularidades que, a partir de experiencias de ocio, promueven el 

53 E-mail: daydorea@gmail.com
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intercambio de conocimientos, la afectividad, la crítica, creatividad y responsabilidades 
con los cuerpos danzantes de forma individual y colectiva.

PALABRAS CLAVE: Cuerpos danzantes. Fenómeno. Comunicación. Sociabilidad.

inTrOdUçãO

A dança é arte por excelência, é efêmera, impalpável, é sedução e encantamento, uma 
prática que requer um imbrincado de movimentos de toda a estrutura corporal-mental. Na dan-
ça, qualquer movimento é manifestação de como mente e corpo, juntos, expressando-se numa 
sinergia através do corpo que balança, se movimenta. O corpo que chamo de meu, que enxergo 
no outro, que está diretamente ligado ao mundo com o qual estabelecemos comunicação, que 
é multifacetado conforme o lugar onde se exprime, sendo de forma folclórica ou tradicional, 
clássica ou contemporânea, reverbera socialmente como um corpo dançante, uma vez que é 
mestiço, toma diferentes formas e responde a múltiplas funções.

O lazer está intimamente ligado à relação que o ser humano estabelece com sua reali-
dade experimentada, por isso sua prática é carregada de sentidos, significados e simbolismos. 
Não obstante, a procura e utilização do lazer varia de acordo com a situação socioeconômica, 
faixa etária e gênero, provocando que a apropriação do significado da palavra lazer seja toma-
do como fenômeno e direito da população, não ficando, pois “restrito a atividades específicas 
ou a juízos de valor a ele associados” (MARCELLINO, 1995, p. 22). Ademais, pensar a dança 
enquanto experiência de lazer impele impactos tanto físicos quanto psicológicos para quem os 
pratica, ressaltando a beleza, o humor, o equilíbrio dos sentimentos, a autoestima, a interação 
social, além de impactar positivamente no rendimento cognitivo do indivíduo.

Reconhecer a dança como experiência de lazer, onde os corpos dançantes são sujeitos 
ativos do processo socioeducativo suscita não somente a busca de prazer, mas também a apreen-
são de conhecimentos que perpassam os diferentes interesses culturais, ressignificando tabus, 
preconceitos e valores sociais. Na dança, a educação pelo lazer, através de manifestações artísticas 
e culturais, contextualiza críticas sociais, imbuídas de uma oportunidade de diversão, com efeitos 
positivos no humor, no equilíbrio dos sentimentos, na autoestima, na interação social, refletindo 
positivamente no rendimento cognitivo, pessoal e na imagem individual e coletiva.

Nessa perspectiva, o estudo de caso em andamento visa trazer à luz da reflexão, mediante 
as observações realizadas, as experiências de lazer oriundas da vivência da dança dos grupos da 
cidade de Esplanada-Bahia, possibilitando a ressignificação de valores, sentidos, significados e 
símbolos, mediante práticas individuais e sociais que proporcionam a socialização e a formação 
de cidadãos críticos, reflexivos, responsáveis e participativos perante suas realidades. Logo, sua 
importância centra-se na ressignificação da dança e do lazer enquanto elementos contextualiza-
dores e de atuação educativa para além do ambiente escolar, fomentando atores sociais holísticos, 
conscientes e protagonistas da construção de suas próprias histórias, culturas e expressões cor-
porais; bem como na formação de professores que optem por trabalhar com a dança enquanto 
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atividade de lazer, uma vez que as pesquisas que relacionam tal temática ainda são poucas, que 
rompam com a neutralidade frente ao mundo e aos problemas sociais.

a dança enQUanTO FenÔmenO sOCiOedUCaTiVO

A dança é um fenômeno polissêmico, logo passível de múltiplas configurações sociais 
como espetáculo, comunicação, ritualização, terapia, estilo de vida, exercício físico, entre outras 
possíveis significações. Também pode ser compreendida como uma manifestação antropológica 
e artística, além de ser considerada uma área de conhecimento autônoma. Para Garaudy (1980) 
a dança significa o estabelecimento de uma ativa relação entre homem e natureza, vivenciando 
e exprimindo com intensidade essa relação também com a sociedade.

Assim, a dança abriga modos distintos de expressão e sentimento, através de movi-
mentos construídos também nas relações culturais, de forma que o corpo dançante também 
reflete os códigos culturais a que está submetido. Conforme Siqueira (2006), a dança favorece a 
novas linguagens, que mostram novos corpos, possuidores de novos valores sociais e conteúdos 
simbólicos que se explicitam em coreografias que os articulam aos movimentos, por isso, há a 
necessidade de primeiramente refletir acerca da intensa relação existente entre o corpo e a dança.

Enquanto fenômeno social, a dança incorpora-se ao cotidiano das sociedades contempo-
râneas, afetando a qualidade de vida como um elemento catalisador da saúde física e psicológica 
do indivíduo, bem como é apontada como umas das diversas modalidades de prática corporal que, 
regularmente vivenciada, conduz à melhora da autoestima, dos estados de ânimo, da depressão e 
da ansiedade. Não obstante, através da dança o sujeito ainda tem a possibilidade de experimentar 
um meio de expressão diferente da escrita e, ao falar com o corpo, tem a possibilidade de falar 
consigo mesmo e com a sociedade de uma outra forma (D’Aquino; Guimarães; Simas, 2005).

[...] na dança o homem transforma e adapta através do movimento, da improvisação, da 
meditação dinâmica e o movimentar-se, esse envolve o homem em uma evolução perfazendo 
uma caminha de encontro com o homem consigo mesmo-corpo-sociedade. A criatividade 
e a consciência de si mesmo, situa e identifica, estabelece uma relação com o conteúdo 
emocional traz à tona a arte, a expressão do que o homem realmente é, um espelhamento 
de si, da grandeza interior. Na improvisação dos movimentos o homem vê suas inúmeras 
possibilidades de ser, se estrutura e desestrutura, forma bases para libertar e diminuir sua 
rigidez e com isso permitir uma mudança corporal e de atitudes psíquicas para uma melhor 
qualidade de vida e proporciona uma vida mais feliz (Fiamoncini; Galli, 2006, p. 1).

Diante disso, a dança pode ser considerada uma prática corporal, à medida que a en-
tendemos como fruto de “expressões individuais ou coletivas do movimento corporal, advindo 
do conhecimento e da experiência [...] construídas de modo sistemático [...] ou não sistemático 
(tempo livre/lazer)” (Brasil, 2015, p. 5). As práticas corporais são fenômenos que se configuram, 
prioritariamente, em âmbito corporal, constituindo-se como manifestações culturais, compostas 
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por técnicas corporais, sendo uma forma de linguagem e expressão corporal, com finalidade de 
uma educação à sensibilidade, preocupada com os sentidos, significados e simbologias atribuídas 
ao corpo, a fim de superar a fragmentação identificada na constituição do ser humano (Falcão; 
Saraiva, 2009).

Enquanto fenômeno contemporâneo, polissêmico e de elevada dimensão estética, a 
dança favorece uma amplitude da experiência humana no tocante à comunicação, permeada 
por sentimentos, elementos internos e externos, verbais e não verbais, dos acontecimentos 
físicos e mentais, bem como pelo aumento de novas formas de expressão e linguagens. A prática 
corporal da dança exerce salutar relevância como estratégia de manifestação social, cultural e 
educativa, haja vista seu processo artístico-criativo, estar diretamente ligado a uma dimensão 
emocional perante à formação holística do indivíduo no que concerne a ampliação da cidadania, 
a construção do respeito na relação entre as diferentes pessoas e grupos sociais que compõem 
a sociedade; além de refletir acerca da cultura transcendente à vivência da dança como forma 
de promoção da liberdade e desenvolvimento integral enquanto sujeito pertencente a uma 
dada comunidade, já que a dança é “uma prática de desenvolvimento da consciência estética, 
que possibilite a materialização da sensibilidade humana, ampliando a capacidade expressiva” 
(Saraiva et al,  2005, p.115).

A dança fomenta a valorização da criação, da imaginação e da desconstrução de padrões 
estéticos e performáticos de vivência dos movimentos e da sua essência, compreende processos 
formativos de experienciação e “questionamento sobre os valores atribuídos ao dever e ao prazer 
na sociedade contemporânea” (Saraiva et al, 2007, p. 164). Compreende-se, portanto, que, en-
quanto fenômeno socioeducativo, a dança favorece experiências de dentro para fora do sujeito, 
que usufrui melhor delas e favorece uma maior autonomia em suas escolhas, reverberando na 
emancipação de modelos padronizados ou preestabelecidos, de referências somente externas, 
bem como reflete estética e criticamente acerca de suas demandas, oriundas do próprio ser que 
dança e de suas próprias experiências em tempos e espaços ricos e diferenciados, de forma cria-
tiva, lúdica, livre e prazerosa.

Os grUpOs de dança de espLanada-Ba e sUas eXperiÊnCias de Lazer

Através da dança é possível exprimir desejos e conflitos, de maneira lúdica e prazerosa, 
desenvolvendo a criatividade. Os corpos dançantes fazem a diferença por estar constantemen-
te abertos às grandes descobertas, construindo marcos em suas histórias e quando, ainda na 
juventude, são sujeitos rebeldes e perturbadores por essência, uma vez que alimentados pela 
indústria cultura, também se reinventam através dela, criando seus próprios estilos de vida, bem 
como utilizando seus corpos como ferramenta de linguagem e expressão para a construção do 
sentimento de pertencimento à comunidade na qual se insere. Não obstante, ao participarem 
de atividades socioeducativas e socioculturais, desenvolvidas em grupo, por meio da arte en-
volvida nas atividades físico-esportivas – a exemplo da dança –, os jovens têm a possibilidade 
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de se inserirem na sociedade, numa perspectiva emancipadora, superando o conformismo pela 
criticidade, criatividade e responsabilidade individual e coletiva.

É sob esse panorama do corpo que dança, fala, se expressa, problematiza e reivindica, 
com consciência, a ocupação do lugar no espaço e tempo, desmistificando e ressignificando os 
processos empíricos de construção da autoimagem corporal, de estética, de gênero, de raça, de 
religião, de etnia e de condição socioeconômica, que se pautam os grupos de dança que dão 
fundamentação à pesquisa, a fim de que seus participantes possam reconhecer e viver o mundo, 
fortalecendo suas identidades, bem como superar o paradigma tradicional de corporificação 
de um modelo ideal de corpo dançante. Ademais, na formação dos grupos de dança KDance 
e Safira Dance houve e há – uma vez que sempre recebem novos integrantes – uma intrínseca 
relação humana na construção dos conhecimentos e comportamentos na interação com o outro, 
valorizando as histórias de vida dos sujeitos histórica e socialmente constituídos.

A dança é um grande e importante vetor para o convívio social e auto identificação dos 
sujeitos dos grupos analisados, ainda mais quando vivenciada no momento de lazer, posto essa 
identificação ser proveniente da dança enquanto experiência de lazer. A dança, essa manifestação 
artística, aliada ao fenômeno lazer contribui à minimização do “processo de excessiva fragmen-
tação e individualização presente na sociedade contemporânea” (Melo; Alves Júnior, 2012, p. 
47). Destarte, além de uma manifestação de lazer, a dança é uma forma de expressão interior e 
exterior de natureza social que existem dentro de um contexto que perpassa tanto o individual, 
quanto o coletivo, numa perspectiva social que permite ao sujeito pensar, refletir e exprimir 
sentimentos e realidades construídas, cercadas de sentidos, significados, simbologias e valores – 
tanto para os corpos dançantes como para quem aprecia –, visto que o signo e a situação social 
estão e são indissociáveis. Assim, enquanto experiência de lazer a dança é

Um importante componente da cultura, e cultura é a lente pela qual observamos o mundo 
que nos cerca. O conjunto de interpretações que fazemos está diretamente ligado a nossa 
cultura e se a dança faz parte desta cultura, através do lazer ela pode gerar uma mudança de 
perspectiva que interfira na maneira de entender o outro e assim entender as nossas relações 
sociais (Souza et al, 2005, p. 224).

Ao compreendermos a dança enquanto experiência de lazer como um fator de so-
ciabilidade, reconhecemos uma tensão latente em seu seio, uma vez que sua vivência, no caso 
específico, acontece mediante um contexto social que agrega e produz regras, valores e normas, 
fazendo com que os corpos dançantes se conectem e transcendam à realidade vivida, de forma 
singular e coletiva. A dança encanta, seduz, emociona e enquanto prática de lazer é uma vivência 
dotada de sociabilidade em comunhão com a cultura e com o lúdico, visto que é na “interação 
do sujeito com a experiência vivida que possibilita o desabrochar de ludicidade”, num modo 
único de fruir a vida social, num enredo conjugado de sentidos e emoções que fazem florescer 
um processo estético e valorativo de apropriação do sujeito em relação a experiência vivida 
(Gomes, 2004, p. 145).
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Não obstante, o lazer aqui é entendido em sua perspectiva multidisciplinar e interdis-
ciplinar, que agrupa um leque de manifestações culturais no tempo e no espaço de vivência, 
compreendendo a dança como uma das múltiplas e variadas possibilidades de experiências do 
lazer, emergida do hibridismo de heranças culturais distintas. Portanto, defender o lazer em seus 
desdobramentos multi e interdisciplinares significa estabelecer conexão com áreas diferentes de 
atuação, uma vez que o lazer é um fenômeno que não se finda num único discurso ou área de 
conhecimento, mas sim trata-se de um campo que, para sua apropriação e discussão, é necessário 
compreender a sua inteireza e dinamicidade e não mais enquadra-lo, haja vista que essa ampli-
tude de referências se torna um caminho na compreensão da profundidade do lazer, ainda mais 
quando se almeja entender as ações realizadas pelos atores sociais, num dado espaço-tempo de 
manifestação cultural.

Portanto, refletir e elaborar práticas ressignificadas de lazer, na sociedade atual, constitui 
um ato de transformação da ideia hegemônica e homogeneizadora de lazer que perpassam as 
relações dos sujeitos, induzindo-os a conceitos esvaziados e alienados. Não raro há uma cons-
tante associação de experiências individuais vivenciadas, que muitas vezes, implicam na redução 
de conceitos a visões parciais, perenes e restritas ao conteúdo de determinada atividade, uma 
vez que o lazer corresponde a um período de tempo não sujeito a deveres e obrigações. Logo, o 
descanso e o divertimento são os mais relacionados, deixando de lado os valores de desenvol-
vimento pessoal e social, que podem ser propiciados pela experiência do lazer, no entanto, sua 
vivência pode ocorrer em qualquer atividade ou tempo, desde que haja percepção de liberdade 
durante as ocupações e motivação intrínseca.

Através do divertimento e do desenvolvimento pessoal, o lazer propicia a transformação 
do indivíduo em ser social no tocante à emersão do sujeito enquanto cidadão, além de favorecer 
o lúdico e/ou resgatá-lo quando jovem e/ou na vida adulta. Portanto, as experiências de lazer 
devem ser percebidas também como uma prática educativa, uma vez que fomentam o forta-
lecimento, a organização social, o compromisso e o vínculo de pertencimento, elementos que 
alicerçam e dão sentido e significado à emancipação do ser humano. Ademais, as experiências 
de lazer fazem com se descubram qualidades e habilidades que até então eram ignoradas pelo 
sujeito e isto pode ser desenvolvido e usufruído em benefício próprio, dos outros, do grupo, da 
sociedade, além do que, empregar uma parcela do tempo livre em atividades geradoras de con-
tentamento, desempenho, descanso, desenvolvimento pessoal e social possibilitam manutenção 
e/ou restauração do equilíbrio físico e psíquico, capacitando-lhe, direta ou indiretamente, investir 
nas escolhas de lazer, onde sua procura almeja estabelecer não somente novas relações sociais, 
mas também encontrar-se no e com o outro, relacionado a importância dessas relações como 
influência para buscar novas experiências de lazer.

resULTadOs e COnCLUsÕes preLiminares

Acreditamos que a dança auxilia os sujeitos sociais a tornarem-se mais criativos e atuan-
tes na sociedade em que vivem, uma vez que a atitude de criar dança não se trata apenas de algo 
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meramente mecânico, mas sim de uma elaboração altamente consciente e sensível. Dançar é uma 
nova forma de interação com o mundo, criada pelo ser humano no afã de superar as linguagens 
convencionais, portanto, necessita ser entendida e reconhecida como área de conhecimento, haja 
vista proporcionar recursos de permanência e/ou sobrevivência de uma pessoa ou de um grupo. 
O corpo dançante cria, estimula, sente, reflete, questiona, exacerba sob a forma de dança, ou 
numa escrita sobre dança, a partir da capacidade desta de dar, transformar e expandir sentido 
e significados na relação com o mundo a sua volta.

Ambos os grupos estão situados no município de Esplanada-Bahia e incorporam crian-
ças, jovens e adultos que vivenciam a dança como experiência de lazer nas mais variadas formas 
de expressão, linguagem, libertação, sociabilidade, ludicidade, emancipação e educação. Não 
obstante, nessa experiência de lazer, os corpos dançantes dão vozes aos sujeitos, apontando suas 
particularidades, reconhecendo o conhecimento produzido coletivamente, bem como as aprendi-
zagens e os e valores socioeducativos desenvolvidos, enquanto processo de pertencimento social, 
cultural e dinâmico em constante transformação. Dançar, enquanto atitude revolucionária dos 
grupos supracitados, transcende os limites da educação escolarizada, decodificando conflitos, 
rupturas, ambiguidades, simbologias, sentidos, significados e singularidades que, assentadas nas 
experiências de lazer, promovem o compartilhamento de conhecimentos, afetividades, criticida-
des, criatividades e responsabilidades com os corpos dançantes de forma individual e coletiva.

O grupo de dança KDance realiza seus encontros num espaço privado, numa academia 
localizada na área central da cidade de Esplanada, local onde a professora que coordena o grupo 
também trabalha. Seus ensaios são aos sábados, das 16 às 17 horas, e o grupo reúne, em sua com-
posição, adolescentes e jovens de toda a cidade, mas, o maior quantitativo, é do centro. Noutro 
lado da cidade, no bairro Timbó, numa área de vulnerabilidade social, haja vista os núcleos de 
comercialização de drogas, situa-se o grupo de dança Safira Dance. Seus ensaios ocorrem numa 
propriedade privada, pertencente a familiares do professor que coordena o grupo, nas segun-
das-feiras e quartas-feiras, das 18 às 19 horas, e o grupo compõe-se por crianças, adolescentes e 
adultos especifica e unicamente desse bairro. Ambos coordenadores dos grupos são licenciados 
em Educação Física e visualizam seus grupos de dança como o lugar da novidade, da prática 
pedagógica diferenciada, uma vez que, enquanto experiência de lazer, a dança suscita diferentes 
concepções de corpo que celebram e reconstroem as relações entre os sujeitos e deste para com 
a comunidade em que se inserem.

As diversidades e as pluralidades dos corpos dançantes dos grupos supracitados, em 
todos os seus contextos de complexidade e demandas, suscitam aprendizagens socioeducativas 
nos movimentos sinergicamente elaborados e produzidos, possibilitando que os sujeitos sejam 
meio e obra de arte e expressão pelo e no corpo que dança, no intuito de apreender para além 
dos “conhecimentos elaborados pela humanidade como verdades absolutas e imutáveis, porém 
que saibam refletir e que se sintam capazes de interferir sobre esses conhecimentos, re-elaboran-
do-os” (Fiamoncini; Saraiva, 2001, p. 98). Trata-se, portanto, de problematizar, contextualizar 
e refletir acerca dos elos comuns entre as diversas formas de identidades singulares e subjetivas 
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dos corpos que dançam, bem como suas respectivas necessidades pessoais e sociais oriundas de 
suas experiências experimentadas em seus ambientes.

O desenvolvimento social, pessoal e cultural, observados nos grupos de dança inves-
tigados, tende a se qualificar como lazer por ser realizado não somente de forma individual, 
mas, principalmente, com outros indivíduos que, espontaneamente, dele vivenciam, conhecem e 
valorizam os diferentes valores, descortinando a cultura de um povo, da comunidade em que se 
inserem, tornando singular, significante e memorável uma situação subjetivamente experienciada. 
Enquanto fenômeno de uma profunda relevância, significância e complexidade, o lazer é um dos 
instrumentos pelo qual se pode interpretar a sociedade, uma vez que através dele se refletem as 
suas desigualdades, suas representatividades e singularidades, bem como promove a sensação de 
bem-estar através da oportunidade de encontro consigo e com o outro, bem como interações que 
favorecem o desenvolvimento do caráter e da sociabilidade, contribuindo à qualidade de vida.

Dessa forma, refletir acerca das potencialidades socioeducativas do lazer a partir da 
dança vivenciada pelos grupos pesquisados significou reconhecer a pluralidade e a diversida-
de cultural, com vistas a minimizar as discriminações e exclusões, num constante processo de 
aceitação e tolerância das diferenças e singularidades, a fim de fortalecer e perpetuar os direitos 
sociais, as identidades culturais e as liberdades de linguagem e expressão. Ainda que arraigada 
de heranças e tradições culturais, a dança é criada e recriada a cada dia, por diferentes pessoas 
que produzem novos ritmos, novas modas e novas releituras com muita criatividade. Os corpos 
dançantes produzem e reproduzem modificações e adaptações que, com o passar do tempo, são 
incorporadas por indivíduos e grupos, reverberando sentidos e significados salutares à vivência 
e expressão da dança na vida social, incluindo-se, também nas práticas de produção artística, 
de educação e de lazer.

À guisa de conclusão foi possível reconhecer a dança como experiência de lazer, onde os 
corpos dançantes são sujeitos ativos do processo socioeducativo suscitando não somente a busca 
de prazer, mas também a apreensão de conhecimentos que perpassam os diferentes interesses 
culturais, ressignificando tabus, preconceitos e valores sociais. Destarte, a vivência da dança 
fomenta experiências de lazer, através de manifestações artísticas e culturais, contextualizadas, 
descortinando críticas sociais, imbuídas de uma oportunidade de diversão, com efeitos positivos 
no humor, no equilíbrio dos sentimentos, na autoestima, na interação social, refletindo positiva-
mente no rendimento cognitivo, pessoal e na imagem individual e coletiva.
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RESUMO: O presente texto pretende refletir sobre a acesso a cultura e lazer para 
estudantes e comunidades escolares, a partir de impressões encontradas em pesqui-
sa sobre o projeto de dança educacional realizado com a participação de escolas 
municipais de Belo Horizonte – MG. Tal pesquisa pretendeu investigar o potencial 
transformador do projeto em relação à sensibilização estética e ao acesso aos bens 
culturais da cidade e equipamentos de cultura e lazer, como os teatros, o que será 
focalizado nesse trabalho. Percebe-se a necessidade de ações educativas para que a 
população, incluindo os menos favorecidos, possam desfrutar de bens culturais e se 
apropriar das oportunidades de cultura e lazer da cidade. Nesse sentido, se destaca a 
importância da animação cultural como estratégia para uma sociedade cada vez mais 
democrática e inclusiva, realçando a importância do lazer como direito do cidadão.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso a lazer. Dança educacional. Animação cultural. Expe-
riência estética.

RESUMEN: Este texto pretende reflexionar sobre el acceso a la cultura y el ocio para 
estudiantes y comunidades escolares, a partir de las impresiones encontradas en la 
investigación sobre el proyecto educativo de danza realizada con la participación de 
las escuelas municipales de Belo Horizonte - MG. Dicha investigación tuvo como 
objetivo indagar en el potencial transformador del proyecto en relación a la conciencia 
estética y el acceso a los bienes culturales en la ciudad y equipamientos culturales y 
de ocio, como los teatros, que se centrarán en este trabajo. Se percibe la necesidad de 
acciones educativas para que la población, incluidos los menos favorecidos, pueda 
disfrutar de los bienes culturales y apropiarse de las oportunidades de cultura y ocio 
de la ciudad. En este sentido, destaca la importancia de la animación cultural como 

54 E-mail: telmawins@hotmail.com
55 E-mail:  elischaves@hotmail.com
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estrategia para una sociedad cada vez más democrática e inclusiva, destacando la 
importancia del ocio como derecho ciudadano.

PALABRAS CLAVE: Acceso al ocio. Danza educativa. Animación cultural. Experiencia 
estética.

apresenTaçãO 

A proposta do estudo, a partir da dissertação de Mestrado56 que se debruçou sobre 
o projeto Palcos da Cidade57, é realizar uma análise crítica sobre a proposta e compreender, a 
partir da perspectiva dos monitores que dão aulas de dança no contexto da educação integral, 
qual é a percepção relativa ao acesso a cultura e lazer para os estudantes e comunidade escolar.

A escolha de partir do olhar dos monitores coreógrafos participantes foi devido à sua 
posição privilegiada na rede de envolvidos, visto que são os sujeitos que têm contato com todos 
os segmentos diretamente: estudantes, gestores escolares, coordenação do projeto e demais mo-
nitores coreógrafos. Esses sujeitos participam de apresentações de dança internas e externas à 
escola, levando estudantes e fazer parte de festivais e espetáculos de dança.

Uma das metas foi dimensionar, a partir das informações obtidas, o alcance da sensi-
bilização estética e do acesso a bens e equipamentos culturais tanto pelos monitores, quanto 
pelos participantes do projeto que estão vinculados a eles. Objetivou-se verificar se projetos 
dessa natureza, que envolvem grande número de estudantes em ação artística de dança fora dos 
muros da escola possuem potencial transformador, em caráter social, cultural e de lazer, tendo 
em vista a percepção dos entrevistados.

De posse das entrevistas, das análises e das conclusões obtidas, propomos a presente 
reflexão sobre o acesso a cultura e lazer na cidade para estudantes e comunidade escolar.

eXperiÊnCia esTÉTiCa, dança e edUCaçãO

O contexto em que se pretende sediar as discussões desse texto é a dança que acontece 
no cenário escolar. Para tal, é interessante entender como a dança se insere nesse horizonte, e as 
potencialidades da experiência estética na escola.

Ao longo do tempo, a dicotomia entre mente e corpo vem sendo difundida e reforçada. 
Essa ideia pressupõe que o indivíduo é composto dessas duas partes, que se relacionam com o 
bem e o mal, o intelectual e o corporal, o nobre e o vulgar. De certa forma, ciência e arte carre-
gam elementos dessa separação, sendo a ciência o reflexo da mente e das razões e a arte, reflexo 
do corpo e das emoções. Na escola, essa separação frequentemente se reproduz no trato com 

56  O	texto	possui	fragmentos	da	dissertação	de	Mestrado	“A	coreografia	da	rede:	olhares	sobre	o	projeto	Palcos	da	
Cidade	no	Programa	Escola	Integrada	em	Belo	Horizonte”	defendida	em	2020	(RODRIGUES,	2020).

57  A Educação Integral nos Palcos da Cidade:	projeto	de	dança	educacional	realizado	periodicamente	na	Rede	Municipal	
de	Educação	de	Belo	Horizonte,	que	propõe	a	criação	de	um	espetáculo	de	criação	coletiva	a	ser	apresentado	em	
teatros da cidade.
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os conteúdos e atividades. Não resta dúvida sobre a qual metade do sujeito a dança se adere. 
Gomes Júnior e Lima (2002) consideram que a dança, no contexto educacional, conduzida por 
um processo de discussão e reflexão, numa perspectiva de experimentação estética, pode servir 
de elemento transformador e libertador, aproximando conhecimentos de natureza racional e 
emocional, sem eleger prioridades e, consequentemente, promovendo condições para o aflora-
mento da criticidade.

O equilíbrio entre os polos racional e emocional pode levar a uma educação crítica, que 
tenha de um lado a racionalidade, base da sociedade moderna ocidental, e de outro a pos-
sibilidade de mantermos viva nossa identidade cultural, pelo caminho da experimentação 
estética (Gomes Júnior; Lima, 2002, p. 37).

Duarte Junior (2000) nos esclarece que a educação do sensível pode ser considerada 
educação estética, na medida em que se considere a raiz grega aisthesis, que representa a capa-
cidade da pessoa de se perceber e perceber o mundo que o rodeia, em uma dinâmica integrada, 
o que está comprometido no tratamento dado à questão pela escola.

A educação do sensível nada mais significa do que dirigir nossa atenção de educadores para 
aquele saber primeiro que veio sendo sistematicamente preterido em favor do conhecimen-
to intelectivo, não apenas no interior das escolas, mas ainda e principalmente no âmbito 
familiar de nossa vida cotidiana (Duarte Júnior, 2000, p. 15).

O fazer artístico, como atividade intelectual, implica em experiência estética e o com-
ponente de raciocínio inteligente exigido para a realização de tal tarefa classifica essa experiên-
cia como elaborada e complexa. Para Duarte Junior (2000), a compreensão de um elemento 
estético se dá com o sujeito como um todo e não apenas de forma fria e racional. Entendemos, 
assim, que a dança, enquanto arte, pode representar “precioso instrumento para a educação do 
sensível, levando-nos não apenas a descobrir formas até então inusitadas de sentir e perceber o 
mundo, como também desenvolvendo e acurando os nossos sentimentos e percepções acerca da 
realidade vivida” (Duarte Júnior, 2000, p. 25). 

A dança é uma possibilidade de comunicação e fruição da vida. E seus movimentos 
certamente nascem de atitudes não dançantes para, enfim, alcançar a atmosfera expressiva. 
Dewey (2010) relaciona a forma como atos espontâneos tornaram-se expressivos com o tempo, 
na medida que adquirem a finalidade de melhorar a convivência humana. O autor explica que 
atos “praticados de maneira espontânea e separada se reúnem e passam de um material bruto e 
tosco a obras de arte expressiva. Somente quando o material é empregado como veículo é que 
existem expressão e arte” (Dewey, 2010, p. 15).

No universo das artes, a dança apresenta vantagens a ela inerentes, como o fato de ser 
uma linguagem universal, que comunica sem reivindicar conhecimento prévio e por gozar do 
acompanhamento usual da música, que coopera no envolvimento daquele que dança e do que 
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assiste. As mensagens que a dança transmite podem ser facilmente percebidas em nível de expe-
riência estética. Aquele que dança propõe uma conexão com o público que precede a palavra, 
o texto e a formalidade. 

No que diz respeito à experiência estética, fazemos referência aos pensamentos de John 
Dewey (1980) e sua discussão sobre a experiência estética nas artes. O autor considera que a 
arte faz parte da vida e da natureza humana e nasce da interação entre o organismo e o meio. 
Nesse sentido, ela é considerada uma maneira de experimentar a vida e a experiência se dá a 
partir da interação com o meio e os eventos do cotidiano, alcançando a dimensão estética. “O 
esquema do padrão comum é dado pelo fato de que toda experiência é o resultado de interação 
entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo no qual ela vive” (Dewey, 1980, p. 95).

Para Dewey (2010), ao contrário da experiência intelectual, onde a relação e o orde-
namento das partes levam à satisfação por conduzir a uma conclusão, a experiência estética 
concretiza-se num ritmo crescente, e seu desfecho não aponta apenas para uma direção. Essa 
diferenciação no contexto escolar, trazendo outras formas de pensar e se relacionar com co-
nhecimentos, abre uma possibilidade de novos raciocínios. A liberdade e a individualidade das 
percepções no processo do espetáculo forjado na escola, bem como a multiplicidade de resulta-
dos possivelmente satisfatórios, revelam um componente fortemente lúdico, contexto que abre 
caminhos para o alcance da esfera das emoções.

Dewey (1980) também ressalta que a emoção é o que diferencia a expressão artística da 
habilidade. A partir da elaboração e da abstração como elementos comuns, a emoção delibera 
a experiência estética. 

O milagre da mente é que algo semelhante ocorre na experiência sem que haja transporte 
e sem disposição de ordem física. A emoção é a força que move e consolida. Ela seleciona 
aquilo que é congruente e tinge com seu matiz aquilo que é selecionado, proporcionando, 
assim, unidade qualitativa a material extremamente díspares e dessemelhantes. Provê, 
portanto, unidade em e através das partes variadas da experiência (Dewey, 1980, p. 94).

A dinâmica que se estabelece entre a obra, o artista e o público promove um novo modo 
de ver, sentir e apreciar as cores, os movimentos, o ritmo e a imagem. Desta forma, corroboramos 
as ideias de Dewey, que critica as concepções filosóficas que dividem o indivíduo em comparti-
mentos, distinguindo alma e corpo e separando a classe intelectual da técnica. A arte conjuga os 
campos intelectuais, emocionais, sensíveis e técnicos. Nesse sentido, desenvolver um trabalho 
de produção de um espetáculo em dança exige pensá-la como atividade integral de experiência 
estética e com potencial educativo e lúdico. 

Compreenderemos a dança, para efeitos dessa pesquisa, como elemento da cultura 
humana, que comunica, educa e socializa, levando em conta, ainda, a necessidade de pensar 
sobre ela com mentalidade contrária às dualidades entre corpo e mente, racional e emocional, 
encarando o indivíduo como ser pleno, único e múltiplo. Aquele que dança produz ou reproduz 
movimentos e tem o poder de afetar os que o cercam. Essas narrativas e trocas de experiências 
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acontecem como vivência de lazer, na experiência educacional. A dança se posiciona aqui como 
meio de promoção e verificação do acesso, abordado no tópico seguinte.

aCessO a CULTUra e Lazer na Cidade 

Na pesquisa mencionada, quando questionados sobre as oportunidades de acesso a 
equipamentos de cultura e lazer para os estudantes e comunidade escolar, os entrevistados foram 
unânimes em relatar que eles não acessam esses locais e eventos relacionados como poderiam 
ou como seria de direito. Questões financeiras, do trabalho, do desconhecimento, dos territó-
rios que são distantes dos polos culturais da cidade foram pontuadas num misto que pretendeu 
justificar o não acesso.

As escolas municipais de Belo Horizonte promovem frequentes saídas com os estudantes 
para parques, museus, cinemas, clubes, dentre outros. Contudo, esses percursos são realizados 
pela escola e não envolvem as famílias e a comunidade escolar. A circulação autônoma dos 
moradores dos entornos escolares ainda se apresenta de forma deficiente. Os relatos descrevem 
falta de experiência, falta de familiaridade com equipamentos e eventos de lazer e cultura.

O acesso desigual a equipamentos de cultura e lazer no contexto do espaço urbano 
tem uma de suas origens no crescimento descontrolado das cidades, que leva ao afastamento 
das pessoas mais pobres para as periferias e, consequentemente, distancia-os da concentração 
de teatros, cinemas, museus e afins. Nesse sentido, para Marcelino (2000, p. 25), “pode-se dizer 
que democratizar o lazer implica em democratizar o espaço. E se o assunto for colocado em 
termos da vida diária, do cotidiano das pessoas, não há como fugir do fato: o espaço do lazer 
é o espaço urbano”. 

Entender a cidade como equipamento de lazer requer atenção à fragmentação em relação 
à localização e oportunidades de acesso a equipamentos de lazer. Estes, frequentemente, estão 
nos territórios centralizados, próximo das pessoas que têm maior poder aquisitivo. Em verdade, 
existem várias cidades dentro de uma e cada um de seus moradores tem um mapa mental, de 
acordo com seus trajetos e oportunidades. Apesar de ser uma problemática histórica e comple-
xa, vemos lacuna importante a se ocupar nessa perspectiva, no intuito de reverter essa lógica e 
aproximar cidade e cidadão. Conscientização para reorganização do meio urbano e acesso aos 
equipamentos podem ser tratadas na perspectiva do lazer. Contudo, de acordo com Melo e Alves 
Júnior (2012, p. 49), “não basta levar os cidadãos aos equipamentos culturais localizados nas 
áreas privilegiadas, mas lançar o questionamento sobre a má distribuição”. As reivindicações 
mais frequentes, como saúde, escola e segurança, podem se somar às relativas a lazer e cultura: 
teatros, museus, cinemas, dentre tantas outras.

Para Pereira, Cunha, Silva e Isayama (2015), na educação para o lazer devem prevale-
cer estratégias que conduzam à tomada de consciência ética, alterando os olhares e provocando 
novos modos de vida. Os autores consideram a educação para o lazer um instrumento contra 
hegemônico, através do qual vivências de lazer praticadas de forma crítica e criativa podem 
conduzir à transformação social. Assim, por meio de intervenções baseadas na democracia e na 
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emancipação, as propostas devem buscar a autonomia dos sujeitos, que poderão dar seus passos 
seguintes sozinhos, motivados por uma nova consciência. Para Reis et al. (2011, p.9), educar, 
nesse sentido, “significa fornecer ao indivíduo a formação e os conhecimentos necessários para 
que ele queira usufruir as diferentes possibilidades de lazer disponíveis. Trata-se de oportunizar 
experiências e vivências nas mais variadas práticas de lazer, despertando o interesse do indivíduo”.

 A profundidade do entendimento das causas e das saídas para favorecer o acesso a 
equipamentos e eventos de cultura e lazer aos estudantes e comunidade escolar, de forma autô-
noma, por parte dos entrevistados, é variável. Todos reconhecem que o acesso é restrito, mas a 
compreensão da rede política e social que priva muitos e favorece poucos é variável. Entender 
esse sistema é o primeiro passo para ampliar os canais de informação, principalmente para 
grupos de pessoas que são geograficamente e financeiramente excluídas das oportunidades de 
lazer da cidade. 

Concordo com Reis et al. (2011), ao considerar arte e cultura como necessidades huma-
nas, a serem exploradas nas ações de lazer. Contudo, para que isso se efetive, é necessário que 
existam equipamentos de lazer disponíveis e acessíveis, mas que, principalmente, haja inclusão 
para esses lazeres, para que as pessoas possam desenvolver seu potencial sensível para tal e sin-
tam-se estimuladas e convidadas a frequentar esses espaços e eventos. Os autores ainda esclare-
cem que a acessibilidade depende da viabilidade do acesso aos espaços e aos bens culturais, que 
está atrelada a muitas variáveis, como transporte, estrutura urbana e disponibilidade financeira. 

Bourdieu e Darbel (2007), a partir de pesquisa realizada na década de 1960, analisaram 
o comportamento de visitantes de museus na Europa, relacionando-o com o grau de instrução. 
A conclusão a que chegaram foi que as práticas culturais e as preferências artísticas das pessoas 
são dependentes do nível de escolaridade, bem como do nível cultural da família de origem. 
“Quem não recebeu da família ou da escola os instrumentos, que somente a familiaridade pode 
proporcionar, está condenado a uma percepção da obra de arte que toma de empréstimo suas 
categorias à experiência cotidiana e termina no simples reconhecimento do objeto representado” 
(Boudieu e Darbel, 2007, p. 79). A apreciação de arte e cultura só é possível para quem tem 
alguma competência técnica, que precisa ser aprendida e estimulada. Dessa forma, se estamos 
tratando de escolas de uma rede pública, em que a grande maioria das famílias não têm acesso 
e, por vezes, não valoriza o consumo de bens culturais e artísticos, a escola pode se empenhar em 
ocupar um lugar de importância na compensação de parte dessa lacuna de apropriação cultural, 
promovendo ações que oportunizem experiências nesse sentido. 

Contudo, Bourdieu (1999) já alertava que a escola vem, ao longo dos tempos, repro-
duzindo as desigualdades sociais a que estão submetidos os estudantes, inclusive enquanto con-
sumidores críticos de cultura e arte, tendo como referência os contextos culturais das famílias. 
Pesando um pouco mais esse lado da balança, para Reis et al. (2011, p.13), a escola, de maneira 
geral, além de não proporcionar situações potencialmente favoráveis para que os estudantes 
tirem proveito de experiências de cunho artístico e cultural, “acaba reproduzindo a situação 
social de exclusão cultural sentida pela maioria, ao mesmo tempo em que ela própria contribui 
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para legitimar e valorizar essa apropriação cultural”.
Para que a ação escolar, nessa seara, seja fortalecida, na perspectiva da educação para 

o lazer, o papel do animador cultural se faz ímpar. O animador cultural é um educador de sensi-
bilidades, que não pretende organizar ideias. Seu trabalho é desconstruir os olhares e despertar 
questionamentos.

O animador cultural deve ser fundamentalmente um estimulador de novas experiências 
estéticas, alguém que em um processo de mediação e diálogo pretende apresentar e discutir 
novas linguagens; um profissional que educa ao incomodar e informar sobre as possibilidades 
de melhor sorver, acessar e produzir diferentes olhares (Melo, 2002, p. 106).

Segundo Melo (2002), a animação cultural, em se tratando da educação do sensível, 
não faz uma opção entre razão e emoção. Antes, visa pontos de equilíbrio, ao considerar uma 
razão que não pretende ser universal e absoluta, ao mesmo tempo que reconhece na sensibili-
dade aspectos racionais que geram conhecimento. A animação cultural não catequiza, mas, sim, 
oportuniza e estimula as experiências. Para além de trabalhar com valores, a animação cultural 
pretende alcançar percepções e sensibilidades. 

Oferecer aos sujeitos uma estética formatada pode criar o empobrecimento das sen-
sibilidades, e esse é um forte fluxo conservador ativo na sociedade. Com as fórmulas prontas, 
é possível diminuir a capacidade de pensar, que está ligada ao embotamento da capacidade de 
sentir. E, para Melo (2002, p. 105), nesse jogo, “causa e consequência notáveis se encontram 
na intolerância à diversidade cultural. Por isso é que vai compreender que a educação estética 
pode transformar a existência cotidiana, injetando nela um princípio fundamental de liberdade 
de escolha”.

Conforme recomendam Pereira, Cunha, Silva e Isayama (2015), existe necessidade de 
favorecer acessibilidade e participação social ampla às oportunidades de apropriação da cultura, 
de questionamento e enfrentamento das barreiras visíveis e invisíveis, que “se configuram na 
fragilidade das ações de democratização, nos aspectos econômicos-políticos-sociais, nas formas 
de apropriação que variam de acordo com classe, gênero, idade e na cultura hegemônica pro-
duzida pela atual sociedade” (Pereira et al., 2015, p. 251).

No contexto educacional, principalmente, essas mudanças de paradigmas têm chance 
de acontecer através de processos formativos que alcancem os envolvidos. Diálogos e práticas, 
compartilhamento de experiências e de conhecimentos, são as vias de transformação da visão 
e ampliação de horizontes. Entender as possibilidades educativas e de desenvolvimento pessoal 
oportunizadas pelo lazer torna o trabalho, nesse campo, passível de grande colheita e, ao mesmo 
tempo, comprometido com grande responsabilidade.

Precisamos colaborar com a formação de sujeitos comprometidos com o processo de cons-
trução do saber; sujeitos que questionem a realidade, que perguntem pelo sentido de seu 
exercício profissional, que assumam uma atitude reflexiva face aos processos sociais e às 
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contradições de nosso meio, fazendo do lazer não um mero e alienante produto a ser con-
sumido, mas uma possibilidade lúdica, crítica, criativa e significativa a ser vivenciada com 
autonomia e muita responsabilidade (Gomes, 2009, p. 136).

Pensar e dialogar sobre o acesso a diferentes territórios, além dos muros da escola e 
dos limites do bairro, considerando essa circulação uma apropriação de saberes e vivências, en-
coraja uma educação para o lazer, que enfrenta o modelo alienante. As práticas, nesse sentido, 
somam-se, para colaborar na transformação social. A experiência estética e as ações ligadas ao 
fazer artístico e à dança se revelam de grande potencial nesse campo.

COnsideraçÕes Finais 

A questão do acesso a equipamentos e eventos de cultura e lazer da cidade para as 
comunidades escolares aparece como lacuna, principalmente rede pública municipal de edu-
cação, que possui, prioritariamente, escolas que se situam em áreas de periferia e que abrigam 
comunidades menos abastadas. A apropriação dos espaços destinados à cultura e ao lazer na 
urbe são cercados de obstáculos visíveis e invisíveis, que selecionam os seus eleitos. Mesmo em 
casos em que não há cobrança de ingressos, existe um credenciamento oculto que constrange a 
participação daqueles que estão à margem dessa listagem impalpável. Não há de se desprezar, 
contudo, a iniciativa de projetos como o pesquisado, que envolvem dança educacional, bem 
como de outras ações educacionais de circulação na cidade. 

A educação para o lazer aparece, aqui, como caminho aberto para empreender nos 
sujeitos a criticidade necessária para questionar as amarras sociais que impedem que determi-
nado grupo acesse ou desfrute das oportunidades que os equipamentos de cultura oferecem. A 
participação social e a acessibilidade a bens, equipamentos e eventos relacionados à cultura e ao 
lazer podem fazer parte das reivindicações sociais comunitárias, que visam à democratização. 
Essa é uma luta que envolve uma rede muito maior, que enfrenta a apartação da sociedade de 
acordo com sua classe social, dentre outros divisores que pautam a cultura hegemônica vigente. 
O lazer pode ser mecanismo mediador de transformação social.

Nesse processo, a arte, e aqui especialmente a dança com suas especificidades, através 
da experiência estética, são catalisadores para o sucesso das empreitadas.

Dessa forma, destaca-se a necessidade de uma educação pelo e para o lazer, que reacenda 
a esperança de uma sociedade mais inclusiva, favorecendo que os menos privilegiados possam 
se apropriar das manifestações culturais com criticidade e participativamente, de modo que o 
lazer possa ser fruto de uma escolha e não uma reprodução de padrões estigmatizados. Nesse 
sentido, a escola é um local privilegiado para disparar essas iniciativas e o componente estético, 
o sensível representado pelas emoções, dá força a esses vetores. 
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RESUMO: O artigo aborda as relações entre dança e identidade, tema assumido a 
partir da interface entre os campos da Educação e do Lazer. São explorados dois casos 
de ensino-aprendizagem da dança– no Programa Escola Aberta e Escola Integrada 
– cujas práticas revelam dissonância e descompasso entre a educação proposta pela 
escola - que trabalha com um currículo formal, fechado e centrado no paradigma 
tradicional - e a educação para as artes, a sensibilidade e o corpo. Nesses contextos 
permeados pela dança, por meio dessa prática de lazer, os sujeitos conectam-se uns 
com os outros, se organizam e constituem suas identidades.  O olhar para o processo 
de ensino-aprendizagem da dança a partir da lente do lazer possibilita, portanto, 
reconhecer tal prática como lugar de expressão da essência do ser, na sua busca 
por emancipação e transcendência de suas sensibilidades, de modo intrinsicamente 
coletivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Dança. Identidade. Lazer. Educação.

RESUMEN: El artículo aborda la relación entre danza e identidad, tema asumido 
desde la interfaz entre los campos de la Educación y el Ocio. Se exploran dos casos 
de enseñanza-aprendizaje de la danza -en el Programa Escuela Abierta y Escuela 
Integrada- cuyas prácticas revelan disonancia y desajuste entre la educación propuesta 
por la escuela -que trabaja con un currículo formal, cerrado y centrado en el paradigma 
tradicional- y la educación para las artes, la sensibilidad y el cuerpo. En estos contextos 
permeados por la danza, a través de esta práctica lúdica, los sujetos se conectan, se 
organizan y constituyen sus identidades. Mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la danza a través de la lente del ocio permite, por tanto, reconocer esta práctica 

58 E-mail: 	j.araujodepaula@gmail.com
59 E-mail: 	brunadcarlo@yahoo.com.br



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

214 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

como lugar de expresión de la esencia del ser, en su búsqueda por emancipación y 
trascendencia de sus sensibilidades, de manera intrínsecamente colectiva.

PALABRAS-CLAVE: Danza. Identidad. Ocio. Educación. 

inTrOdUçãO

As pesquisas aqui apresentadas, e as reflexões que com elas trazemos, são frutos de 
nossos percursos nos respectivos cursos de mestrado e que são inseparáveis da nossa atuação 
como educadoras e dançarinas. Nossas trajetórias nos fazem refletir, cotidianamente, como a 
dança está atrelada ao processo de constituição de identidades. Além disso, o olhar e atuação 
na Educação a partir da experiência dançante nos faz questionar e vislumbrar possibilidades 
pedagógicas mais sensíveis e humanas, tendo o corpo constituído e percebido em primeira pessoa. 
Nesse sentido, os dois casos aqui convocados ao diálogo trazem experiências de dois Programas 
de Educação Integral do Município de Belo Horizonte/MG, âmbitos que, apesar de inseridos no 
contexto escolar, confrontam de diferentes formas a lógica e os sentidos desse espaço. 

A organização sistematicamente engessada da escola, em seus espaços, tempos, conteú-
dos, regras, entre outros, promove uma educação homogeneizadora, de acordo com interesses 
e propostas educacionais legitimadas em diferentes momentos e contextos históricos, atrelados 
às necessidades políticas, econômicas e sociais dos grupos hegemônicos.  Nesta perspectiva, este 
modelo de educação trata meninos e meninas de uma maneira que não considera particularidades, 
características e demandas do universo cultural no qual estão corporalmente inseridos. Assim, é 
possível afirmar que “o corpo tem sofrido várias intervenções com a finalidade de ser adaptado 
às exigências das formas sociais de viver em sociedade” (Sousa, 2004, p.25). 

A Educação Integral em Belo Horizonte, através de seus Programas60, busca, contudo, 
caminhar em uma direção diferente. A noção de Educação Integral está intimamente ligada às 
novas formas de se pensar as práticas escolares. Apesar de configurar-se como um contexto diverso 
em que circulam perspectivas em disputa, de uma forma geral em Belo Horizonte a proposta é 
a constituição de um tempo/espaço de ricas e diversas aprendizagens. 

A Educação Integral, nessa perspectiva, tem a possibilidade de trazer à cena práticas 
culturais historicamente pouco presentes ou, quando muito, associadas àquelas já tradicio-
nalmente pertencente aos currículos. “Nesse sentido, a dança, mesmo estando presente nos 
componentes curriculares Arte e Educação Física na nova proposta da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) de 2018, ganha maior expressividade e legitimidade no processo de formação 
dos estudantes nas ações desenvolvidas nas propostas da educação integral.” (Chaves, Cortês & 
Paula, 2019, p.100)

60	 São	parte	da	Educação	Integral	do	Munícipio	de	Belo	Horizonte	os	Programas	Escola	Aberta,	Escola	
Integrada	e	Escola	nas	Férias.	
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eXperiÊnCia de dança nO prOgrama esCOLa aBerTa

Este recorte procura   indagar sobre a   dissonância e descompasso entre a educação 
proposta pela escola - que trabalha com um currículo formal, fechado e centrado no paradigma 
tradicional - e a educação para as artes, a sensibilidade e o corpo,  presente no contexto não 
formal na atuação do Projeto Anjos D´Rua no Programa Escola Aberta.

Neste espaço, o jovem participante experencia um intercâmbio cultural intenso entre as 
mais diversas modalidades de dança, tendo como enfoque inicial  o hip hop. Embora situado em 
um equipamento público escolar, trata-se de um projeto social de dança, no escopo da educação 
não formal. 

Recorremos a La Belle (1982, p.2), que  define a educação não formal como “toda ati-
vidade educacional organizada, sistemática, executada fora do quadro do sistema formal para 
oferecer tipos selecionados de ensino a determinados subgrupos da população”, restringindo 
esta modalidade de educação a aquilo que não se tem na escola formal. Maria da Glória Gohn 
(1999, pp.98-99), acrescenta que a educação não-formal designa um processo de formação para 
a cidadania, de capacitação para o trabalho, de organização comunitária e de aprendizagem 
dos conteúdos escolares em ambientes diferenciados, sendo muitas vezes associada à educação 
popular e à educação comunitária.

Incorporado ao Programa Escola Aberta (PEA) da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) 
no ano de 2005, agrega na discussão do papel da ampliação dos tempos, usos e espaços do 
equipamento público escola, aos fins de semana e seu papel na formação humana vista pela 
perspectiva do lazer. O PEA funciona com uma organização própria e diferente da concebida 
pela escola regular. É orientado por um Caderno de Diretrizes61 (Belo Horizonte, 2015) de modo 
a contemplar as demandas das comunidades nas experiências de lazer no espaço escolar, aos fins 
de semana.  Definidas as prioridades das comunidades, cada oficineiro organiza sua prática, a 
ser acompanhada por um professor coordenador comunitário. 

A abertura de possibilidades e liberdade do processo criativo, proporcionados pelo PEA 
ao tornar-se morada do projeto socioeducativo, trouxe outras significações para o espaço escola 
e para sua relação com a comunidade. O funcionamento do Projeto Anjos D´Rua em um terri-
tório de escola municipal, representa a apropriação do equipamento público pela comunidade. 
O Anjos D’ Rua trabalha com a cultura hip hop a partir, principalmente, das suas manifestações 

61 O	 Caderno	 de	 Diretrizes	 da	 Gerência	 de	 Educação	 Integral,	 Direitos	 Humanos	 e	 Cidadania,	 da	
Prefeitura	de	Belo	Horizonte,	engloba	as	político-pedagógicas	e	operacionais	dos	programas	Escola	
Integrada,	Escola	nas	Férias	e	Escola	aberta.	Recebeu	reformulações	estruturais	no	ano	de	2015,	sob	a	
responsabilidade	de	Secretaria	Municipal	de	Educação	(SMED).	Foi	desenvolvido	com	a	coordenação	
geral	 de	 Arminda	 Aparecida	 de	 Oliveira,	 Lucilene	 Alencar	 das	 Dores,	 Marcele	 Triginelli	 Azzi	 e	
Marcília	de	Sousa	Silva,	com	a	colaboração	de	Sandra	Magna	Guadanini,	Carolina	Nunes	Bicalho,	
Terezinha	Nelma	de	Araújo	e	Mariana	Tavares	Silva.	Apresenta,	no	capítulo	reservado	ao	PEA,	uma	
contextualização	do	programa,	apresenta	as	diretrizes	para	ação	e	gestão,	um	processo	avaliativo	e	
uma	ampla	ênfase	da	questão	do	Programa	enquanto	espaço	formativo.
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de dança. Seus participantes são, em sua maioria, juventude preta, periférica e LGTBQIA+, entre 
15 e 25 anos.

Diante desta realidade, se faz necessário problematizar o que faz com que a sociedade 
feche seus olhos para a aprendizagem pautada no sensorial, no corpo que tem uma voz e no 
sujeito integral, buscando silenciá-lo pela força do capital, ao não dispor de recursos financeiros 
para investimento das práticas de lazer no contexto do programa.

Negar o movimento, o corpo, a dança, neste cenário, a força contra hegemônica se 
assenta no corpo protagonista, colocando-o como campo de estudo teórico-prático, cujo eixo 
de atuação é o movimento corpo que forma e deforma os sujeitos.  Não apenas no que diz res-
peito aos aspectos físico-estruturais do corpo, mas também os subjetivos, simbólicos e sociais, 
construídos a partir das relações:

O movimento é a característica essencial do ser vivo. A sensação, a emoção, o pensamen-
to e a memória são movimento. A Vida é movimento. A Educação Somática é um campo 
teórico-prático cujo eixo de atuação é o movimento do corpo como via de prevenção ou 
transformação de desequilíbrios de uma pessoa (Bolsanello, 2010, p.18).

A dança é o que os move e coloca-se como lugar de expressão da essência do ser, na 
sua busca por emancipação e transcendência de suas sensibilidades. Na atuação dos jovens do 
Anjos D´Rua o espaço escola ganha novos contornos e torna-se território de memórias, diálogo 
e construção coletiva, em que as pessoas constroem suas narrativas e histórias e que possibilitam 
um mover-me entre outros sujeitos e pelo mundo.

eXperiÊnCia de dança nO prOgrama esCOLa inTegrada

A imersão no contexto do Programa Escola Integrada62 possibilitou revelar diversas 
relações que fazem emergir a aprendizagem da dança. Isso porque a dança é parte importante 
nos processos desenvolvidos nesse contexto, seja nos momentos em que são nítidas as relações 
de ensino e aprendizagem, caso das oficinas, mas também nas apresentações e eventos culturais 
e nos momentos ditos informais, como na entrada e saída da escola, na hora do almoço, nos 
passeios e outros. A potencialidade do lugar da dança na escola nesse contexto possibilitou 
compreender seus processos de aprendizagem. 

62	 	Implantado	em	2006,	o	Programa	Escola	Integrada	da	rede	municipal	de	Educação	de	Belo	Horizonte	
configura-se	 como	uma	proposta	 inovadora	 e	 pioneira	 no	Brasil.	O	programa	prevê	 a	 articulação	
de	diversos	 setores	da	 sociedade,	 de	 forma	que	participem	e	 colaborem	no	processo	de	 formação	
dos	estudantes.	Inspirada	na	concepção	das	Cidades	Educadoras,	a	proposta	do	programa	é	que	se	
tenha	um	diálogo	permanente	e	uma	estreita	relação	entre	o	trabalho	desenvolvido	nas	escolas	e	a	
vida da cidade. O funcionamento do PEI no cotidiano da escola ocorre a partir da oferta, no contra 
turno	escolar,	de	oficinas	e	aulas-passeio,	além	dos	momentos	destinados	à	alimentação	e	mobilidade.	
“Essas	ações	oportunizam	aprendizagens	nas	áreas	pedagógica,	cultural,	esportiva,	artística,	de	lazer	
e	 formação	cidadã,	ofertando	atividades	nos	diferentes	 lugares	e	espaços	para	além	dos	muros	da	
escola,	além	das	viagens	pedagógicas	dentro	e	fora	de	Belo	Horizonte”	(Belo	Horizonte,	2015,	p.	24).
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A partir de um entendimento da aprendizagem como parte das práticas sociais63 (Lave, 
2015), foi possível compreender que a escola é um dos contextos nos quais os sujeitos (crianças 
e Professor) se relacionam com a dança e, portanto, aprendem. Apesar de distintos, no entanto, 
esses contextos se entrecruzam e estabelecem relações. Nos diferentes contextos e na escola, 
especialmente, a relação entre novatos e veteranos revela-se como fundamental para a mudança 
nas formas de participação dos sujeitos envolvidos, ou seja, para o processo de aprendizagem. O 
caráter coletivo do processo de aprendizagem foi, dessa forma, evidenciado. Como pontua lave 
(2015), a aprendizagem encontra-se na relação entre pessoas, contextos e práticas. Estar com o 
outro apresentou-se como fundamental nesse processo. 

O contexto da Educação Integral mostrou-se, portanto, como importante contexto 
de aprendizagem da dança. A escola mostra-se, de fato, como o espaço de ricas aprendizagens 
que, em diálogo com outras vivências, vão além dos conteúdos já tradicionalmente trabalhados.  
Nessa perspectiva, no entanto, é possível reconhecer que, além da aprendizagem da dança, emer-
gem possibilidades de aprendizagens na dança, ou seja, aprendizagens de modos de ser, sentir 
e perceber o mundo. O processo de aprendizagem “envolve a incorporação de formas de agir, 
de movimentar o corpo e com elas um conjunto de aspectos implícitos (referentes à dimensão 
identitária, à prática coletiva, a significados, a certos valores e disposições)” (Faria, 2008, p. 212).

O cabelo foi o principal elemento de mudança estética observado na pesquisa. Segundo 
Gomes (2002), é um dos principais símbolos de representação do corpo negro, especialmente 
por ser usado como elemento de classificação racial no Brasil. 

A rejeição do cabelo pode levar a uma sensação de inferioridade e de baixa autoestima, 
contra a qual faz-se necessária a construção de outras estratégias, diferentes daquelas usadas 
durante a infância e aprendidas em família. Muitas vezes, essas experiências acontecem ao 
longo da trajetória escolar” (Gomes, 2002, p.47).

Nesse contexto, no entanto, revelou-se um percurso de superação dos estereótipos so-
bre o negro, o corpo e o cabelo. A partir das práticas cotidianas, que muitas vezes não partiam 
apenas do discurso, o cabelo e a cor da pele puderam “sair do lugar da inferioridade e ocupar o 
lugar da beleza negra, assumindo uma significação política” (Gomes, 2002, p.49).

O Professor pediu que Roberta, Érica e Tati ficassem posicionadas no meio. Explicou que 
seriam elas, devido ao cabelo. A sequência de movimentos que fariam exigia que o cabelo 
fosse crespo. Tati estava com os cabelos presos e o Professor disse: “Pode tratar de vir com 
o cabelo solto também!” (Notas do caderno de campo)

Para além de um impacto local, com a influência causada nas outras crianças da esco-
la, a visibilidade provocada pelas apresentações externas - em outros espaços da cidade, para 

63	 Em	oposição	a	abordagens	cognitivas	nas	quais	mente/corpo	e	sujeito/sociedade	são	tomados	como	
instâncias separadas.
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outros sujeitos – contribui nessa mudança de olhar e superação de representações negativas. A 
aprendizagem da dança mostrou-se inseparavelmente aliada à aprendizagem de reconhecer-se 
negro, revelando a beleza presente nos corpos e, especialmente, nos cabelos.

dança e idenTidade: inTerFaCes COm O CampO dO Lazer

A construção do conhecimento corporificado, crítico, criativo e atuante é tecido pelo 
viés da experiência vivida com o pelo corpo que dança, como as experiências acima relatadas. 
Este diálogo explicita a potência e as possibilidades do diálogo entre dança e educação em sua 
interface com o campo do lazer.

Por meio da experiência na e da dança, sentem-se sujeitos em rede, que se agruparam, se 
organizam e tem objetivos que lhes são próprios. Fruem a linguagem da dança, especificamente a 
Dança Urbana, como forma de comunicação, de linguagem, de interação, sentidos e significados 
assentados na criatividade. Dançam para libertar-se social, político e culturalmente por meio 
de estilos e formas estéticas da performance que demarcam e manifestam seus anseios, desejos 
e posicionamentos.

As análises dos contextos apontam, portanto, para aproximações com elaborações teó-
ricas que aproximam o conceito de lazer à dimensão da cultura e aos processos de sociabilidade. 
Uma abordagem que provoque reflexões, diálogos e contextualizações sobre os processos que 
emergem nas práticas do lazer na dança. Nessa direção, concordamos com Gomes (2014) quando 
defende que a articulação de uma vivência lúdica e as manifestações culturais do nosso tempo 
e espaço atual nos permite ampliar a visão do lazer como um fenômeno social, devidamente 
situado na história em seus contextos político, social e cultural. 

Ao tomar as práticas de dança estudas como práticas de lazer, potencializamos o olhar 
para o processo de ensino-aprendizagem como lugar de expressão da essência do ser, na sua 
busca por emancipação e transcendência de suas sensibilidades, de modo intrinsicamente coletivo. 
Enfatizamos, como Gomes e Elizalde (2012, p.147) que a prática de lazer pode ser entendida 
como “[...] um ponto de partida para realizar essa conexão do sujeito consigo mesmo, com sua 
essência e com suas identidades”. 

Refletir sobre a dança a partir dessa perspectiva nos coloca questões para pensar os 
processos educativos na escola, uma vez que as práticas analisadas revelam dissonância e descom-
passo entre a educação tradicionalmente proposta pela escola - que trabalha com um currículo 
formal, fechado e centrado no paradigma tradicional - e a educação para as artes, a sensibilidade 
e o corpo. Destacamos que as práticas analisadas nos revelam uma forma de educar que possi-
bilita uma educação integral, no sentido de uma real possibilidade de “acabar com a separação 
entre escola e vida, construindo uma ponte entre a experiência social e a aprendizagem escolar, 
ponte esta assentada sempre sobre um espaço que, ao ser apropriado pelos sujeitos – estudan-
tes, profissionais da educação, pais, moradores da cidade –, passa a se constituir em território 
educativo”. (Leite, 2012, p.71)
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As experiências analisadas apontam caminhos para, ao se tomar as relações com o lazer, 
fazer emergir na escola processos educativos que tenham o corpo e a arte na centralidade e que, 
numa perspectiva emancipatória, possam suscitar o estabelecimento de laços de sociabilidade e 
processos de constituição de identidades. 

COnsideraçÕes Finais

Abordar as relações entre dança, educação e lazer nos permite problematizar as peculiari-
dades históricas, políticas, éticas, estéticas, culturais, sociais da escola e vislumbrar a constituição 
de relações mais humanas, emancipatórias e contra hegemônicas. Nos contextos investigados, a 
dança permeia os processos e, por meio dessa prática de lazer, os sujeitos conectam-se uns com 
os outros, se organizam e constituem suas identidades. 

O olhar para o processo de ensino-aprendizagem da dança a partir da lente do lazer 
possibilita, portanto, reconhecer tal prática como lugar de expressão da essência do ser, na sua 
busca por emancipação e transcendência de suas sensibilidades, de modo intrinsicamente cole-
tivo. A experiência vivida pelos jovens participantes da pesquisa com e pelo lazer, ressignificou 
o espaço escola e constitui saberes baseados na troca, no respeito as diferenças e no diálogo. 
Emerge uma criação em dança que transcende os limites da educação escolarizada e oportuniza 
aos sujeitos o registro de sua visão de mundo com e pelo corpo que dança.
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a paLaVra COmO pOTÊnCia dO enCOnTrO enTre dança e 
Lazer

Camila Teixeira Costa64
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RESUMO: Este relato tem como objetivo trazer reflexões e descrever experiências 
em meio a tempos de pandemia e os desdobramentos das medidas de distanciamento 
físico nas próprias experiências de lazer.  Este trabalho consistiu em compartilhar 
textos e estudos desenvolvidos, partindo do ponto que, crises, como a que vivemos, 
trazem impulsos e soluções criativas. A escrita, compartilhando minha história 
pessoal, me levou a lugares que me fizeram repensar relações sociais e compreender 
outros lugares a partir do meu corpo. Através da produção de um diário, a palavra 
surgiu como espaço de encontro entre o real e o imaginário, resultando em expe-
riências corporais através de vídeo-dança, aqui entendida como produção cultural 
contemporânea, como um dispositivo na construção de experiências estéticas e na 
potência criativa do ócio. 

PALAVRAS-CHAVE: Palavra. Diário. Dança. Experiência. Lazer

RESUMEN: Esta investigación tiene como objectivo traer reflexiones y describir 
experiencias en medio de tiempos pandémicos y las consecuencias de las medidas 
de distancia física en las propias experiencias de ocio. Este trabajo consistió en 
compartir textos y estudios desarrollados, partiendo del punto que crisis, como la 
que vivimos, traen impulsos y soluciones creativas. La escrita, compartiendo mi 
historia personal, me llevó a lugares que me hicieron repensar las relaciones sociales 
y comprender otros lugares de mi cuerpo. Mediante la producción de un diario, la 
palabra surgió como un lugar de encuentro entre lo real y lo imaginario, resultando 
en experiencias corporales a través de vídeo-danza, entendida aquí como producción 
cultural contemporánea, como dispositivo en la construcción de experiencias estéticas 
y en la potencia creativa del ocio.

PALABRAS CLAVE: Palabra. Diario. Danza. Experiencia. Ocio.
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Esse relato tem como objetivo compartilhar experiências vividas em um momento de um 
isolamento social e distanciamento físico. Novas configurações de lazer e tempo livre surgiram 
nessa situação, e a relação com o corpo se transformou - entendendo que o isolamento social, 
vivenciado pela autora, proporcionou estar mais tempo na própria casa. Esse fato me fez olhar 
para meu corpo de outras maneiras. Ao mesmo tempo em que sentia falta de estar fora da minha 
casa, me movimentando para além das paredes que me faziam companhia, sentia vontade de 
estar mais dentro de mim mesma, mais conectada com as pulsões que surgiam dia a dia. Desse 
modo, comecei a refletir e compreender mais sobre o que sentia naquele momento vivido, ou 
seja, enfatizando o presente e não no meu passado ou futuro, mesmo que saiba que o presente é 
influenciado e influencia os outros tempos. Dar vazão e fruição ao sentir presente me fez indagar 
as configurações da minha vida e olhar sob uma nova ótica ao tempo que estava vivendo. 

Com isso comecei a escrever textos e a fazer um pequeno diário sobre assuntos diversos 
que surgiam pela entrega aos sentimentos que ali apareciam. Essa nova forma de olhar para 
mim – a partir de um diário, foi se tornando frequente, e comecei a perceber a escrita como 
uma nova forma de lazer que antes do isolamento social eu não vivenciava. A palavra, sendo 
assim, foi se tornando uma ferramenta de fruição artístico-estética, assumindo um lugar que dá 
potência ao ócio, aqui entendido como,

Ócio deriva do termo grego scholé, que significa um estado de paz, de fruição criadora, 
condição para a sabedoria. Configura-se a partir de uma condição humana que busca co-
nhecimento, autonomia, tempo e lugar para o desfrute e reinvenção da vida — ócio como 
prática de liberdade, que possibilita usufruir e decidir entre o que desejamos ou não fazer 
para o nosso desenvolvimento durante o tempo livre das obrigações sociais e profissionais 
(Rechia, 2020, on-line).

As práticas voltadas ao ócio e lazer podem dar vazão a várias dimensões culturais e 
sociais humanas, como a dança, arte, festas, música, escrita, teatro, momentos contemplativos, 
acesso ao conhecimento, exercício político, entre outras, cujo interesse é potencializar cultura à 
vida (Rechia, 2020).

Pensar em experiências de lazer que possam nos conduzir ao crescimento pessoal, à 
fruição da cultura e à vivência da dimensão lúdica requer repensar na organização do tempo 
social cotidiano. A quarentena vivida pela disseminação do vírus Covid-1965 no mundo me fez 
reorganizar meu tempo cotidiano, me fez olhar para atravessamentos que surgiam em espaços 
profissionais, educacionais, artísticos, populares, individuais, pessoais e coletivos.  

65 	Covid-19:	É	uma	doença	causada	pelo	coronavírus,	denominado	SARS-CoV-2,	que	apresenta	um	espectro	clínico	
variando	de	infecções	assintomáticas	a	quadros	graves.	Recentemente,	em	dezembro	de	2019,	houve	a	transmissão	
desse	vírus,	o	qual	foi	identificado	em	Wuhan	na	China	e	causou	a	Covid-19,	sendo	em	seguida	disseminada	e	
transmitida	pessoa	a	pessoa	por	contato	próximo.		Informações	retiradas	no site < https://coronavirus.saude.
gov.br/sobre-a-doenca>.	Acessado	em	11	de	setembro	de	2020.

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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Sendo assim, o ponto de partida dessa pesquisa surge da forma que Soares (1998) com-
partilha conosco em seu livro, como se a “pesquisa pudesse ser ao mesmo tempo uma história 
pessoal profundamente social” (p.1).

A escrita, compartilhando minha história pessoal, me levou a lugares que me fizeram 
repensar relações sociais. Me fizeram compreender outros lugares a partir da meu corpo.

Compartilho aqui alguns trechos escritos nesse diário. Partindo do entendimento de que 
o diário é uma narrativa que inventa, cria, constrói, desconstrói, coleciona, guarda, pesquisa e 
interroga. Criar um diário é estabelecer novas relações consigo próprio reconstruindo o cotidiano 
a partir de novos olhares e experiências no mundo.

diÁriO 1 – 17 de aBriL 2020

“Crises trazem impulsos positivos e soluções criativas. Palavras, pinturas, obras, música, 
a arte relata épocas vividas partindo de uma perspectiva de olhar para si e para o outro. E como 
a arte está envolvida dentro da área da Educação Física? Acredito que um dos caminhos seja 
entendendo os processos educacionais e culturais que pulsam e se expressam a partir daquilo que 
propomos em nossos encontros com nossos alunos, colegas, pessoas, a partir de um olhar sensível 
para o movimento. Sensível em seu âmbito estético, ou seja, que é afetado por sensações externas 
e se constrói enquanto sujeito olhando o invisível, as particularidades do mundo e reconhecendo 
as coisas que rodeiam a si próprio, reconhecendo a sua importância na presença do mundo. 

A partir de um olhar sensível para aquilo que nos rodeia, em direção a um futuro que 
logo se aproxima, pensamentos e questionamentos transbordam:  o que surge enquanto demanda 
na área da Educação Física em uma sociedade pós-pandemia? O que as pessoas vão procurar? 
O que as pessoas vão desejar realizar? O que sentiram falta? Como elas estarão? 

Tais questionamentos só poderão ser respondidos enquanto estivermos vivendo tal mo-
mento, mas enquanto isso podemos caminhar em um sentido de dar suporte a essas perguntas e 
desejos, acolhendo e proporcionando um lugar de fala, escuta e partilha para as nossas próprias 
dúvidas e indagações. Nesse caminho, surge uma proposta individual de possibilitar uma res-
significação do estilo de vida pós-pandemia junto ações com ênfase em práticas contemplativas 
e de percepção do corpo e do movimento (...)”. 

diÁriO 2 –  23 de maiO de 2020

“Como o excesso de informações nos faz olhar para nós mesmos? Como o corpo 
responde a esse excesso? Será que a reprodução social capitalista influencia na velocidade das 
coisas? Na velocidade dos prazos, relações, resoluções. O caminho mais rápido e curto para 
a conclusão de tarefas é aquele que grande parte quer percorrer, mas e a dialética própria das 
discussões e argumentações, será que desfalecerá em meio a esse caminho? Será que no futuro, 
o diálogo será um dos movimentos mais perdidos? Em que não conseguiremos manter uma 
discussão profunda e sem tempos fixos, porque precisaremos de respostas o mais rápido pos-
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sível, para então poder fazer outra pergunta, e mais outra e assim por diante, e nesse caminho, 
poderemos ser detentores do máximo de conhecimento possível, em um interminável ciclo de 
acumulações de saberes, nos tornando produto e produtores de uma barbárie capitalista que 
nos liquefaz da poetização da vida?

O tempo ditará a velocidade das relações em uma dimensão inversamente proporcional: 
quanto menor o tempo de encontros, maior a superficialidade da experiência. Viver tudo sem 
nada sentir. As palavras surgem como espumas do mar que se desfazem e não deixam marcas, 
sem vestígios de que ali passaram e estiveram. As sensações como bolhas de sabão, que explodem 
de repente e parecem que se vão sem nunca terem existido. Os encontros como uma casquinha 
de sorvete nas mãos de uma criança, que com uma rápida mudança de referência e desatenção, 
perde aquele momento quando desvia o olhar para outra experiência vertiginosa. Porém, para 
além daquilo que é palpável, as palavras, as sensações e os encontros, assim como a espuma, 
as bolhas, a casquinha de sorvete, deixam rastros no invisível do ser: criam memórias. E seria 
a memória uma das poucas capacidades que o sistema que vivemos ainda não pode controlar? 
A capacidade do indivíduo de modificar seu comportamento a partir de suas experiências com 
propriedades de registrar, manter, evocar, reter, recordar e reconhecer. Será que aquilo que es-
colhemos manter como registro dentro de nós são escolhas individuais ou coletivas? Será nossa 
memória uma criação ilusória da realidade a partir de incentivos criados pelo consumismo e 
capitalismo? Seria isso possível? 

A cada dia que se passa sinto que perguntas como estas têm reverberado no interior da 
imaginação de muitos. Criando hipóteses sociais, que se desenvolvem sob um olhar crítico em 
nós mesmos, produzindo uma tese sobre o sistema que vivemos. Porém, acredito que devemos 
continuar nesse ciclo dialético, gerando uma antítese sobre essa tese que criamos. Os pensa-
mentos são frutos de ideias, que na sua posição geram uma realidade concreta – uma síntese da 
vida, ou seja, uma união de conclusões sobre um tema. Contudo quando se cria uma tese, já se 
carrega consigo o seu oposto ou seu complemento, criando a sua antítese – uma nova luta de 
um ciclo infinito.”

diÁriO 3 – 01 de JUnHO de 2020

“Sempre me vi como uma pessoa que valoriza muito a palavra. Palavra escrita, palavra 
falada, palavra sentida, palavra ultrapassada, palavra que diz mais do que ela mesma, palavra 
que nos sucumbe, palavra revolucionária, que nos provoca, palavra que movimenta, palavra 
que transforma. Em muitos momentos da minha vida, a palavra foi mais importante do que o 
contexto em que ela própria era dita, a ouvia isolada, sem perceber os meandros que existiam 
por entre a frase para se formar um conjunto de ideias. A palavra como unidade da língua es-
crita, situada entre dois espaços em branco, ou entre espaço em branco e sinal de pontuação. 
A palavra nesse momento era um muro dentro de mim mesma, que com ela formava um forte, 
uma muralha. Talvez com medo dos lugares que a palavra poderia acessar, talvez por uma in-
segurança do aprofundamento que a palavra nos traz quando estamos abertos a descobertas a 
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partir de seu uso. Talvez por ainda não entender a liberdade que a palavra proporciona. E isso 
me fez criar uma radicalidade de método da escuta, em que só ouvia aquilo que fazia sentido 
para mim. Isso me proporcionou uma seletividade da realidade. Percebi que só ouvia aquilo que 
conseguia dialogar profundamente, que tinha sentido na minha vida, que fazia parte do meu 
senso-comum. Mal sabia que isso me fechava pra outros caminhos e portas. Talvez me faltasse 
coragem de me libertar para a palavra fora de mim, para o infinito do cotidiano, para aquilo 
que não sei, o desconhecido que se encontra na palavra. Olhei ao meu redor, e reconheci em 
mim uma palavra dura, oca, vazia, vista como único caminho que determina um eixo central, 
eliminando todas as outras interpretações que ela mesma oportuniza quando se é sentida. De 
repente, me peguei pensando: “Se eu mesma não consigo viver isolada, seria a palavra uma 
sobrevivente desse lugar solitário?”. Ela sozinha, preenchendo linhas horizontais, cada uma em 
seu lugar específico, uma de cada vez, ocupando somente um lugar no papel. Entender a palavra 
sem conjuntura e contexto mecaniza o exercício do olhar e sentir. Dar nome às coisas, o gerar a 
palavra, pode se tornar apenas uma forma de tomar posse do que se deseja da realidade.  Minha 
mãe, como professora de Letras, acharia estranho esse modo de processamento do significado 
das palavras e das frases. Educadora pela vida, ela diria que às vezes, pra gente compreender a 
palavra, a gente deve criar espaços comuns para entender o outro. A palavra então surgiu como 
espaço comum de encontros. A palavra possibilitou a reinvenção do mundo. Palavra libertária.”

Como se pôde perceber com os trechos acima colocados, a palavra foi um meio de dar 
conta das significações vividas por mim através de uma conexão entre a realidade e a imaginação, 
entre as coisas presentes e ausentes. Tentei associar o invisível ao visível, o sentir colocado em 
linguagem escrita. A palavra como meio que propiciou o aprender, o construir, o experimentar 
e o vivenciar de fantasias e realidades.

Porém meu corpo queria transbordar a palavra, queria se desafiar para além da escrita, 
junto com outras formas de linguagem. Esse diário resultou experiências corporais através da 
dança. Foi um desafio que apenas a imaginação pode superar, pois “(...) o que o sujeito vive é 
sempre maior e mais abrangente do que ele pode dizer” (Nóbrega, 2014). A partir do uso do 
celular experimentei uma nova forma de olhar para mim mesma, usei a dança como forma de 
expressão corporal me enxergando através do vídeo.

A arte de mergulhar no corpo exige dispositivos imersivos. O dispositivo é um lugar, uma 
instância, um meio, como por exemplo, um museu ou um espetáculo, no qual a eficácia 
performativa é suficiente para produzir um efeito inédito no corpo. Esse efeito é uma ex-
periência imersiva pelas emoções, imagens e sensações produzidas de maneira voluntária e 
involuntária (Nóbrega, 2014, p.404).

Meu dispositivo para a produção de um conteúdo foi a palavra, em que ela própria 
transbordou e se transformou em movimento. O imaterial que se tornou material, o sentir que 
se tornou palavra e vídeo. Uma experiência espontânea se tornando praticas de ócio e lazer. 
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As narrativas criadas nos vídeos compostos estabeleceram diálogos entre as minhas 
experiências pessoais e as imagens ali observadas. Com elas, pude compor relações com a ação 
do corpo em cena – ao ver e ser visto – que me permitiu criar diálogos e conexões com o que se 
expressou sobre si mesmo, configurando uma experiência estética. Essa é, como afirma Pellegrin 
(2011, p.33), a capacidade de cada um se relacionar com mundo: 

Desse modo, a experiência estética no caso de quem dança, se expressa na capacidade de 
atribuir sentidos aos movimentos, de transformar o gesto em movimento humanamente 
significado. A experiência estética lida também e necessariamente com o sentimento que 
é despertado naquele que assiste a alguém que dança. Quando vemos alguém dançar, não 
percebemos apenas a materialidade do corpo, do gesto, do espaço, dos sons e dos instru-
mentos musicais, mas também o universo de significações que ali se expressam e que não 
poderiam ser expressas sem essa materialidade. 

A partir dessa relação, tentei encontrar uma dança própria, nem a dança de antes, nem 
a dança que se imagina, uma outra dança, uma dança possível para mim naquele momento. Em 
que o corpo é o centro de nossas reflexões, o corpo como experiência, que envolve afetos, sig-
nificados, sentires e memórias. Um simples gesto traz uma construção individual e única e que, 
ao mesmo tempo em que pertence a um repertório de memória individual e possui significados 
próprios, está sempre em transformação. Busquei através da dança, caminhos possíveis para as 
potências do corpo, criada pelo desejo de movimento, de encontro, de sentido, da palavra e de 
afeto.

No inicio da pandemia fui provocada por um vídeo, “Haverá arte pós-coronavírus?”, da 
Rita Von Hunty, em seu canal do YouTube chamado Tempero Drag. Nele, Von Hunty, provoca 
o momento de pandemia pela Covid-19 que se vive e, nos faz refletir sobre o que queremos que 
deixe de existir e o que queremos sustentar quando a pandemia acabar. Com esse vídeo comecei 
a fazer algumas reflexões sobre qual o meu lugar na sociedade em que atuo. Nesse contexto, co-
mecei a fazer uma pesquisa sobre momentos pós-pandemia em diversas situações no mundo66. E 
percebi que a arte e, todas as suas dimensões envolvidas nela, fizeram superar qualquer momento 
vivido. A escrita e a dança para mim foram suspiros em meio a um tempo repleto de incertezas. 

Olho para essa experiência como um relato de uma história vivida, como um fazer 
poético que demonstrou uma época. Este é um material que revelou a dificuldade e o prazer de 
um tempo vivido. Dificuldade pela época de incertezas que se vivia, mas ao mesmo tempo como 
uma transformação das experiências de ócio. 

Durante as práticas produzidas não me debrucei em refletir com profundidade as con-
sonâncias e dissonâncias que os fenômenos do lazer e o tempo livre possam estabelecer com o 
fenômeno ócio, observando a amplitude que tais termos permitem debater. Porém destaca-se aqui 

66	 Como	o	mundo	pós		Gripe	de	1918	e	a	Gripe	Suína.	Acessado	em	abril	de	2020:	<https://socientifica.
com.br/10-piores-epidemias-e-pandemias-da-historia/>
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a ideia de De Masi (2000), de que o ócio potencializa a criatividade, representa uma experiência 
subjetiva, mais complexa que a realização de alguma atividade específica ou a disponibilidade 
de um tempo livre de obrigações. Representa uma maneira de fazer e estar no tempo.

Desse modo, segue alguns registros fotográficos dos vídeos feitos com o objetivo de 
compartilhar a experiência viva do próprio corpo durante o tempo de ócio.

Registro fotográfico de composição de vídeo – A cintura escapular

Registro fotográfico de composição de vídeo – Os Membros inferiores
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Registro fotográfico de composição de vídeo – Os pés

Registro fotográfico de composição de vídeo – A base que nos sustenta
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Registro fotográfico de composição de vídeo – O quadril

Como Tourinho (2011) compartilha,

Imagens são artefatos que articulam informações, conhecimentos, entretenimento e comu-
nicação. Elas influenciam, direcionam, alteram e transformam sentidos e significados de 
experiências de papéis sociais (...) desenhando nossos jeitos de ser, sentir e agir, as imagens 
nos formam, construindo e configurando traços identitários que nos identificam, e nos 
representam (p.6).

A princípio, trazer como experiência a palavra foi uma grande dificuldade. A racionali-
dade, densidade, concretude, a ênfase do produto pelo processo instiga uma escrita muitas vezes 
representada e inexperienciada, cria um universo feito de linhas horizontais, nas quais palavras 
seguem palavras, cada uma em seu lugar específico, uma de cada vez, e cada frase e cada pará-
grafo formado, ocupa somente um lugar no papel.

Para além de uma junção ordenada de palavras, escrever significa filtrar e transcender a 
realidade através do imaginário. Representa um mapa do mundo e do saber, em que a cada frase 
escrita cria-se uma oportunidade do mundo se expressar. A complexidade do mundo reafirma a 
coexistência entre o apreender e o não-apreender da palavra, pois que nenhuma frase consegue 
apoderar-se totalmente do significado e sentido que se deseja, tenta-se, por meio dela, imaginar 
um mundo visível e não-visível. Pois mesmo que haja o transbordar nas linhas escritas há algo 
além que as palavras podem significar: o espaço comum de encontros entre o sentir e o pensar.

 E nessa perspectiva, tentei trazer esse espaço comum para o movimento, através da 
narrativa da dança. Com a crença de que eu posso ser poesia não somente pela palavra escrita, 
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mas também pelo corpo dançante. Este relato representou uma experiência muito excitante, não 
somente por aquilo que aqui se compartilhou, mas por todo o processo interno e externo que 
se deixou para além das palavras aqui escritas.
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RESUMO: A dança em grupo, conhecida como quadrilha junina é uma atividade 
folclórica muito popular entre os brasileiros. No entanto, pouco se sabe sobre o que 
as experiências desenvolvidas nessa atividade representam para os seus praticantes, 
especificamente aos que pertencem a grupos que se dedicam a participar em campe-
onatos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a participação dos 
membros do grupo da Quadrilha Feijão Queimado, partir das qualidades distintivas 
do lazer sério. Para a coleta de dados utilizamos a versão brasileira do Serious Lei-
sure Inventory and Measure (SLIM).  Participaram da pesquisa 20 integrantes do 
referido grupo (10 pessoas de cada sexo), como idade entre 15 e 29 anos (25 ±4,5). 
Os resultados apontam para a presença das qualidades do lazer sério, como também 
sugerem que a participação no grupo promove o desenvolvimento de algumas dimen-
sões específicas adotadas por esse construto, tais como a autorrealização, expressão 
de habilidade e prazer. Concluímos que a participação no grupo de Quadrilha Feijão 
Queimado pode ser caracterizada como um lazer sério, assim como contribui para 
o desenvolvimento de sentimentos de identidade, pertencimento, reconhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer sério. Quadrilha. Inventário do lazer sério.

RESUMEM: La danza grupal, conocida como “danza junina”, es una actividad 
folclórica muy popular entre los brasileños. Sin embargo, poco se sabe de lo que 
representan las experiencias desarrolladas en esta actividad para sus practicantes, 
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específicamente los pertenecientes a colectivos que se dedican a participar en campe-
onatos. Así, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la participación de los 
miembros del grupo de la “Quadrilha Feijão Queimado”, a partir de las cualidades 
distintivas del ocio serio. Para la recolección de datos usamos la versión brasileña 
del Serious Leisure Inventory and Measure (SLIM). En la investigación participaron 
20 miembros del referido grupo (10 personas de cada sexo), con edades compren-
didas entre los 15 y los 29 años (25 ± 4,5). Los resultados apuntan a la presencia 
de las cualidades del ocio serio, además de sugerir que la participación en el grupo 
promueve el desarrollo de algunas dimensiones específicas adoptadas por este cons-
tructo, como la autorrealización, expresión de habilidad y placer. Concluimos que 
la participación en el grupo “Quadrilha Feijão Queimado” se pueden caracterizar 
como un ocio serio, además de contribuir al desarrollo de sentimientos de identidad, 
pertenencia y reconocimiento.

PALABRAS CLAVE: Ocio serio. Danza. Inventario de ocio serio.

inTrOdUçãO 

A dança folclórica, segundo Barbon (2011), é um conjunto de manifestações que simbo-
lizam crenças e costumes de populações em cada região de um estipulado país, diferenciando-se 
por suas culturas e histórias que se constituíram ao longo do tempo. Uma dessas modalidades 
de grande tradição no Brasil é a de quadrilha junina. 

A quadrilha junina tem sua origem nas danças de salão realizada pela corte portugue-
sa no Brasil (Raposa, 2017). Essas danças popularizaou-se em diversas regiões do país, assim 
como passaram por adaptações de acordo com as características culturais e econômicas de seus 
praticantes (Albuquerque, 2013; Vogel, 2013). Para além das tradicionais apresentações duran-
te as festas juninas, foram criados campeonatos com a participação de diferentes grupos dessa 
modalidade de dança. Atualmente, esses eventos ocorrem em níveis locais estaduais e nacional 
(Vogel, 2013). Para a participação desses campeonatos os grupos de quadrilha realizam ensaios 
frequentes durante os meses que os antecedem. Dentre esses grupos, destacamos o “Feijão Quei-
mado”, criado em 1980, em Belo Horizonte/MG.

Conforme a fundadora desse grupo, o mesmo surgiu como fruto de uma brincadeira de 
família com o propósito de comemorar o aniversário de um ano da sua filha mais velha. Após 
a primeira apresentação do grupo, sugiram alguns convites para apresentações em diferentes 
locais. Diante desse fato, os integrantes perceberam a necessidade da realização de constantes 
ensaios que ocorriam semanalmente, aos os sábados e domingos.

Entendemos que a participação nesses grupos assume características semelhantes à da 
perspectiva do lazer sério (PLS) (Stebbins, 1992). Segundo Stebbins (2008, p. 5 citado Oliveira 
& Doll, 2012, p. 237), o “lazer sério” é definido como:
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[...] a prática sistemática de uma atividade por amadores, praticantes de hobby ou volun-
tários, considerada substancial, interessante e realizadora que em casos típicos, lança-lhes 
numa carreira (de lazer) centrada na aquisição e expressão de uma combinação de habili-
dades especiais, conhecimento e experiência.

Segundo Stebbins (2008), a PLS compreende três categorias de adeptos, ou seja, pessoas 
que podem ser consideradas como amadoras, praticantes de hobby ou voluntárias. Conforme 
Oliveira e Doll (2014, p. 4), a primeira categoria compreende as pessoas envolvidas, por exem-
plo, em: “artes, ciências, esportes e entretenimento, áreas   em   questão inevitavelmente   ligadas   
de   diferentes   formas   a   seus   pares profissionais”. Dessa maneira, apresenta algumas ca-
racterísticas específicas que torna essa categoria única. Stebbins (2008) classifica-a como: a) um 
alto nível de comprometimento por parte dos praticantes; b) determinação em atingir melhor 
desempenho; c) interesse e esforço em alcançar uma evolução em suas habilidades.

Doll e Oliveira (2012) ressaltam que para além das características apresentadas pela PLS 
é necessário que as pessoas praticantes das atividades caracterizadas como lazer sério, devam 
sempre esforçar-se, pois além de treino é necessário um desenvolvimento de suas habilidades, 
de seu conhecimento e a aquisição de novas experiências.

O envolvimento no lazer sério como “hobby”, segundo Stebbins (2008) citado por Doll 
et al. (2018), se baseia em um esforço para alcançar a especialização em determinada prática, 
fazendo com que ela seja rotineira e prazerosa. O “hobby” também pode ser considerado como 
um “passa tempo”. Esse tipo de envolvimento se aproxima da compreensão como amador, devido 
às características em comum, por exemplo, uma preparação ou treino para a prática. Porém, o 
que o diferencia do amador é que o hobby não busca uma comparação com os profissionais e 
nem uma remuneração. Ademais, segundo Oliveira e Doll (2014, p. 4) as atividades de  hobby  
podem  ser classificados  em  uma  de  cinco  categorias:  “colecionadores,  fabricantes  e  cons-
trutores, participantes  de  atividade  (em  atividades  não  competitivas,  baseadas  em  regras), 
jogadores  e  esportistas  (onde  não  existem  homólogos  profissionais),  e  entusiastas  em uma 
das artes liberais)”. 

Por fim, a última categoria, voluntariado, segundo Stebbins (2008) citado por Doll et 
al. (2018), entende que na participação como “voluntário”, a pessoa se beneficia apenas com a 
satisfação pessoal, pois não visa remuneração e não contém uma competição, mas o compro-
misso é com as pessoas que serão auxiliadas. Esse envolvimento traz a ideia de um lazer que 
ganha forma através da solidariedade, podendo ser entendido como uma forma de liberdade de 
escolha. Oliveira e Doll (2014, p. 4), citando Stebbins (2008), as atividades voluntárias, mesmo 
em um período de curta duração, “(...). a pessoa oferece um serviço ou benefício a um ou mais 
indivíduos (fora de sua própria família)”. 

Ao considerar a participação em ensaios do grupo de quadrilha “Feijão Queimado” e a 
perspectiva do lazer sério, a problematização que norteia este trabalho é: Quais) dimensões do 
lazer sério podem ser identificadas entre os membros do grupo Feijão Queimado? Assim sendo, 
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o objetivo deste trabalho é analisar a participação dos membros do grupo Feijão Queimado na 
perspectiva do lazer sério.

meTOdOLOgia

Esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa, descritiva e transversal (Creswell, 2010). 
A escolha do local e dos participantes foi intencional, tendo em vista a especificidade do objeto 
investigado (Creswell, 2010). Foi selecionado o grupo de quadrilha junina “Feijão Queimado”, 
que possui sede no bairro Urca, região da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
Os participantes foram selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: dançarinos que 
participam regularmente no referido grupo, faixa etária entre 15 e 29 anos, de ambos os sexos.

A coleta dos dados ocorreu no segundo semestre de 2019. Para tanto, como instrumento 
de coleta adotamos a versão brasileira do “Serious leisure inventory and measure” (SLIM) (Gould 
et al, 2008), validado para o português brasileiro por Doll et al. (2018), tendo como objetivo 
avaliar as seis qualidades distintivas do lazer sério. Trata-se de um questionário auto aplicável, 
abrangendo as qualidades e dimensões incluídas na perspectiva do lazer sério (Stebbins, 2008). 

O instrumento é composto por duas partes. A Parte I apresenta alguns tópicos a serem 
identificados a partir das seguintes características: a) prática de lazer atual, diferenciando-a de 
atividades rotineiras como comer, higiene pessoal, dormir etc.; b) identificar até três atividades 
de lazer preferidas em tempo livre; c) solicita que o participante destaque, entre as citadas, a 
atividade que mais “leva a sério”; orienta para que preencham as questões a seguir pensando 
nessa escolha; d) pede informações sobre tempo de comprometimento com a atividade, e) com o 
participante se considera iniciante ou um especialista nessa atividade, tempo médio em horas se-
manais dedicadas, gastos mensais, período e tipo de envolvimento (voluntariado, hobby, amador).  

Na Parte II refere-se aos 72 itens do SLIM, o respondente precisa indicar seu nível de 
concordância com determinado enunciado, através uma escala Lickert de cinco pontos, variando 
de (1) “discordo totalmente” até (5) “concordo totalmente”. Esses 72 itens têm como intenção 
avaliar seis qualidades, além de mais precisamente 18 dimensões, que compõe as qualidades. 
Cada uma dessas é representada por quatro itens do SLIM. Para o presente estudo selecionamos 
sete dimensões, são elas: esforço, autorrealização, expressão de habilidades, prazer, atração do 
grupo, realizações do grupo e identificação; pois como afirma Doll et al. (2018), é viável usar 
cada dimensão do inventário isoladamente, sendo coerente com cada dimensão no trabalho do 
lazer sério escolhido.

Para a interpretação dos dados a partir do SLIM, adotou-se a correlação de Spearman. 
Essa é uma medida não paramétrica de correlação de postos (dependência estatística entre a 
classificação de duas variáveis). O coeficiente avalia com que intensidade a relação entre duas 
variáveis pode ser descrita pelo uso de uma função monótona. A correlação de Spearman entre 
duas variáveis será alta quando observações tiverem uma classificação semelhante (ou idêntica 
no caso da correlação igual a 1) entre as duas variáveis, em outras palavras, a posição relativa 
das observações no interior da variável (1º, 2º, 3º, etc.), e baixa quando observações tiverem 
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uma classificação dessemelhante (ou completamente oposta no caso da correlação igual a -1) 
entre as duas variáveis (Lehman et al 2013).

Após obter a anuência da presidente do grupo de quadrilha, um dos pesquisadores 
compareceu em um dia de ensaio para explicar aos membros do grupo o objetivo e os proce-
dimentos da pesquisa. As pessoas que satisfizeram aos critérios de inclusão foram convidadas 
a participar do estudo. Posteriormente foi marcado um dia e horário para que os voluntários 
respondessem ao SLIM.

Para a realização desta pesquisa, foram considerados todas as recomendações éticas da 
resolução 196, do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1996), quanto à participação de seres 
humanos. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado 
de Minas Gerais, parecer: 1.808.411. 

resULTadOs e disCUssãO

Participaram da pesquisa 20 pessoas, sendo 10 homens e 10 mulheres, com média de 
idade de 25 (±4,5 anos). Os demais dados sociodemográficos estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Dados sociodemográficos dos participantes do Feijão Queimado

Fonte:	Dados	da	pesquisa.

A tabela 2, apresenta dos dados referentes à matriz de correlações das dimensões do 
SLIM.
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Tabela 2. Correlações entre as dimensões do lazer sério

*=p<0,005;	**	=p<0,005																								Fonte:	Dados	da	pesquisa

Examinando a Tabela 2, temos as correlações entre as variáveis das dimensões selecio-
nadas, sendo as com p<0,05, demonstram forte relação entre si. Dessa forma, pode-se afirmar 
que a dimensão esforço está diretamente relacionada com autorrealização (p=0,02), expressão de 
habilidades (p=0,00) e prazer (p=0,0). Em outras palavras, quanto mais o participante se esforça 
mais ele se percebe como atingindo seu potencial máximo, demonstrando seus conhecimentos 
sobre a atividade executada, assumindo como consequência, um sentimento de diversão e prazer. 

Outra dimensão de destaque é a autorrealização e sua associação com o prazer (p=0,01), 
identidade (p=0,01) e expressão de habilidades em outras palavras, quanto maior o sentimento 
de autorrealização e a identificação do sujeito com a atividade, maior o sentimento de prazer 
em realiza-la e pertencimento que tem com a mesma, ou seja, mais se identifica com o que faz. 
Por sua vez, a pessoa torna-se mais confortável com a atividade ao demonstrar suas habilidades 
e exercer seu máximo potencial na atividade realizada como lazer.

Felau (2018) estudou o lazer sério em um grupo de canto (coral), destacando que a prá-
tica não servia apenas de descanso e diversão, mas sim para adquirir e aprimorar as habilidades, 
gerando às pessoas sentimentos de realização. Neste estudo encontramos resultados semelhantes 
aos da autora em tela. Assim, o sentimento de esforço empreendido pelos membros do “Feijão 
Queimado” está vinculado com o desenvolvimento constante de suas habilidades para superar 
a si mesmos e aos demais grupos que participam das competições. 

Por sua vez, a dimensão esforço teve correlação significativa tanto no grupo “Feijão 
Queimado” quanto no estudo realizado por Felau (2018). Em outras palavras, as pessoas não se 
contentam com um resultado suficiente, mas se esforçam para atingir o seu melhor desempenho, 
uma vez que na dimensão expressão de habilidades foram encontrados resultados significativos 
(p=0,00). Embora um considerável esforço seja reconhecido pelos participantes, essa prática de 
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lazer gera sentimentos de prazer e autorrealização, uma observação que se aproxima em muito 
das considerações desenvolvidas por Stebbins (2020).

Outro trabalho cujos resultados corroboram com o desta pesquisa é o de Lemos (2016).  
Essa autora ao investigar sobre a prática da música relata que a mesma, como lazer, para se tornar 
séria depende do tempo dedicado à atividade e do comprometimento ao realizá-la. Assim sendo, 
esses fatores nos auxiliam a compreender o envolvimento do “Feijão Queimado” como um lazer 
sério, adicionando elementos para nossa reflexão. Pois a participação nos ensaios e competições 
requer dos membros do grupo comprometimento e dedicação, visto que os preparativos para 
os eventos competitivos e/ou apresentações começam aproximadamente quatro meses antes das 
festas juninas. Ademais, os ensaios ocorrem semanalmente, aos fins de semana, tendo a duração 
de aproximadamente quatro horas 

Outras dimensões identificadas no estudo de Lemos (2016) que corroboram a este, con-
vergem com o sentimento de prazer e autorrealização, e a criação de laços de relacionamento. Os 
dados demonstram, na visão dos membros do grupo “Feijão Queimado”, que participar desse 
grupo é considerado como algo importante, prazeroso, promovendo grande satisfação, além 
de incentivar o comprometimento e a execução de suas habilidades no potencial máximo. Ao 
considerar esses aspectos, a participação no grupo de Quadrilha “Feijão Queimado” apresenta 
todos os elementos teóricos para ser considerada um lazer sério, mesmo que essa concepção 
ainda não seja explícita para eles.

COnsideraçÕes Finais

O objetivo desta investigação foi analisar a participação dos membros no grupo “Feijão 
Queimado” na perspectiva do lazer sério. Os dados demonstram que a participação no referido 
grupo pode ser classificada, segundo a abordagem teórica adotada como um lazer sério. Pois 
assume características dessa proposta, nomeadamente, o tipo de participação (voluntária, ama-
dora, como hobby) e a presença das seis qualidades distintivas do lazer sério (esforço substancial, 
carreira, perseverança, benefícios duráveis, mundo social exclusivo, e identificação). Embora o 
grupo tenha o compromisso com a realização de ensaios semanais, demandando várias horas, 
seus componentes demonstraram sentimentos de satisfação, interesse e autorrealização. Portanto, 
não sendo algo “obrigatório” e pesaroso, pelo contrário, é algo que sentem como prazeroso, 
como afirmaram nas respostas do questionário. 

Entende-se que a realização desta investigação contribuiu para a compreensão dos 
sentimentos de um grupo de quadrilha junina através das qualidades do lazer sério. Por sua vez, 
as escolhas metodológicas adotadas, a escolha intencional do grupo, a realização de um estudo 
de caso, o pequeno número de participantes, apresentam limitações, sendo assim, não se pode 
generalizar os dados. No entanto, tais limitações não reduzem sua importância, em virtude das 
características de um estudo exploratório. 

Dessa forma, sugere-se a realização de novos estudos que possam explorar os grupos de 
dança da quadrilha junina, além de este trabalho poder servir de estímulo e auxiliador na produ-
ção de demais pesquisas sobre o lazer sério, porém com objetos de estudo e objetivos diferentes.
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Mauro Myskiw73
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RESUMO: O trabalho traz uma reflexão a partir da utilização das teorias de base 
Gramsciana n o campo do esporte e lazer. É parte de uma pesquisa que partiu do en-
tendimento de uma noção de esporte social como um campo político, tendo como 
objetivo principal compreender os processos relacionais nestas ações desenvolvidas 
pela sociedade civil, tomando como campo empírico a configuração do Movimento de 
Futebol Callejero, um conjunto de organizações sociais de diversos países da América 
do Sul. Na revisão da produção de base Gramsciana foram utilizados autores do Brasil 
e Argentina, países que apresentam uma ampla produção nessa área. Nas análises 
percebe-se um maior foco da produção brasileira no conceito de hegemonia do pen-
sador italiano enquanto nas produções da Argentina outros temas como as noções 
de populismo e popular analisadas através das lentes Gramscianas ganham espaço. 
A análise da rede citada nos mostrou que a complexidade de relações encontradas 
exige uma superação ou um novo entendimento de alguns conceitos Gramscianos, 
sem deixar de valorizar sua relevância.

PALAVRAS-CHAVE: Esporte e lazer. Antônio Gramsci. Esporte Social. Ações Co-
letivas.

RESUMEN: El estudio trae unareflexión desde el uso de las teorías Gramscianas 
en el campo del desporte y el ocio. Es parte de una investigación que partió de la 
comprensión de una noción de  deporte  social  como   campo   político, teniendo 
como objetivo principal comprender los procesos relacionales en estas acciones que 
desarrolla la sociedad civil, tomando como campo empírico la configuración del 
Movimento Fútbol Callejero, un conjunto de organizaciones sociales de diferentes 
países de América del Sur En la revisión de la producción basada en Gramsciana se 
utilizaron autores de Brasil y Argentina, países que tienen una amplia producción en 
esta área. En los análisis encontramos un mayor enfoque de la producción brasileña en 
el concepto de la hegemonía del pensador italiano mientras que en las producciones 
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argentinas ganan espacio otros temas como las nociones de populismo y popular 
analizadas através del lente Gramscianas. El análisis de la mencionada red nos 
mostró que la complejidad de las relaciones encontradas requiere una superación o 
una nueva comprensión de algunos conceptos Gramcianos, valorando su relevancia. 

PALABRAS CLAVE: Desporte y ocio. Antonio Gramsci. Desporte social. Acciones 
colectivas.

inTrOdUçãO

Este trabalho apresenta uma reflexão a partir da produção de conhecimento na área do 
esporte e lazer, inspirada ou construída a partir das ideias do pensador Italiano Antônio Gramsci. 
É parte de uma pesquisa que buscou uma análise do Movimento de Futebol Callejero, uma rede 
de organizações de diversos países da América do Sul e Central, a partir das teorias das Ações 
Coletivas. Nesse estudo, que teve como um dos objetivos compreender a noção de esporte social, a 
importância das teorias de base Gransciana foi se mostrando um ponto importante neste campo, 
com grande destaque ao conceito de hegemonia desenvolvido por este autor.

Em um primeiro esforço de revisão de literatura sobre o esporte social  na produção 
brasileira e argentina  (Dotto, Myskiw, Forell,  2018), identificamos que as produções com uti-
lização de conceitos Gramscianos, em grande parte são orientadas para uma crítica ao processo 
hegemônico por trás do desenvolvimento de projetos na área do esporte social.

Buscando conceitos que ajudassem a compreender melhor o esporte social nos aproxi-
mamos das teorias dos movimentos sociais, onde também se observa vasta produção pautada 
pelas teorias de Antônio Gransci, sendo a América Latina campo fértil para estes estudos. Para 
Della- Porta e Diani: “Especialmente em algumas áreas geográficas (como a América Latina e no 
Extremo Oriente), a pesquisa do movimento social se desenvolveu, muitas vezes dentro de uma 
Abordagem Gramsciana, enfatizando o papel da hegemonia cultural”. (2006. p. 10).

Corroborando com este posicionamento, Gohn (1997), relata a importância da obra 
de Gramsci para o nosso continente. A autora lembra ainda que esta tenha dado margens a di-
versas interpretações, sendo as noções de reforma moral e intelectual em Gramsci e o conceito 
de hegemonia, referências para estudos sobre democracia.

Para uma maior clareza a respeito desses estudos de inspiração Gramsciana realizados 
no universo do esporte social relembr amos alguns dos principais autores e o que vem sendo 
debatido no Brasil e na Argentina, por concentrarem uma maior produção nesta área.

Pesquisadores brasileiros das áreas do esporte e lazer vêm se debruçando em análises 
a partir, ou de certa forma utilizando referenciais Gramscianos para pautar principalmente a 
temática das políticas públicas de esporte e lazer. No estudo de Dotto, Myskiw e Forell (2018), 
já citado acima, podemos destacar as relevantes produções de Marcelo Húngaro (2005), Car-
los Eduardo Souza (2011) e Marcelo de Paula Melo (2005, 2012, 2013), com destaque para a 
grande quantidade de publicações e a utilização regular das teorias Gramscianas, deste último 
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autor. Na Argentina duas grandes referências na área de sociologia do esporte, tratam de questões 
relacionadas às teorias do pensador italiano: Pablo Alabarces, que aponta, na icônica compilação 
Peligro de Gol: Estudios sobre deporte y sociedade en América Latina (2000), relações e influên-
cias de Gramsci nos estudos sociológicos sobre o esporte, discutindo alguns conceitos, como o 
populismo, a luz de suas teorias. Embora não seja tema central de seus estudos, Alejo Levoratti 
(2015, 2016) também utiliza conceitos de Gramsci em suas análises sobre as políticas públicas 
de esporte na Argentina.

No texto de abertura do já citado livro Peligo de Gol, Alabarces discorre sobre os motivos 
que levaram o esporte a ser, durante longo período de tempo, um objeto ignorado pelas ciências 
sociais. O autor cita a importância do Gramscianismo, a partir dos anos setenta, como ponto 
fundamental para uma mudança de significados a respeitos destas práticas.

La incorporación al repertorio de visibilidad de objetos y práticas consideradas inferio-
res, desplaadas por la economía axiológica del campo (los géneros de la industria cultural, las 
prácticas político-culturales de las clases populares urbanas, los rituales massivos, los repertorios 
del ocio, entre otros) había sido producida desde el llamado populinmo cultural, enel campo 
más vastode la lucha política de los sesenta, en los senderos abiertos por el gramscianismo y la 
sustancialización de los actores populares; por esa razón, por esta “legitimidade de origen” se 
crevó – se afirmó – la impossibilidad de construir saber fuera de esa matriz. Y en consecuencia, 
el objeto permaneció obturado. Más precisamente: sin constituirse (Alabarces, 2000, p. 12-13).

Ainda na mesma publicação, Alabarces, defende que o esporte seja um lugar de afirma-
ção positiva e de resistências dos grupos subalternos na disputa por uma hegemonia cultural. 
Nesse sentido, Levoratti (2015), cita as produções de Alabarces como Levoratti fundamentais 
ao desenvolver estudos que através da tradição Gramsciana, destacam “espaços de fissura” onde 
se pode observar a heteronomia dos setores populares. O futebol, enquanto prática relevante 
dessas camadas da população poderia ser um desses espaços.

No Brasil, são analisadas com destaque dentro da produção de inspiração Gramscia-
na, as relações do projeto capitalista e sua hegemonia. Melo (2005), nomeia esse processo de 
Ideologia da Responsabilidade Social, que estaria vinculada às ações burguesas na busca pelo 
consenso popular, dentro de um período histórico marcado pelo empobrecimento dos setores 
das classes trabalhadoras. O mesmo autor, em outro estudo, deixa claro esse papel do estado na 
manutenção de um projeto de sociedade: “Assim, todo Estado procura criar, difundir e manter 
formas específicas de sociabilidade conforme o projeto societário do bloco no poder, assumindo 
uma função claramente educativa.” (Melo 2012, p. 62).

Em diversos trabalhos desse autor tem destaque o papel educativo que cumpre o estado 
capitalista, que seguiria, conforme Gramsci, o conceito de estado ampliado onde aparece a noção 
de sociedade civil como parte desse processo, ou seja, o estado se formaria a partir da soma de 
forças entre estado político e sociedade política (formada pela sociedade civil). Esse estado teria 
então a função de manter a hegemonia dominante, mantendo um consenso a partir de aparelhos 
privados, e é aqui que Melo (2012), posiciona as organizações da sociedade civil, em sua maioria 
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ONGs que desenvolvem projetos de esporte lazer. Essas ONGs desempenhariam o papel de in-
telectuais orgânicos das classes dominantes na sociedade civil.

Importante registrar que na produção brasileira os conceitos de Antônio Gramsci estão 
presentes a mais tempo nas pautas do esporte e lazer. Destacamos aqui Nelson Marcelino e Victor 
Marinho Oliveira, como alguns dos importantes precursores da utilização do intelectual italiano 
na literatura de esporte e lazer em nosso país.

Marcelino, um dos principais autores brasileiros nos estudos do lazer investe numa 
abordagem que desvincule o lazer da educação sistemática. Para isso valoriza os processos de 
transmissão cultural, considerando, a partir de Gramsci, que toda relação é pedagógica, em seu 
livro de 1987, Lazer e educação, Marcelino aprofunda esse debate. Em publicações posteriores, 
como Pedagogia da Animação e Estudo do Lazer: uma introdução, o autor segue se utilizando 
dos conceitos do intelectual Italiano, principalmente para justificar e enaltecer a importância das 
práticas culturais e o desejo da instauração de uma nova cultura (1990, 2012).

Já Marinho (2010), parte do campo educacional e apresenta a proposta de debater a 
educação física, principalmente as práticas esportivas, a partir de uma pedagogia do conflito. Em 
trabalhos publicados no final dos anos 1980 e começo dos 1990, o autor utiliza-se de conceitos 
Gramscianos como neutralidade ideológica. práxis e consenso, usando estes como pontos fun-
damentais do que ele chamou de uma pedagogia do conflito para a educação física.

E perceptivel, após esta preve retomada da presença da teoria Gramsciana nos estudos 
de esporte social, uma significativa variente no estilo de abordagem. Enquanto a produção bra-
sileira gira em torno da hegemonia, do bloco hegemônico e da utilização do esporte por parte 
deste bloco, os autores argentinos pautam-se pela noção de populismo e popular.

Volto as bases das teorias dos movimentos sociais, e a forte inspiração Marxista ainda 
presentes nestas. A produção brasileira, a partir do esporte social principalmente a mais atual, 
parece ainda trazer muito dessa inspiração em seus debates. O que é possível perceber em obras 
como as de Marcelo de Paula Melo (2012, 2013, 2015), onde o foco ainda gira em torno da bus-
ca por serem estes espaços, ou não, legítimos ou relevantes socialmente. As obras de Marcellino 
(publicada em 1987) e Marinho (publicada em 1993), aqui citadas, embora produzidas em sua 
maioria no final dos anos 80 e início dos 90, parecem defender uma proposta menos rígida de 
uso das teorias Gramscianas, propondo novos debates para a área.

Apers e von Bujow comentam sobre uma das características presentes nas análises 
pautadas pelo marxismo.

A possibilidade de “desqualificar” alguns atores a partir da sua posição organizacional 
nos remete a uma das razões pelas quais é interessante pensar de forma mais ampla sobre o campo 
de estudo dos movimentos sociais: no passado, a imposição de definições externas sobre o que 
deveria “contar” como um movimento social cegou os estudiosos de formas de ação coletiva que 
se opunham ao status quo, mas que não se conformavam com definições aceitas de transformação 
social. (Abers; Bülow, 2011, p. 79).
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A imposição de definições externas, comentada pelas autoras, parecem dar to as análises 
Gramscianas nas últimas décadas em nosso país.

Na produção Argentina, Alabarces e Levoratti concentram-se mais em entender o popu-
lar e o populismo, se utilizando de conceitos forjados pelo pensador italiano. Essa concepção do 
popular, segundo Canclini (1995), tem muita influência nos espaços acadêmicos e no modo de 
produzir conhecimento, além de impacto nas instituições estatais e nos meios de comunicação 
de massa. Essa escolha mostra um outro caminho tomado pela produção Argentina baseada em 
Gramsci. O mesmo autor (Canclini, 1985), nos ajuda a compreender parte destas diferenças ao 
classificar o uso das teorias Gramscianas como dedutivas, onde os grandes agentes sociais têm 
a posse exclusiva do poder, e indutivas, onde a capacidade de réplica e autonomia das classes 
subalternas tem destaque.

Dentro deste cenário de diferentes usos das teorias Gramscianas identificamos na leitura 
de Canclini um olhar diferenciado , mais próximo de uma abordagem relaciona. Para ele, ao 
valorizarmos somente uma destas abordagens – a “narcotização” das mensagens dominantes e a 
“impugnação” dos atos populares:

Minimiza-se a sutil distinção Gramsciana entre dominação e hegemonia, 
descuida-se da “rede de intercâmbio, empréstimos, condicionamentos recíprocos” 
entre as culturas de diferentes classes, ou seja, das “formações intermediárias”. 
(Canclini, 1985, p. 65).

   Dessa forma, as categorias hegemônico e subalterno, sendo simplesmente 
propriedades intrínsecas dos discursos e práticas, seriam apenas etiquetas. Na rede 
do Movimento de Futebol Callejero analisada podemos identificar as ambiguidades 
e efemeridades dos conflitos entre organizações e atores envolvidos nos processos, 
superando a dicotomia, mais uma vez observada nas análises deste campo. Como já 
comentado, essa característica dicotômica, que preza por posicionar as ações, clas-
sificando-as de acordo com seu posicionamento, também é característica marcante  
da literatura do esporte  social, de tradição Gramsciana. Assim, o que pretendo 
dar ênfase aqui é, utilizando o termo de Canclini (1985), para essa “sútil distinção 
Gramsciana entre dominação e hegemonia”, que principalmente na literatura produ-
zida no Brasil, na área do esporte social, parece não ser valorizada, e que através da 
análise das redes sociais e suas “formações intermediárias”, ainda segundo Canclini, 
parecem ficar claras. Abers e Bulow (2011) também compartilham desse entendimen-
to, ressaltando a importância de ter como parâmetro o conceito de hegemonia de 
Gramsci, mas admitindo a multiplicidade e a indeterminação presentes nas relações 
sociais. Analisando as relações observadas n a rede do Movimento de Futebol Calle-
jero foi possível notar distintos pontos centrais dessa rede em diferentes momentos. 
Os pontos deslocam-se de jovens que mobilizaram diversas organizações, no início 
do processo, para organizações globais como FIFA e Street football world, que du-
rante um período destacam-se na condução das ações, passando pelas organizações 
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fundadoras e, finalmente chegando no próprio Movimento como um destes pontos, 
mostrando assim que os agentes envolvidos estão sujeitos a influências mútuas. Li 
(2009), outra autora que propõe uma abordagem relacional trata essas relações, 
por vezes desconfortáveis entre os diversos atores, não como resistência, tampou-
co como forma de sujeição, optando por buscar entender sua complexidade, que 
mobiliza tanto as organizações e agências de desenvolvimento, quanto os próprios 
beneficiários dessas ações.

Ao propor esse olhar para a influência das teorias Gramscianas nesse cam-
po de estudo, busc amos, além de valorizar tão importante contribuição ao campo 
das ciências sociais, ampliar tais abordagens, partindo das teorias dos movimentos 
sociais e superando uma produção ainda fundamentalmente marcada por um viés 
dicotômico. Importante ressaltar que alguns movimentos já vêm sendo feitos nesse 
sentido, como as obras de Alabarces e Levoratti, que trazem a pauta conceitos Grams-
cianos pouco explorados na produção brasileira. Na literatura nacional, Thomas-
sim (2007), também tem buscado esse movimento O autor ao se debruçar sobre os 
conceitos e meandros da sociedade civil e explorar as micro relações como forma de 
analisar o esporte social, fornece uma análise mais interpretativa e menos prescritiva 
deste campo.

A análise do Movimento de Futebol Callejero nos mostra fundamentalmente 
essa complexidade de uma rede que reúne organizações sociais locais, organizações 
globais, Estado, e diversos outros atores. Acreditamos que esse desenho aproxima 
esta rede de definições como “rede de intercâmbios, empréstimos e condicionamentos 
recíprocos” (Canclini, 1985), sujeitos a complexidade de relações valorizada por Li 
(2009), ao mesmo tempo em que dificulta seu entendimento como espaço de simples 
“educação do consenso”.

COnsideraçÕes Finais

Através desta revisão e análise a partir da rede de organizações estudada foi possível 
identificar a influência da produção com inspiração Gramsciana dentro das abordagens sobre o 
esporte social. Ressaltamos a importância da valorização das micro relações assim como da busca 
por uma superação destas teorias, ou pelo menos um outro entendimento destas. O Movimento de 
Futebol Callejero, com toda sua complexa rede de relações nos mostra o quanto seria inapropriado 
um olhar simplesmente pautado pelos processos hegemônicos, ou por uma educação do consenso 
de um bloco no poder. Ao contrário disto, nos aproximamos de autores que vem buscando outros 
olhares a partir das contribuições de Gramsci (Canclini, Levoratti, Thomassim), mais próximas 
da complexidade vista no campo, e sem deixar de valorizar sua grande relevância.
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Lazer sÉriO em TempOs de pandemia: esTUdO de CasO 
sOBre FUTeBOL ameriCanO e FLag FOOTBaLL nO esTadO de 

sãO paULO

Bianca Inácio da Luz Ferreira74

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

RESUMO: No contexto brasileiro, o futebol americano e flag football são praticados 
por amadores em seu tempo de lazer. O envolvimento dessas pessoas com a moda-
lidade se dá como lazer sério, o que implica que essas práticas tenham um papel 
central na vida e no lazer desses indivíduos. Durante o período de suspensão de ati-
vidades presenciais, causadas pela pandemia da Covid-19 e pelo Plano São Paulo, os 
praticantes tiveram seu relacionamento com as modalidades modificada. Este artigo 
indica o que era rotina antes da suspensão e o que foi feito durante as fases vermelha 
e amarelas do Plano, bem como aponta as perspectivas de futuro apresentadas pelos 
sujeitos no que se refere ao retorno gradual das atividades.

PALAVRAS-CHAVE: lazer sério; pandemia; futebol americano; flag football; São 
Paulo.

RESUMEM: En el contexto brasileño, el fútbol americano y el flag football son 
practicados por aficionados en su tiempo libre. La relación de estas personas con el 
deporte se da como un ocio serio, lo que implica que estas prácticas tienen un papel 
central en la vida y ocio de estos individuos. Durante el período de suspensión de 
las actividades presenciales, provocado por la pandemia Covid-19 y por el Plan São 
Paulo, se cambió la relación de los practicantes con las modalidades. En este artículo 
se indica lo que era rutinario antes de la suspensión y lo que se hizo durante las fases 
roja y amarilla del Plan, así como se señalan las perspectivas de futuro que presentan 
los sujetos en cuanto al regreso paulatino de actividades.

PALABRAS CLAVE: ocio sério; pandemia; fútbol americano; flag football; São Paulo.

inTrOdUçãO

O futebol americano é um esporte desenvolvido nos Estados Unidos no século XIX, que 
se popularizou em seu país de origem pelo alto investimento financeiro e midiático, focado nas 

74  E-mail: biailf@gmail.com
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transmissões televisivas, para que fosse compreendido como um espetáculo que refletisse ideais 
da cultura americana (Curti, 2016).

Na mesma estratégia de popularização, o futebol americano também se propaga no 
Brasil pelos meios de comunicação, especialmente TV a cabo e internet, de maneira a atrair fãs 
para as franquias da NFL (National Football League) e potenciais praticantes da modalidade 
no Brasil (Curti, 2016).

Quando se considera as possibilidades de prática, tem-se o futebol americano tradicional 
e o flag football. Para o primeiro, existe a necessidade de equipamentos de alto valor e prepa-
ração física específica para que os atletas não se lesionem e executem as técnicas corretamente 
(Merlo, 2005, p.10). O segundo apresenta uma dinâmica semelhante ao esporte tradicional, 
porém, devido ao contato físico limitado e materiais de baixo custo, pode ser considerado uma 
alternativa para a prática no Brasil.

No Brasil, estima-se que existam mais de 250 equipes de futebol americano e flag football 
segundo o site Salão Oval (2019) e Flag Football Brasil (2020). Portanto apesar da dificuldade de 
prática para o futebol americano tradicional, tem-se atletas e equipes específicas para a prática, 
nas quais os atletas não são profissionais, embora visem o máximo desempenho em campeonatos 
nacionais, regionais, estaduais e universitários.

Para o futebol americano, o campeonato nacional é dividido em três séries – diamante, 
ouro e acesso. Para o naipe feminino têm-se uma série única para as equipes do país. Ademais, 
existe um campeonato para atletas sub-20.

Considerando o flag football, têm-se um campeonato nacional, dois campeonatos pau-
listas e um carioca. Além da inclusão da categoria de base sub-16 em um evento específico no 
Estado de SP.

Todos esses eventos esportivos foram suspensos de Abril de 2020 até o presente momento, 
devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Especificamente, no Estado de São Paulo, 
as atividades presenciais do futebol americano e flag football estão sujeitas a regulamentação do 
Plano São Paulo que prevê a suspensão e controle para retomada de atividades diversas, como 
se lê:

A retomada consciente dos setores da economia começa a funcionar em 1º de junho. O 
estado está dividido em 17 Departamentos Regionais de Saúde, que estão categorizados 
segundo uma escala de cinco níveis de abertura econômica.
Cada região poderá reabrir determinados setores de acordo com a fase em que se encontra. 
As regras são: média da taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivas para pacientes com 
coronavírus, número de novas internações no mesmo período e o número de óbitos.
A requalificação de fase para mais restritiva será feita semanalmente, caso a região tenha 
piora nos índices. Para que haja uma promoção a uma fase com menos restrições e mais 
aberturas, serão necessárias duas semanas.
O Plano São Paulo dá autonomia para que prefeitos diminuam ou aumentem as restrições 
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de acordo com os limites estabelecidos pelo Estado, desde que apresentem os pré-requisitos 
embasados em definições técnicas e científicas (Governo do Estado de São Paulo, 2020, p.1).
Neste contexto, as pessoas envolvidas com o futebol americano e flag em São Paulo encon-
traram-se impossibilitadas de manter as atividades presenciais como treinos, campeonatos, 
amistosos, eventos para assistir jogos, etc., que eram, como se verá nos resultados desse 
estudo, as atividades de rotina no lazer sério destes indivíduos. 

Assim, este trabalho visa compreender como se deu o relacionamento dos praticantes 
de lazer sério, como atletas, técnicos e dirigentes, para com as modalidades durante o período 
de suspensão de atividades das fases vermelha e amarela do Plano SP, bem como delinear pers-
pectivas futuras sobre o engajamento e desempenho dos mesmos para a futura retomada das 
atividades presenciais.

maTeriais e mÉTOdOs

Este trabalho é um estudo de caso que combinou pesquisa bibliográfica e exploratória 
(Gomes, 2005; Marconi & Lakatos, 2002) e integrou as abordagens quantitativa e qualitativa. 

Quanto à coleta de dados, as técnicas foram aplicação de questionário online cujo 
conteúdo refere-se ao e Inventário de Medidas em Lazer Sério (Gould; Moore; McGuire; and 
Stebbins, 2008), questões sociodemográficas e perguntas abertas sobre a percepção dos atletas 
em relação a possível suspensão indefinida e potencial retomada de atividades presenciais.

Este estudo de caso busca a análise detalhada de um objeto por meio da combinação 
de técnicas de coleta e redação, respeitando quatro fases distintas: delimitação da unidade caso, 
coleta de dados, análise e interpretação e redação do relatório (Gomes, 2005)

Para a primeira fase, a unidade escolhida para estudo são pessoas que se envolvem com 
o futebol americano e flag football como lazer sério em SP, já que eles se comprometem seria-
mente com o universo da atividade e dão um valor diferenciado para uma atividade específica 
em detrimento de outras possibilidades para o tempo de lazer.

A coleta de dados inicia-se com o levantamento de toda referência teórica publicada 
quanto ao tema estudado (Marconi & Lakatos, 2002).

Seguindo, tem-se a divulgação da pesquisa, que aconteceu por meio virtual, nas redes 
sociais e e-mail das equipes, que receberam uma carta de apresentação do estudo, bem como um 
termo de consentimento que deveria ser aceito para participação no estudo.

Obteve-se 160 respostas no período de dez dias de aplicação. Os formulários foram 
revisados e classificados como aptos com base nos seguintes critérios:

Pessoas que se relacionam com o esporte em SP.
Que não recebam benefício financeiro por sua participação nas equipes e campeonatos, 

obedecendo a essa característica de lazer sério (Stebbins, 2016)
Com pontuação maior que 80% no Inventário de Medidas em Lazer Sério (Gould et 

al., 2008).
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Os dados foram tabulados e organizados em tabelas e gráficos em uma planilha de Excel 
e, partir disso, obteve-se 106 sujeitos que se cumpriram todos os requisitos.

Para as questões abertas, os dados obtidos foram classificados em temas, que segundo 
Bardin (2011) é possível que se levante temas centrais em um texto, quando as mesmas ideais 
se repetem a fim de compreender e interpretar ao discurso.

Os temas levantados foram referentes às dimensões do lazer sério propostas por Steb-
bins (1999) e às palavras-chave relacionadas ao retorno ou suspensão das atividades presenciais 
como “treino”, “reunião online”, “segurança e saúde”, “lesão”, etc. 

A análise dos dados do Inventário se deu pela pontuação somada em todas as dimen-
sões do lazer sério e os atletas que obtiveram mais de 80% de pontuação foram considerados 
praticantes de lazer sério.

A última fase de um estudo de caso é a redação do relatório (Gomes, 2005), dessa forma, 
esse trabalho foi redigido e organizado neste artigo.

Os insTrUmenTOs

As questões sociodemográficas visaram conhecer a amostra quanto a sexo, faixa etária, 
situação empregatícia, nível de escolaridade, tempo de participação na prática, quais modali-
dades (full pads, x5 ou x8), se pratica outras atividades físicas como lazer e o quanto o futebol 
americano ou flag é mais importante que essas outras práticas.

O Inventário de Medidas em Lazer Sério desenvolvido por Gould et al. (2008), com 
54 itens foi utilizado para recortar a amostra naqueles que, potencialmente, se relacionam com 
as modalidades como lazer sério. As respostas recolhidas indicavam, em escala likert de cinco 
pontos, o quanto os atletas se identificavam com as afirmações do Inventário.

As perguntas abertas visavam compreender quais ações o voluntário julgava mais im-
portantes em caso de permanência da suspensão de atividades presenciais ou da retomada das 
mesmas. As respostas foram categorizadas em temas (Minayo & Gomes, 2012).

reVisãO de LiTeraTUra

A Perspectiva do Lazer Sério (PLS) foi desenvolvida pelo Dr. Stebbins e pode ser com-
preendida como um arcabouço teórico que estuda as relações, contexto histórico, cultural e social 
de três formas principais de lazer: o Lazer Sério (LS), Trabalho com Devoção, o Lazer Casual e 
o Lazer Baseado em Projeto (Stebbins, 2016).

Segundo Oliveira & Doll (2012), o LS se refere à “uma atividade prática sistematizada, 
na qual amadores, voluntários e praticantes de hobbies se envolvem para desenvolverem uma 
carreira de lazer, com a finalidade de adquirir e expressar uma combinação de habilidades espe-
ciais, conhecimentos e experiências”.

O Trabalho com Devoção é definido como um tipo de trabalho tão atrativo, que em 
sua essência, pode ser considerado lazer (Stebbins, 2016).
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O Lazer Casual, por sua vez, é entendido como atividade de valor intrínseco, com sa-
tisfação curta, que requer pouca habilidade para ser aproveitada (Stebbins, 1999).

Já o Lazer Baseado em Projeto exemplifica-se na organização de festa de aniversário, 
sendo uma criação ocasional, que acontece poucas vezes no tempo livre e demanda planejamento, 
esforço e habilidades (Oliveira & Doll, 2012).

Ao diferenciar as três possibilidades de lazer, Stebbins (1999) explica que existem seis 
qualidades distintivas para categorizar o envolvimento do participante em lazer sério e não nas 
outras.

A primeira qualidade é a perseverança, na qual o atleta supera entraves como ansiedade, 
lesões, condições climáticas, medo etc. Além de ser perseverante no fracasso e na vitória (Gould 
et al., 2008, p.48).

A segunda é o desenvolvimento de uma carreira na prática de lazer sério, apresentando 
progressos ou regressos. (Gould et al., 2008, p.49).

O empenho é a terceira qualidade. Gould et al. (2008, p.49) apontam que é necessário 
esforço significativo do praticante para adquirir habilidades e conhecimentos e alcançar um nível 
satisfatório de desempenho. 

A quarta é relativa aos benefícios duráveis individuais que são provenientes da prá-
tica da atividade de LS como enriquecimento pessoal, potencial de realização, habilidades de 
expressão, autoimagem, satisfação, regeneração e retorno financeiro (Gould et al., 2008, p.49). 
Os benefícios duráveis sociais, seriam a segunda possibilidade, são o senso de atração social, a 
realização coletiva e a manutenção do coletivo.

A quinta qualidade é o Ethos Único, o qual implica na “existência de ideais, valores, 
sentimentos e crenças entre os membros de um mundo social de lazer sério” (Gould et al., 2008, 
p.51) – os praticantes estão imersos em uma subcultura da atividade de lazer que constitui um 
universo próprio – com vocabulário específico, atitudes características e vestimentas.

A última qualidade é a identidade. Gould et al. (2008, p.51) explicam que participan-
tes de atividades de LS tendem a ser identificados pelo seu envolvimento com a atividade e se 
apresentarem como tal.

Para esta pesquisa, o ramo considerado é o lazer sério no esporte amador, que para 
Stebbins (1979), amador é uma pessoa com pouca experiência que se empenha em atividades 
de arte, ciência, esporte ou entretenimento e investe muito tempo e esforço até alcançar alguma 
competência, inspirados em profissionais.

resULTadOs e disCUssãO

Os voluntários (n=106) apresentam as seguintes características:
Tem-se 88 homens (83%) e 18 mulheres (17%). 
As faixas etárias são menor de 16 anos (3,8%), 17/20 anos (20,8%), 21/24 anos (16%), 

25/28 anos (24,5%), 29/35 anos (25,5%), 36/40 anos (4,7%) e 41 anos ou mais (3,8).
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A escolaridade dos voluntários é ensino fundamental (3,8%), ensino médio (21,7%), 
técnico (14,2%), graduação (38,7%) e pós graduação (21,7%).

A situação empregatícia é autônomo (17%), desempregado (6,6%), contrato suspenso 
devido à pandemia (3,8%), dono de casa (0,9%), meio período (0,9%), período integral (45,3%), 
estagiário (7,5%) e estudante (17,9%). Aqui percebe-se que os indivíduos investem grande parte 
de seu tempo em outras atividades que não sejam de lazer, como trabalho em período integral.

Do tempo que pratica das modalidades, tem-se menos de um ano (9,4%), entre dois e 
três anos (39,6%), entre quatro e cinco anos (32,1%), entre seis e sete anos (9,4%) e mais de 
oito anos (9,4%). Aqui nota-se algum desenvolvimento de carreira dessas pessoas pelo tempo 
de prática.

Além das modalidades acima, os sujeitos tem como rotina de lazer outros tipos de práticas 
físico esportivas como aventura (7), dança (3), luta (12), esporte (54) e ginástica (57). Ademais 
11 sujeitos relataram não praticar nada além do futebol americano ou flag football. Os dados 
acima são relativos à frequência que cada atividade foi anotada, sendo possível marcar mais de 
uma opção. Para comparação da importância dessas atividades ao futebol americano ou flag 
football, a média de respostas obtida foi de 3,7 – em escala Likert, na qual Silva e Costa (2014, 
p. 3) colocam que é usada para se medir o grau de concordância de um sujeito em relação às 
afirmações apresentadas, o que indica que as modalidades pertinentes a este estudo são muito 
mais importantes que as outras, apontando para um relacionamento diferenciado dos sujeitos 
com o flag football e futebol americano.

Já considerando o quanto a prática de futebol americano e flag football são muito im-
portantes para os sujeitos, tem-se o resultado do Inventário de Medidas em Lazer Sério (Gould 
et al., 2008).

Tabela 1. Pontuação por dimensão do Lazer Sério.

Dimensões do lazer sério Pontuação média
Perseverança 3,7
Esforço 3,8
Carreira 3,7
Benefícios individuais 3,5
Retorno financeiro 0,1
Benefícios coletivos 3,7
Ethos único 3,2
Identidade 3,3

A pontuação acima foi obtida após o corte dos indivíduos que alcançaram menos de 
80%, portanto são altos scores que indicam envolvimento com o futebol americano e flag foo-
tball como lazer sério, como também apontam Ferreira & Ribeiro (2018, p.91) em um estudo 
que caracterizou aos atletas de equipe de flag football como praticantes de lazer sério. O retorno 
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financeiro é um critério de corte, já que o recebimento de dinheiro descaracterizaria o sujeito 
como amador no lazer.

Partindo-se para o relacionamento dos sujeitos com as modalidades antes e durante 
o período de suspensão, inicia-se com a percepção individual de que houve aumento (13,2%), 
manutenção do que ocorria anteriormente (27,4%) e diminuição (59,4%).

Gráfico 1. Atividades realizadas pelos praticantes de lazer sério antes e durante a suspensão 
de atividades presenciais

O gráfico acima auxilia a compreender o que mudou para que os atletas afirmem que 
houveram mudanças em seus hábitos de lazer sério para com oas modalidades. 

Nota-se que a única atividade que aumentou foi a participação em lives sobre as moda-
lidades (de 53 para 62). Do restante, a queda mais brusca foi em relação as atividades presenciais 
como treino coletivo da equipe (103 para 12) e partidas oficiais e amistosos (78 para 4) – ambas 
afetadas pela suspensão de atividades coletivas proposta pelo Plano SP (2020). 

Seguindo, treino individual da equipe também demonstrou diminuição (58 para 24) 
e conversa com entusiastas (96 para 66). Ambos os casos tem relação com outrem, que pode 
ter sido afetada pelo distanciamento social e suspensão de atividades comuns às equipes como 
confraternizações, intervalos de treino, reuniões para assistir jogos, etc.

Com um DV menor, tem-se diminuição dos treinos coletivos práticos independentes da 
equipe (42 para 15), assistir jogos na tv/internet (89 para 66) e estudo independente da equipe 
(80 para 63). Nessas possibilidades, os treinos independentes podem ter diminuído devido ao 
plano SP, mas também à conscientização individual da necessidade do distanciamento social, já 
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que esses treinos não tinham relação com nenhuma instituição, mas sim com a escolha do atleta 
em participar. Assistir jogos, apesar de ser uma atividade não presencial, pode ter sido afetado 
no sentido da suspensão de reuniões, bem como a pré-temporada que a NFL se encontrava. 
Estudos independentes podem ter sido afetados pela nova rotina das pessoas, as quais podem 
ter iniciado home office, crianças em casa devido às aulas não presenciais entre outros fatores 
que implicassem no tempo disponível para o lazer.

Finalizando, treino individual independente da equipe (69 para 58), grupo de estudos 
e reuniões online (56 para 50) e jogos eletrônicos (43 para 38). Nessas opções, o grupo de estu-
dos online pode ser parte da cultura das equipes, que necessitam de estudo extra campo para o 
bom desempenho. A prática de jogos eletrônicos e treino individual independente da equipe são 
atividades que não necessitariam de terceiros. Aqui concorda-se com o que Gould et al. (2008, 
p.48) colocam sobre a carreira no LS, na qual o indivíduo percorre uma trajetória pessoal no LS, 
modelada por contingências especiais, reviravoltas e diferentes níveis de realização e envolvimento.

É importante destacar que o que foi mais afetado são atividades coletivas controladas 
por terceiros, como treinos e jogos. As atividades que sofreram menos impacto são realizadas 
com menos pessoas e, potencialmente, por motivação e organização individual, fato que se re-
laciona com a PLS.

Dos fatores que implicaram no nível de envolvimento com a prática, tem-se que a sus-
pensão das atividades presenciais devido ao Plano SP é o mais influente, com 79 respostas nessa 
direção. No mais, os indivíduos também consideraram a organização da equipe (37), organiza-
ção individual (34), falta de organização individual (15), falta de organização da equipe (13), 
organização de terceiros (6) e falta de organização de terceiros (3) como pontos importantes.

Seguindo, a percepção dos atletas sobre as ações mais urgentes para manutenção do 
relacionamento com a prática, caso a suspensão de atividades perdurasse indefinidamente, foi 
a realização de treinos individuais ou coletivos (40), treinos ou reuniões online da equipe (19), 
estratégias de engajamento individual e coletivo (15), estudos independentes (11), segurança 
e saúde (5), comunicação entre equipe, atletas, diretoria e comissão técnica (4), academia (2), 
tratamento de lesões (2), potencial piora dos atletas (2), a crença de que nenhuma ação seria 
suficiente para mitigar as perdas (2) e o fim da equipe (1). 

Em caso de flexibilização e retomada gradual de atividades presenciais, as ações mais 
importantes seriam segurança e saúde (54), treinos individuais ou coletivos (29), prevenção de 
lesões (8), academia (4), engajamento individual e coletivo (3), não deveria haver flexibilização 
(3), treinos ou reuniões online (2), desvincular esporte de política (2), planejamento das ligas e 
entidades responsáveis (2), manutenção dos estudos independentes da equipe (1) e competições 
locais.

Da crença dos sujeitos em relação ao desempenho das equipes em diferentes cenários, 
tem-se que caso a suspensão perdure, individualmente a tendência seria piorar (57), manter-se 
igual (32), melhorar (17). Para a equipe o esperado seria piorar (85), manter-se igual (10), me-
lhorar (2). Para o Estado de SP a ocorrência seria piorar (88), manter-se igual (15), melhorar (3). 
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É interessante destacar que, em concordância com a PLS, o melhor cenário seria o individual, 
no qual os atletas acreditam que, apesar de existir queda de desempenho, também pode haver 
melhora e manutenção.

Em caso de flexibilização, individualmente a tendência seria melhorar (89), manter-se 
igual (14) e piorar (3). Para a equipe a melhora (87) é apontada, seguido da manutenção (16) e 
da queda (3). No Estado de SP haveria melhora (76), manutenção (20) e piora (10). Neste caso, 
o retorno de algumas atividades tem como horizonte a melhora de todos.

Na perspectiva de retorno de todas as atividades, incluindo campeonatos, entendida 
como “normal controlado” no Plano SP (2020), acredita-se que haveria melhora individual (98), 
da equipe (99) e do Estado (93). A manutenção e piora seria, respectivamente, individual (3, 5), 
da equipe (1, 6) e de SP (4, 8). Para tal, os voluntários acreditam que o esforço de organização 
e cuidados para a retomada será grande (99,5%). Nesse cenário, percebe-se que a melhora é 
esperada pela maioria.

COnsideraçÕes Finais

Visto os objetivos desta pesquisa, que foram compreender como se deu o relaciona-
mento dos praticantes de lazer sério para o futebol americano e flag football durante o período 
de suspensão de atividades esportivas de Abril de 2020 a Agosto de 2020 em SP e delinear 
perspectivas futuras de engajamento e desempenho na retomada das atividades presenciais, tem 
se que houve diminuição no envolvimento dos atletas devido ao Plano SP e a conscientização 
sobre os protocolos de prevenção, no que se refere às atividades coletivas como campeonatos e 
treinos. As atividades independentes ou individuais demonstraram menor frequência, embora 
com menor diferença no antes e durante suspensão. A única atividade com maior engajamento 
foi a participação em lives sobre as modalidades.

Para o futuro, os sujeitos acreditam que haverá necessidade de grande empenho para a 
retomada, com foco em segurança e saúde e treinos. Em caso de continuação da suspensão de 
atividades presenciais, as ações deveriam ser organizadas por terceiros como treinos, reuniões 
online e estratégias de engajamento.

Essa pesquisa contribui para a compreensão de como se dá o relacionamento de um 
praticante de lazer sério com uma modalidade coletiva, no cenário de pandemia da Covid-19. 
Além de subsidiar, para a gestão de equipes e campeonatos, o panorama e um possível caminho 
de planejamento considerando o desejo dos atletas.

Das limitações deste estudo, tem-se a falta de comunicação da autora com os volun-
tários, para tirar dúvidas e explicar às questões. Além do n da pesquisa, que visava representar 
SP, e embora existam voluntários de diferentes regiões, não é uma quantidade que represente a 
região com maior expressão nas modalidades estudadas. Espera-se que esse estudo possa trazer 
novos olhares e possibilidades de pesquisas para os temas mencionados.
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O preçO da emOçãO: Lazer, eCOnOmia e FUTeBOL
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RESUMO: O futebol e, mais especificadamente, o torcer em estádios faz parte do 
imaginário social brasileiro como um lazer tipicamente popular. As discussões, a 
partir da escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, entorno das 
transformações que envolveram essa prática pautaram-se na dimensão econômica. 
O encarecimento no preço do ingresso, mostrou-se como principal razão para uma 
percepção de elitização e consequente exclusão no torcer em estádios. Diante disso, 
o presente artigo buscou compreender as mudanças na precificação dos ingressos 
ocorridas no custo do lazer futebolístico no estádio Mineirão entre 1994 e 2018. 
Constatou-se que com a reinauguração do Mineirão para Copa do Mundo os preços 
dos ingressos, que antes apresentavam uma relativa estabilidade entres os diferentes 
momentos da competição, começaram a funcionar com variações de curto prazo. 
Os preços tornaram-se dinâmicos, de acordo com a expectativa de público do jogo. 
A proporção percentual nos aumentos em jogos, ou competições de maior apelo, 
justifica a percepção de elitização do ponto de vista econômico. Em contrapartida, 
no cenário agregado, com exceção do triênio 2013-2015, essa percepção é relativi-
zada, na medida em que os preços apresentaram uma equivalência se compararmos 
o início e o fim da série. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer; economia; futebol; torcer em estádios; emoção

RESUMEN:  El fútbol y, más concretamente, la afición  en los estadios forman parte 
del imaginario social brasileño como ocio típicamente popular. Las discusiones, 
basadas en la elección de Brasil como sede de la Copa del Mundo 2014, en torno a las 
transformaciones que involucró esta práctica se basaron en la dimensión económica. 
El aumento del precio del ticket resultó ser el principal motivo de una percepción de 
elitización y consecuente exclusión de los aficionados  de los estadios. Por lo tanto, este 
artículo buscó comprender los cambios en el precio de las entradas que se produjeron 
en el costo del ocio futbolístico en el estadio Mineirão entre 1994 y 2018. Se encontró 
que con la reapertura de Mineirão para el Mundial, los precios de los tickets, que 
anteriormente presentaban relativa estabilidad entre los diferentes momentos de las 
competiciones, comenzaron a trabajar con variaciones de corto plazo. Los precios se 
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han vuelto dinámicos, de acuerdo con las expectativas de la audiencia del juego. La 
proporción porcentual de incrementos en juegos, o competiciones de mayor atractivo, 
justifica la percepción de elitización desde un punto de vista económico. Por otro 
lado, en el escenario agregado, a excepción del trienio 2013-2015, esta percepción 
se relativiza, en la medida en que los precios son equivalentes al comparar el inicio 
y el final de la serie.

PALABRAS CLAVE: Ócio; economía; fútbol; emoción.

Lazer, FUTeBOL e esTÁdiO

O futebol e, mais especificadamente, o torcer em estádios faz parte do imaginário social 
brasileiro como um lazer tipicamente popular. As discussões, a partir da escolha do Brasil como 
sede da Copa do Mundo de 2014, entorno das transformações que envolveram essa prática 
pautaram-se dentre as diversas questões na dimensão econômica. O encarecimento no preço do 
ingresso, centralidade do debate, mostrou-se como principal razão para uma percepção, compar-
tilhada nos meios de comunicação, de elitização e consequente exclusão no torcer em estádios. 

Duas dessas percepções, que emergem desse cenário, motivaram a construção do proble-
ma de pesquisa do presente estudo. A primeira delas foi o debate público sobre o tema elitização 
e futebol, marcada por um conjunto de opiniões dissonantes envolvendo jornalistas esportivos, 
torcedores e clubes. A segunda, o debate acadêmico ou sua ausência, em certo sentido, de estudos 
que se debruçassem quantitativamente, a partir de dados empíricos, sobre o tema.

Ao analisar o conteúdo das discussões, que ora chamo de debate público e acadêmico, 
nota-se a construção de dois campos temáticos distintos, que se organizam de forma específica 
na abordagem do tema. O primeiro deles trata de uma análise da elitização do futebol como 
um fenômeno social, político e econômico de exclusão de um lazer historicamente popular. A 
economia nesse campo foi muitas vezes tratada mais qualitativamente ou mesmo por pesquisas 
do campo do jornalismo ou da gestão esportiva. A tese defendida trata da elitização como um 
fato e o tom do debate busca um caminho para resistência desse movimento em curso.

Em contrapartida, existe outro campo de pesquisas e publicações que busca respostas 
na economia para diagnosticar a ineficiência da gestão financeira do futebol brasileiro. O termo 
muito utilizado é a indústria do futebol e o espetáculo esportivo como um produto que necessita 
de máxima eficiência e eficácia econômica. Nesses casos, percebe-se a presença de mais análises 
quantitativas para elaborar estudos críticos sobre temas recorrentes como o marketing esportivo 
no futebol e a gestão dos clubes.

Como foi possível notar, os estudos de uma série histórica do comportamento dos preços 
dos ingressos em estádio de futebol ainda são inexpressivos. O preço do ingresso é concebido 
como variável central na tomada de decisão de ir ao estádio e consequente amplitude de acesso 
a diferentes classes econômicas. A análise quantitativa dessa variável permite, através de fontes 
oficiais, quantificar as variações econômicas praticadas na oferta do serviço do lazer futebolístico 
no estádio. Essa quantificação amplia as discussões sobre a elitização do futebol em estádio, e 
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por consequência do fruir de um lazer historicamente popular no ambiente público, e mensura, 
através de referenciais econômicos representativos, o fenômeno. 

Para tanto, o presente estudo tem por objetivo analisar as transformações econômicas 
ocorridas no custo do lazer futebolístico no estádio Mineirão entre 1994 e 2018, com notório 
olhar para a precificação dos ingressos. Para isso, traçou-se o comportamento no preço dos 
ingressos durante o período correlacionando-o com variáveis econômicas representativas, além 
de registrar a taxa ocupação do estádio durante o período analisado.

No âmbito empírico, a pesquisa pretendeu, a partir da variável – preço do ingresso 
- construir um desenho da evolução do custo do lazer futebolístico no estádio Mineirão. Esse 
parâmetro econômico é o elemento central demonstrativo na composição do custo, sendo pos-
sível notar outros como transporte, alimentação e bebidas – mas que estariam sobre um regime 
e influência de flutuações macro e microeconômicas diferentes, as quais distanciam-se do escopo 
proposto e, portanto, não foram analisados .  

A fonte utilizada para consulta das informações tabuladas foram as fichas técnicas 
conhecidas como Borderôs. Esses documentos estavam disponíveis no site oficial do EM no 
subitem – ficha técnica – dentro da aba “O Mineirão”. 

Considerou-se para esta pesquisa todo o universo de jogos oficiais envolvendo os times 
nacionais como mandante da modalidade esportiva futebol profissional jogado por homens. O 
banco de dados explorado reúne informações sobre 1175 partidas oficiais entre 1994 e 2018.  
Destaca-se a ausência de observações nos anos de 2011 e 2012, quando o estádio estava fechado 
para reforma.

A escala temporal definida associada aos recursos estatísticos e de representatividade 
percentual permitiram uma análise comparativa do período. As variações de preços observadas 
ao longo dos anos foram associadas as duas variáveis econômicas que nos permitiram compara-
ção. A primeira delas foi salário mínimo, que dimensiona o comportamento dos preços a partir 
de um parâmetro representativo à pesquisa – dado que estamos tratando de um lazer histori-
camente popular. Além disso, o salário mínimo representa a renda média de aproximadamente 
60% dos brasileiros. 

A segunda delas, a inflação, teve como referência do comportamento médio do aumento 
de preços da economia brasileira, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
o índice oficial mais utilizado. Nesse caso, o intuito foi perceber as diferenças entre os valores 
reais (preço médio do ingresso corrigido pela inflação) e os valores nominais (preço médio do 
ingresso registrado).

A metodologia utilizada para analisar os dados registrados no banco de dados foi a 
estatística descritiva. O método consiste em um conjunto de ferramentas que possibilitam o 
resumo, organização e descrição das variáveis observadas. Essas análises podem ser aplicadas 
individualmente, ou na comparação de grupos. 

No desenvolvimento do trabalho foi utilizado o software estatístico R, sendo essencial o 
emprego de dois pacotes: ‘ggplot2’ e ‘deflateBR’. O primeiro aprimorou a construção dos gráficos 
e o segundo possibilitou os cálculos de ajuste financeiro envolvendo o IPCA.
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Como observado,tal perspectiva instiga a interlocução, a partir de dados empiricamente 
coletados e tratados, entre os envolvidos na produção do futebol: clubes, administradoras de 
estádio, poder público, torcedores, federações de futebol e mídia. Todos esses atores exerceram 
e exercem influência no campo do futebol e têm objetivos diferentes e em comum. 

O agenciamento desses interesses intermediados por relações econômicas é favorecido 
por pesquisas que dimensionem quantitativamente a experiência do torcer em estádios. Possi-
bilitando um melhor diagnóstico e possíveis tomadas de decisão por esses agentes , gestores e 
atores do futebol.

O estudo também pretendeu contribuir para o aumento do debate econômico, a partir 
de uma análise quantitativa, dentro do lazer, feito por um pesquisador do próprio campo. Esse 
detalhe é importante ressaltar na medida em que veremos posteriormente como foi necessário 
trazer análises econômicas de outros universos, ou mesmo sobre o lazer, em alguns momentos, 
mas feitas por pesquisadores de outros campos de origem. Nesses casos, o lazer é o objeto da 
pesquisa e no presente estudo ele compõe o paradigma epistemológico. O lazer aqui é visto como 
campo de investigação científica autônomo e interdisciplinar. 

Lazer, emOçãO e a preCiFiCaçãO dOs ingressOs

O banco de dados gerado a partir da metodologia proposta permitiu um panorama amplo 
e ao mesmo tempo específico, na medida em que é possível agregar e desagragar a informação. 
Para a presente discussão abordaremos um panorama geral, no qual os gráficos apresentador 
consideram o agregados de todos os jogos oficias em todas competições.

GRÁFICO 1 – Porcentagem do Salário Mínimo que o Ingresso Representa

Fonte:	Arquivos	do	autor
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Quando comparado o preço médio do ingresso em relação ao salário mínimo, destaca-se 
a alta proporção nos anos iniciais do estudo. Via de regra, o valor médio pago por jogo sempre 
representou menos que 10% do valor do salário mínimo. 

A composição do gráfico 1 indica alterações que são resultado da mudança na relação 
entre as variáveis que o compõe. No período entre 1994 e 2006 observa-se uma queda sistemática 
que, quando desagregada, justifica-se pelo aumento do salário mínimo.  A variação dos preços, 
como observado no gráfico a seguir, é pouco determinante para configuração do comportamento 
em relação ao salário mínimo.

O segundo movimento observado a partir de 2010 já é determinado pela variação dos 
preços dos ingressos. 

Se analisada a taxa de variação por ano é possível notar que do ano de 2010 para 2013 
a porcentagem que o preço médio representava no salário mínimo cresceu muito mais rápido 
do que os anos anteriores, período no qual ocorreu as obras da reforma do Mineirão para Copa 
do Mundo, sendo sua reinauguração no início de 2013.

GRÁFICO 3 – Comparação entre o preço médio dos ingressos

Fonte:	Arquivos	do	autor

No início do período de interesse, o valor do ingresso corrigido pela inflação revela-se 
bem próximo do valor praticado. A partir de 2000, houve uma maior diferença, ainda pequena, 
sendo o valor praticado menor do que o valor corrigido pela inflação. Em 2013, esse cenário é 
alterado, também apresentando maior discrepância entre as curvas. De 2016 a 2018, o compor-
tamento volta a ser como no período dos anos 2000.

O comportamento após 2013 foi uma correção sistemática em quedas progressivas até 
2018, quando então percebe-se um aumento que se aproxima da série histórica corrigida pela 
inflação. Esse movimento é coincidente à oscilação do público presente observada nesse mesmo 
período, como veremos a seguir na taxa ocupação dos estádios. 
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Entretanto, observou-se duas diferenças mais notórias: o valor absoluto da média cai em 
alguns anos, principalmente a partir de 2013 e os preços dos ingressos continuam em declínio após 
2013, sem uma movimentação de correção em direção a inflação. A primeira pode ser explicada 
pelo preço dos ingressos de competições de maior apelo ou de estrutura eliminatória, como a 
Copa do Brasil e Libertadores. A segunda, pelo aumento progressivo de adesão aos programas 
de sócio torcedor que criam com fidelização descontos direcionados. Com isso, jogos de menor 
apelo do campeonato brasileiro tem sido alvo, desde 2017, principalmente pelo Cruzeiro, de uma 
política de preços mais dinâmica. Para efeito comparativo, o Cruzeiro tinha, no início de 2013, 
16.500  sócios torcedores ativos  e, em 2018, 53.496 – um aumento de aproximadamente 224%. 

GRÁFICO 4 – Média de público anual

Fonte:	Arquivos	do	autor

A média de público anual oscilou frequentemente entre os anos de 1994 e 2018. Sendo 
observado correlações que envolvem política de preços, performance da equipe e campeonatos 
disputados no ano. Quando pensamos em uma série histórica agregada, são limitadas as infe-
rências gerais que não incorram em análises de casos específicos de campeonatos, ou por um 
período anual da equipe. Entretanto, o que podemos notar é que nos registros de maior média 
histórica – os anos de 2013, 2014, 2018 – a ocupação média não atinge 50% da disponibilidade 
do estádio. Se considerarmos a média mais observada e levar em conta a redução da disponibi-
lidade de lugares após a reforma, as médias não ultrapassam de 30%.

Um dos objetivos específicos da pesquisa foi traçar o comportamento dos preços dos 
ingressos para compreender as transformações econômicas ocorridas durante o período estu-
dado. A introdução cumpriu a função de responder ao objetivo específico, sendo necessário um 
aprofundamento dos dados no esforço de contemplar parte do objetivo geral.

Para este momento, dois gráficos interessam: inflação ano base 2018 e a comparação do 
valor real e do valor nominal. Quando analisamos o gráfico geral agregado, percebemos que o 
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comportamento do preço médio dos ingresso ao longo dos anos não apresenta, a princípio, cor-
relações diretas com a inflação. Entre o período de 1994 e 1999 o comportamento dos preço e a 
inflação tiveram uma correspondência. Um motivo para isso pode ser explicado pela proximidade 
do início do plano real e estabilização de alguns preços, assim como pela própria metodologia 
de utilizar o ano de 1994 como ano base. Com tempo, a inflação e o comportamento setorial 
dos preços, no caso dos ingressos, começa a se distanciar pelas peculiaridades desse mercado 
microeconômico e sua baixa correlação na formação de preços com o contexto macroeconômi-
co. Como exemplo de setores mais correlacionados com esse cenário, podemos citar o preço de 
commodities ou produtos que são diretamente influenciados por impostos setoriais que sofrem 
isenções para estímulo ao consumo. 

GRÁFICO 5 – Comparação entre o preço médio dos ingressos

Fonte:	Arquivos	do	autor

Durante dez anos (1999-2008) o preço do ingresso mostra-se inferior se comparado 
com IPCA. Isso significa que, durante esse período em relação à média dos preços praticados ao 
consumidor, o futebol se comportava como um bem que se tornava mais barato com o tempo. 
Essa percepção pode ser observada pelo próprio consumidor quando avaliamos a proporção do 
ingresso no salário mínimo em queda desde o início da série.

A reta ascendente que começa em 2007 e atinge seu máximo em 2013, com preço médio 
dos ingressos custando acima dos R$ 50,00, marca um período no qual a inflação agora é um 
parâmetro que gera uma percepção inversa. Nesse momento, se olharmos para inclinação da reta 
da inflação percebemos que ela é menor do que a dos preços praticados. Ainda que até 2010 os 
preços permanecendo abaixo ou equivalentes à inflação histórica, a percepção de encarecimento 
pode ser observada pelo consumidor pela acintosidade do aumento.

O tempo é uma variável fundamental para pensarmos a reação do consumidor. Ainda 
que no longo prazo possa existir uma coincidência no final do período estudado dos preços 
praticados versus os preços corrigidos pela inflação, o comportamento das variações ao longo 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

266 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

do tempo é que determinam a percepção. Os preços praticados posicionaram-se de maneira 
deflacionária durante um período, mas o que pode ter determinado a reação dos consumidores 
e do próprio debate público e privado foram as oscilações abruptas. Conforme o gráfico 3, a 
diferença é um fator relevante quando discutimos essa comparação dos preços médios. Com-
parativamente falando, poucos produtos e serviços comportaram-se dessa forma entre 2010 e 
2013 no consumo do brasileiro médio.

Sendo assim, o aumento do preço médio dos ingressos após a reinauguração do Minei-
rão em 2013 talvez seja o ponto crucial na percepção da elitização do futebol do ponto de vista 
econômico. Se em 2010 o preço médio era de R$ 17,10 e 2013 foi para R$ 52,10 – houve um 
aumento percentual de quase 200%. E se tratando do estádio Mineirão, o impacto do torcedor, 
levando em conta o período fechado, foi ainda mais contundente. Se pensarmos o torcedor que 
foi ao jogo Atlético e Ceará no dia 06/06/2010 – último jogo antes da reforma – e retornou ao 
Mineirão no dia 03/02/2013 para assistir Cruzeiro e Atlético – qual seria sua percepção diante 
das mudança no preço dos ingressos. A reflexão parte de uma dimensão restrita ao universo 
econômico, reconhecendo que outras variáveis contribuem para essa percepção. Como, por 
exemplo, a expectativa gerada pela ausência de jogos por mais de dois anos no estádio Mineirão 
ou a pela reinauguração.

Quando analisamos os gráficos desagregados, que consideram cada campeonato sepa-
radamente, compreendemos melhor que essa coincidência atual no preço médio dos ingressos 
e o valor corrigido pela inflação devem ser ponderados. O que os dados demonstram é uma 
relação inferior dos preços do campeonato brasileiro e do campeonato mineiro em relação ao 
corrigido conforme a inflação. Já a Copa do Brasil e a Libertadores comportam-se de maneira 
inversa, como também observado no gráficos da inflação ano base 2018.

Quando conjugamos a análise dos gráficos, geral e específicos, das duas modalidades 
citadas acima – ano base 2018 e correção pela inflação – percebemos que a tese de que vive-
mos o futebol mais caro e elitizado da história mostra-se incompatível com os dados. Ainda 
que ponderações sejam necessárias com relação ao sócio torcedor e seus impactos na política 
de descontos, a série histórica atenua essas afirmações, quando desconsideramos o triênio pós 
Copa do Mundo.

Entretanto, os dados ora considerados para gerar todos os gráficos tratam de um so-
matório geral ou de modalidades competitivas específicas. Essa afirmação acima com relação 
às diferenças do que foi esperado no debate público e privado, precisa ser aprofundada. Um 
movimento de desagregar os dados e correlacioná-los de maneira a capturar comportamentos 
que envolvem momentos de maior apelo e emoção envolvidas mostraram-se necessários. Para 
tanto, optou-se por trazer dois gráficos que podem ampliar esse debate em cima dos preços dos 
ingressos.
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GRÁFICO 6 – Preço médio do ingresso de acordo com o público

Fonte:	Arquivos	do	autor

GRÁFICO 7 – Preço médio por trimestre 

Fonte:	Arquivos	do	autor

O primeiro gráfico foi gerado utilizando o preço médio dos dez maiores públicos do 
ano e dos dez menores. O objetivo foi avaliar o comportamento dos ingressos em momentos das 
competições que geraram maior demanda e consequente emoção esperada envolvida. O segundo 
foi resultado da formação de preços ao longo dos trimestres, no qual mantém a estratégia de 
monitorar o preço dos ingressos em fases diferentes do campeonato.

Ambos os gráficos demonstram que no período pós-copa o regime de preços mudou. Se 
até 2010 o preço dos ingressos variava pouco em momentos diferentes da competição, esse regime 
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estável reconfigura-se em uma nova dinâmica flutuante. Essas assimetrias, em alguns momentos, 
demonstram variações consideráveis entre jogos de menor apelo e maior. Além dos gráficos, o 
comportamento do desvio padrão  – ao longo do período – também corrobora essa conclusão.

É importante ressaltar que em jogos de maior público duas variáveis influenciam no 
aumento do preço médio dos ingressos. A primeira é o próprio aumento do preço dos ingressos 
em cada lugar do estádio. A segunda é o preenchimento de setores de maior valor que usualmente 
não são ocupados em jogos menores. Como a metodologia foi aplicada da mesma forma para 
todos os anos, em uma análise comparativa, esse segundo parâmetro não influencia nas conclusões.

COnsideraçÕes Finais

Diante ao exposto, algumas constatações foram identificadas como mais relevantes na 
explicação das transformações ocorridas no custo do lazer futebolístico no estádio Mineirão. A 
primeira delas trata da relação da macroeconomia com o mercado de ingressos. A baixa corre-
lação com a inflação observada permite inferir que o preço dos ingressos é pouco influenciado 
pelo comportamento geral dos preços do mercado.

O funcionamento microeconômico explica algumas transformações, como a política de 
preços dinâmicos observados após 2013. Constatou-se que com a reinauguração do Mineirão 
para Copa do Mundo os preços dos ingressos que antes apresentavam uma relativa estabilidade 
entres os diferentes momentos da competição, começa a funcionar com variações de curto prazo 
com preços dinâmicos de acordo com a expectativa de público do jogo ou da competição. 

Do ponto de vista econômico, estes são os fenômenos empíricos a serem destacados 
para essa percepção: as observações de relativo aumento geral nos preços dos ingressos antes e 
depois da Copa do Mundo, a elevação dos preços em momentos de maior apelo em proporções 
diferentes da observada entre 1994 e 2010.

Se o objetivo na mercantilização do futebol é preponderar a racionalização econômica, 
o que está posto é uma incongruência dessa lógica. Nem se valoriza adequadamente a dimensão 
histórica e cultural do torcer e nem obtemos uma transformação efetiva no modo de gerenciar 
economicamente o futebol. Ainda que se observa um resultado na arrecadação e, sendo o futebol 
entendido nesse contexto como um bem, será que do ponto de vista econômico ele está operando 
em sua maior eficiência e eficácia? Será que essa adequação à lógica da teoria dos preços, de 
uma avaliação de curto prazo de oferta e demanda a partir da expectativa e do apelo emocional 
envolvida em uma partida é a mais efetiva? O que podemos aprender com a experiência do 
próprio futebol brasileiro e a experiência empírica do estádio Mineirão? Como modelos euro-
peus devidamente pensados em seus respectivos cenários podem influenciar positivamente e de 
maneira crítica nosso cenário atual de taxa de ocupação dos estádios? Como adaptar e extrair o 
melhor das peculiaridades de cada campeonato com uma política de preços dinâmica coerente?

Tais perguntas instigam o debate necessário entre os envolvidos na produção do futebol: 
clubes, administradoras de estádio, poder público, torcedores, federações de futebol e mídia. To-
dos esses atores exercem influência no campo do futebol e têm objetivos diferentes e em comum. 
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Este é um trabalho que se propõe a ser um diagnóstico de um fenômeno, que apesar 
de não focar em estudos de cenários ou soluções possíveis, anuncia com os próprios resultados 
possibilidades. Outras pesquisas são necessárias para ampliar e aprofundar esse importante 
debate. O estádio precisa resgatar seu espaço de diversidade econômica, retomando uma maior 
centralidade na formação do torcedor, promovendo opções de lazer no ambiente público, elimi-
nado ao máximo suas barreiras econômicas e oferecendo possibilidades de acesso a certos tipos 
de emoção a um número cada vez maior de torcedores.

reFerÊnCias

Earp. F.S.S.. O que é economia do entretenimento? (Org.). (2002). Pão e Circo. Fronteiras e 
Perspectivas da Economia do Entretenimento. Rio de Janeiro: Palavra e Imagem, 2002, v. , p. 
17-40. Consultado em 25 de setembro de 2020. Disponível em http://www.ie.ufrj.br/intranet/
ie/userintranet/hpp/arquivos/o_que_e_a_economia_do_entretenimento.pdf

Farias, A. M. L., & Laurencel, L. C. . Estatística Descritiva. (2000). (Desenvolvimento de 
material didático ou instrucional - Apostila). Consultado em 06 de junho de 2019. Disponível 
em: http://www.professores.uff.br/anafarias/mmaterial-didatico/. 

Gomes, C. L. Lazer – Concepções. In: ______. (Org). (2004). Dicionário crítico do lazer. Belo 
Horizonte: Autêntica.

Lages, C D. M, & Silva, S. R. (2012). Futebol e lazer: diálogos e aproximações. Licere (Centro 
de Estudos de Lazer e Recreação. Online), v. 15, p. 1-13.

Mayor, S. T. S, & Silva, S. R. (2014). Os discursos governamentais nas estratégias de reformado 
Novo Mineirão: modernização e tradição no jogo que acontece fora das quatro linhas. Revista 
Latinoamericana de Estudios del Discurso, v. 14, p. 57-77.

Mankiw, N.G (2001). Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de 
Janeiro: Campus.

http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/o_que_e_a_economia_do_entretenimento.pdf
http://www.ie.ufrj.br/intranet/ie/userintranet/hpp/arquivos/o_que_e_a_economia_do_entretenimento.pdf


COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

270 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

FUTeBOL e Lazer na pÓs-mOdernidade
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RESUMO: O futebol como fenômeno moderno e associado a vivências de lazer, 
submerso em um mundo de ideais neoliberais, segue o curso que esse sistema requer. 
Entender essa prática para além das quatros linhas, no contexto socioeconômico, 
é uma das maneiras de conhecer mais sobre o próprio jogo. Na lógica neoliberal, 
a organização dos clubes é afetada diretamente, os colocando em um modo de 
funcionamento empresarial. Estas mudanças atingem também os estádios e, conse-
quentemente, os torcedores. Agora, chamados de Arenas, os estádios deixam de ser 
o espaço das multidões para se tornarem um local de privilégio para certos tipos 
de emoção. Essa dinâmica também afeta a TV, que além de ser um equipamento de 
lazer é, principalmente, um veículo de comercialização. Nesse contexto de exclusão 
a televisão se torna, muitas vezes, o local onde os torcedores podem encontrar seu 
time do coração. Embalados no mesmo sistema, este veículo de comunicação tam-
bém busca suas maneiras de lucrar, onde, no final, quem paga a conta é o torcedor.

PALAVRAS-CHAVE: Futebol. Mercado. Lazer. Neoliberalismo. Tv.

RESUMEN: El fútbol como fenómeno moderno y asociado a experiencias de ocio, 
sumergido en un mundo de ideales neoliberales, sigue el rumbo que este sistema 
requiere. Entender esta práctica más allá del juego, en el contexto socioeconómico, 
es una de las formas de aprender más sobre este juego. En la lógica neoliberal, 
la organización de los clubes se ve directamente afectada, poniéndolos en un 
modo de operación empresarial. Estos cambios también afectan a los estadios y, 
en consecuencia, a la afición. Ahora llamadas Arenas, ya no son el espacio de las 
multitudes para convertirse en un lugar privilegiado para quienes pueden pagar. 
Esta dinámica también afecta a la TV, que además de ser un equipamiento de ocio 
es principalmente un vehículo comercial. También es el lugar donde los aficionados 
pueden encontrar a su equipo favorito cuando se les impide ir a los estadios, debido 
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a múltiples situaciones. Empaquetada en el mismo sistema, la TV también busca 
formas de lucrar, donde al final, quien paga la cuenta es el hincha.

PALAVRAS-CHAVE: Fútbol. Mercado. Ocio. Neoliberalismo. Televisión.

preparandO O CampO

O futebol como fenômeno social está imerso nas mais diversas lógicas e racionalidades de 
seu tempo e espaço. Essas duas variáveis, que podem ser encaradas como instrumentos analíticos 
de pesquisa, possibilitam uma reflexão mais aprofundada das relações complexas que o futebol 
está inserido. Se pensarmos na prática corporal estabelecida entre jogadores, intermediadas por 
uma bola e quatro linhas, mesmo que imaginárias, temos uma breve impressão de seu lugar 
social limitado ao campo do divertimento. Apesar de todas as regras criadas e adaptadas a uma 
realidade cada vez mais profissional, vemos que essa complexidade do jogo se expande em suas 
repercussões para além da prática.

A localização temporal proposta na presente abordagem dialoga com as discussões sobre 
pós-modernidade, na medida em que busca compreender as expressões e relações do futebol na 
contemporaneidade. Apesar das divergências no interior das ciências humanas e sociais, sobre 
a materialidade ou mesmo relevância de se pensar o uso do prefixo “pós”, é importante notar a 
pertinência dessa disputa de campo no contexto abordado. Para Bauman, a grande preocupação 
está em relação a uma suposta perda de laços sociais que acompanharia a desconstrução de 
formas padronizadas de relacionamento, associada a uma mercadorização dos sujeitos. Haber-
mas vai questionar a perda das possibilidades dialógicas, fruto da pulverização das identidades 
sociais e culturais. Giddens, através de sua noção da reflexividade da “sociedade pós-tradicio-
nal”, chama atenção para uma lógica de continuidade e não de rupturas – para usar o termo do 
autor “modernidade radicalizada” – na discussão sobre as transformações sociais e culturais da 
contemporaneidade (Adelman, 2009, p.184).

Se sob uma perspectiva revolucionária de rompimento de paradigmas e consequente 
desconstrução/pulverização das identidades sociais ou sob uma perspectiva de acomodação e 
continuidade de certos valores do ideal moderno, o fato é que vivemos uma herança social des-
ses cenários em disputa. A influência dessa discussão teórica pode ser a princípio difusa quando 
pensamos o futebol contemporâneo, mas alguns elementos como: as concepções estabelecidas 
da modernidade líquida; a fugacidade dos vínculos sociais; e a mercadorização dos sujeitos e 
das práticas ancoram essas reflexões ao campo futebolístico.

A segunda variável – o espaço (Souza, 2013, p.31) – é uma dimensão fundamental para 
refletir sobre o futebol e precisa ser problematizada sobre dois pontos principais. O primeiro 
ponto é a sua componente escalar que determina o recorte de uma abordagem: local; regional; 
nacional; internacional. Essa característica espacial do futebol está diretamente ligada a seu traço 
identitário marcante. A cultura espacializada de certas práticas corporais apresenta correlações 
estéticas em diferentes localidades do mundo. Entretanto, o que se percebe para a além dessa 
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estetização é que o futebol delimita fronteiras, as quais se reforçam identidades regionais a partir 
de relações de poder instituídas (Canettieri, 2010, p.116). O segundo ponto a ser problematizado 
dessa variável é a dimensão globalizada e ressignificada quando pensamos espaços mais abstratos 
e relações de poder que se estabelecem entre sujeitos, instituições e territórios. 

A geopolítica do futebol, nas suas mais diversas possibilidades de escala, oferece ele-
mentos para refletir sobre processos de dominação simbólicos e materiais vividos na contempo-
raneidade que extrapolam a dimensão do esporte. É importante chamar atenção para o conceito 
de espaço de representação como um elemento simbólico constitutivo do futebol.

É possível dizer que o futebol também constitui um espaço próprio, no qual se relacionam os 
atores socioespaciais. Esta instância da espacialidade é o espaço de representação do futebol. 
Nele os indivíduos produzem territorialidades próprias e se apropriam de elementos simbó-
licos. O espaço de representação do futebol tem grande importância na vida dos brasileiros, 
que manifestam através do futebol sua cultura. O conceito de espaço de representação do 
futebol deriva das concepções sobre o espaço de representação. Este é uma instância da 
espacialidade que transcende o espaço físico e permite que seus objetos recebam valores 
simbólicos. É um espaço simbólico que interage com as outras instâncias da espacialidade: 
a prática espacial e a representação do espaço. Nele se relacionam o real e o imaginário e 
se expressa o cotidiano (Gallego Campos, 2009, p.6).

O futebol se tornou um campo de produção de riqueza quando pensamos em fluxo de 
jogadores, campeonatos, produtos dos times e ingressos de jogos, porém, o que se percebe é que 
o valor dado a um time está cada vez mais ligado ao seu valor intangível como marca. Empresas 
querem se associar à imagem de equipes vencedoras com visibilidade global como estratégia de 
marketing. 

Os grandes times de futebol passaram a ser geridos como empresa e o faturamento anual 
desses clubes vem crescendo há mais de vinte anos. Em função da grande concorrência que 
existe nessas empresas há um interesse fundamental desses clubes de reunir os atletas que 
permitem a formação dos times mais competitivos, e ao mesmo tempo conseguir alimentar 
suas campanhas de marketing, e atrair investidores (Ferreira; Proni, 2015, p. s/n).

Essas relações geram um ciclo econômico virtuoso, mas perigosamente excludente. Assim 
como acontece com grandes corporações que se fundem ou crescem ampliando seu espaço no 
mercado e oligopolizando os processos, o mesmo ocorre com os times sobre outra perspectiva. 
A globalização destes, devido à viabilidade tecnológica, permitiu aos detentores de um projeto 
empresarial mais consolidado – essencialmente os europeus – e com pungência econômica e 
midiática mais relevante, ampliar exponencialmente seus ganhos. A partir do momento que se 
constrói essa lógica de grandes associações – grandes capitais empresariais e grandes times – a 
capacidade de montar elencos competitivos se torna cada vez mais restrita para os que não 
aderem a este sistema.
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Outro fenômeno marcado durante as duas primeiras décadas do século XX refere-se a 
clubes comprados e produzidos. Grandes capitais, muitas vezes personificados, dedicados para a 
criação de equipes com grande apelo midiático e com relativa competitividade. Com trajetórias 
peculiares, o que se vê é uma aceleração das possibilidades de êxito de uma equipe com a entrada 
desses capitais. Essa imagem produzida de times globais com grandes estrelas está transformando 
as identidades locais, ressignificando e reespacializando as possibilidades de ligação com um clube.

Se olharmos as vinte e cinco maiores contratações vemos como os últimos dez anos 
destravaram – para usar um termo do mercado de renda variável – os valores pagos em transa-
ções. Valores antes entendidos como assimetrias econômicas destoantes do negócio futebol, hoje 
parecem práticas comuns do mercado. O que se percebe nesse contexto, além de uma dominação 
simbólica do interesse de certos conglomerados econômicos, é uma fetichização desses valores. 
Para se construir o ideal de astro e vincular a imagem de uma grande corporação a esse mito 
produzido, a capacidade econômica é reforçada na construção desses times de estrela.

Sendo assim, o presente capítulo buscará tratar das expressões e possibilidades desse 
futebol contemporâneo, tentando dimensionar sobre uma perspectiva ampliada elementos 
compartilhados desse fenômeno social e a materialização desses processos em um dado tempo e 
espaço contemporâneo. Para tanto, a abordagem concentrará em dois temas principais: o futebol 
negócio e o estádio e o reflexo projetado na virtualização da vivência dos torcedores.

FUTeBOL negÓCiO e esTÁdiO

É notável como valores econômicos hegemônicos recobrem de significado o futebol 
contemporâneo. O neoliberalismo, concebido para além de um modelo político-econômico, é 
visto por Pierre Dardot e Christian Laval como uma racionalidade que foi capilarizada em todo 
contexto social. Nesse sentido, esse termo não denomina apenas uma ideologia, um tipo de po-
lítica econômica, e sim um sistema normativo que ampliou sua influência no mundo, estendendo 
a lógica do capital a todo espaço contemporâneo, transformando profundamente as relações 
sociais (Dardot & Laval, 2016, p.7). 

Tal contexto produz subjetividades, colocando o sujeito e sua individualidade sobre 
uma lógica empresarial e concorrencial na qual os valores que estão em jogo tratam-se de uma 
ideia de capital humano a ser valorizado (Dardot & Laval, 2016, p.16). Toda essa dimensão, 
que exige uma abstração teórica, exerce uma prospecção material que é vivenciada por grande 
parte da sociedade, porém não percebida dessa forma. Quando pensamos o futebol, percebemos 
como é fundamental compreender essa racionalidade Neoliberal para refletir sobre temas tão 
relevantes para esse campo, como é o caso dos conceitos, “esporte-espetáculo” e “futebol-em-
presa”, trazidos por Proni (1998).

O ideal de modernização influenciado por constrangimentos econômicos internacionais 
– que desde os anos 1980 já impunha um modelo neoliberal – reestrutura a forma de se lidar com 
futebol. As premissas de uma mercantilização plena da vida social transformaram efetivamente 
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esse esporte em um produto da indústria do entretenimento. O papel do Estado como elemento 
que engessa a organização do esporte e que precisa ser superado através de um mercado que 
regulamenta os interesses é uma prerrogativa do futebol e de toda a economia Neoliberal.

(...) esse processo de modernização, que se explicita na introdução de novas diretrizes geren-
ciais, na revisão da legislação esportiva, na transformação do futebol num produto globali-
zado e na crescente aproximação com o mundo dos negócios - processo cujas consequências 
são ainda pouco claras e que aparentemente se tornou inexorável (Proni, 1998, p.10).

Esse discurso modernizante é visto por Proni (1998) a partir das influências que uma 
economia globalizada e assimétrica estabelece com o segmento do entretenimento, cooptando-o 
como potencial gerador de riqueza. A transformação do esporte moderno em espetáculo de massa 
e a penetração de uma lógica empresarial na organização esportiva são vistas como variáveis 
dialeticamente retroalimentares. Isto porque é evidente que as mudanças recentes na organiza-
ção do futebol profissional estão diretamente relacionadas à sua apropriação pela indústria do 
entretenimento e à expansão do marketing esportivo. Essas correlações permitem identificar 
como o futebol-empresa e o esporte-espetáculo são elementos centrais nas transformações do 
futebol contemporâneo.

A capilaridade da racionalidade Neoliberal, que radicaliza a produção de uma sociedade 
sobre o viés econômico, recai sobre os sujeitos que estão diretamente ligados ao futebol. Joga-
dores, clubes, federações e confederações, patrocinadores, todos estão inseridos em uma lógica 
de futebol profissional que se orienta em consonância com as lógicas de mercado. 

Na esteira dessas transformações de apropriação e geração de valor do futebol, assim 
como dos conceitos trazidos por Proni (1998), os grandes eventos esportivos têm se mostrado 
como um fator de radicalização desse processe. Neste contexto a Copa do Mundo de 2014 exerce 
uma centralidade na conformação espacial dos “novos” Estádios, agora entendidos e chamados 
como Arena. Essa mudança de terminologia apresenta, para além da nova grafia, uma transfor-
mação semântica e de linguagem que recai sobre a apropriação desses espaços de fruição. 

Os efeitos desse momento que pode significar por um lado, uma arrecadação maior 
para clubes, administradoras de estádios e federação, por outro uma elitização e exclusão eco-
nomia de um lazer historicamente popular. Esse processo se concretizou como um marco na 
transformação da estrutura do futebol brasileiro, que até então caminhava a passos lentos em 
estádios isolados, mesmo que em outros países já estava em curso há duas décadas. Tomemos 
como exemplo, o Estádio Mineirão em Belo Horizonte, que passou por todo esse processo de 
reforma e por sua representatividade no futebol permite inferência sobre o cenário brasileiro e 
em certa medida mundial. 

Queiroz (2019) analisou as transformações no custo do lazer futebolístico no Estádio 
Mineirão entre 1994 e 2018, tendo como variável econômica central o preço dos ingressos. O 
que se observa no período após a reforma e reinauguração para Copa das Confederações de 
2013 e Copa do Mundo de 2014 é um aumento substancial no preço dos ingressos. O gráfico 
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abaixo demostra essa mudança correlacionado com a porcentagem do salário mínimo, proxy 
de renda representativo na realidade econômica desigual brasileira.

GRÁFICO 1 – Porcentagem do salário mínimo que o ingresso representa entre os triênios 
pré-reforma e pós-copa

Fonte:	Arquivos	do	autor

Outra mudança observada por Queiroz (2019), foi a precificação dinâmica dos jogos 
de acordo com expectativa de público. Antes dos megaeventos o preço dos jogos variava pouco 
percentualmente ao longo da competição. Ou seja, nesse contexto, do ponto vista econômico, 
o que se percebe é uma exclusão de acesso a certos tipos de emoção que envolve o lazer e a 
fruição no estádio.

GRÁFICO 2 – Preço médio do ingresso de acordo com o público

Fonte:	Arquivos	do	autor
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Essa racionalidade que impera no futebol contemporâneo é uma máxima do nosso 
tempo. As consequências desse processo nos exigem atenção para valores e lugares importantes 
que o futebol ocupou historicamente e que hoje são ressignificados. Um desses espaços que foi 
afetado por essa lógica foi a TV, não só o equipamento, mas toda a estrutura de transmissão de 
som e imagem que dela derivaram.

TV, Lazer e negÓCiO

Tendo a ótica pós-moderna e neoliberal como referência, a TV, mesmo como equi-
pamento de lazer, representa uma dupla função quando pensamos em futebol. Sendo ela um 
veículo de comunicação, comércio e entretenimento que começou a ocupar os lares brasileiros 
em maior escala nos anos finais da década de 1950 (Ortiz, 1994), desde então, influenciada por 
processos de incentivo de produção nacional e redução de impostos sobre produtos industria-
lizados, contribuiu para que a TV estivesse presente em 96,4% dos lares brasileiros em 2018, 
aproximadamente 71,1 milhões deles (IBGE, 2020).

A relação do futebol com a TV vem sendo construída há algumas décadas no Brasil 
(Queiroz & Silva, 2018, pp. 174-175), e muito do que vemos hoje, passa pelo movimento da 
organização do Clube do 13 na década de 1980 (Haag, 2013, pp. 76-77), que, apesar de não 
ser uma forma inédita de negociação no futebol, aqui representou um salto referente ao que 
ocorria até então, a TV virou uma fonte de renda considerável, um espaço onde a imagem do 
time de futebol tem preço.

Entendendo a entrada de dinheiro como a ampliação de oportunidades, para sobressair 
no cenário, efetivando a ideia de futebol como negócio, a transmissão dos jogos, os patrocinadores 
estampados nos uniformes e nos alambrados dos estádios, bem como a divulgação da marca de 
um time vencedor, mirando um crescimento global do negócio.

Como dito anteriormente, os estádios (em sua maioria) sofreram os impactos da política 
neoliberal, tornando-se mais “democráticos” para quem pode pagar. Consequentemente a TV se 
beneficiou dessa falsa democratização, sendo um meio mais acessível, aproximando o torcedor 
do seu clube, atenuando as diversas barreiras socioeconômicas e espaço-temporais.

A negociação das cotas de transmissão de jogos e o dinheiro que elas rendem se tornaram 
pontos importantes na construção do orçamento anual de uma equipe de futebol profissional 
no Brasil, assim como nos estádios há uma tendência na supervalorização dos grandes jogos, 
aumentando a divulgação e, consequentemente, os preços, na TV não é diferente. Grandes jogos 
são tratados como eventos especiais, ocupando o horário nobre ou sendo somente transmitido 
para quem pode pagar (assim, repetindo a lógica do bom cliente). Nesse contexto, alguns joga-
dores são as estrelas (Giulianotti, 2012), que como nos shows musicais, arrastam as multidões, 
vendem os produtos, mantendo um visual retocado nos mínimos detalhes, na lógica de fazer 
valer o investimento que o time fez, pelo sucesso e pela audiência.

O saldo da oferta de jogos em relação ao tempo disponível na TV aberta acaba desfa-
vorecendo muitos torcedores, onde ver o time do coração jogar (não sendo ele do eixo sudeste-
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sul) provavelmente requererá um investimento específico em um pacote de jogos transmitido 
em canais pagos. Mais uma condição em que, mesmo sob um custo, há um estreitamento, uma 
virtual aproximação entre as partes.

A perspectiva da aproximação requer outro olhar, mesmo que questões financeiras e de 
acesso prevalecerão, é por esta vertente que a TV vai emular a sensação de estar “junto” com o 
seu time do coração. Por mais que a transmissão televisiva seja carregada de informações, efeitos 
sonoros, vários ângulos das imagens e seja o resultado de uma edição coordenada por outra 
pessoa ou grupo (Gastaldo, 2009), é o ponto mais próximo que alguns torcedores chegaram da 
realidade de um jogo da equipe que para qual torce.

Em uma pesquisa com estudantes (entre 15 e 29 anos) do ensino médio em cidades 
pequenas do interior de Minas Gerais, Silva (2019, p. 54) constatou que menos de 10% destes 
haviam assistido uma partida de futebol profissional em um estádio, sendo que esta questão 
considerava qualquer partida de futebol profissional, não somente as do time para qual torcem. 
Na continuidade do estudo, a TV foi citada por 71% dos participantes como a principal forma 
de acompanhar seu time do coração e, sendo possível responder a mais de uma opção na questão 
responsável por levantar esses dados, a internet apareceu como a segunda opção mais assinalada.

Considerado o locus da pesquisa, a localização geográfica é uma barreira suficiente 
para o torcedor vivenciar a relação com seu time. Por esse ponto de vista, intui-se que o mesmo 
acontece com torcedores de outras localidades que estão em situações semelhantes. Por outro 
lado, assistir o futebol na TV pode ser uma opção do torcedor (não só a única saída), sendo 
essa prática associada a outros espaços fora do estádio e de casa (Alves, Neto & Ladislau, 2018; 
Abrantes & Silva, 2016; Silva, 2019), como um elemento complementar na diversão do torcedor.   

Além de torcedores, nos tornamos consumidores, direta ou indiretamente. Retornando 
à lógica construída até aqui, o torcedor torna-se figura central na relação “futebol/TV”, uma vez 
que, as maiores quantias de dinheiro são pagas aos clubes que têm as maiores torcidas, deixando 
outros critérios em segundo plano, incluindo o sucesso do time nos torneios que disputam, como 
evidenciado por Matias e Mascarenhas (2019).

Ao mesmo tempo que a TV contribui com a divulgação do futebol, reafirmando o status 
de espetáculo, um caminho contrário também ocorre, onde o futebol se torna o meio divulgador 
dos patrocinadores.

É notável a força dessa relação, uma vez que, durante as transmissões de jogos (nos 
uniformes, nas placas nos estádios e nos anúncios veiculados nas repetições de jogadas) há uma 
variedade de seguimentos, bebidas, automóveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, dentre ou-
tros, integrando esse círculo financeiro, complementando a relação “dinheiro, imagem e futebol”.

COnsideraçÕes Finais

A estruturação do futebol profissional está cada vez mais mergulhada na lógica neo-
liberal, sistema que se mostra mais irracional do que racional, uma vez que a competição no 
âmbito financeiro não tem a equidade como objetivo. Neste sistema o dinheiro permeia todas 
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as esferas, entrada e saída, nos investimentos na estrutura do clube e a contração dos melhores 
jogadores e profissionais do ramo, bem como nas associações com grandes empresas e contratos 
de transmissão de jogos, por exemplo.

O dinheiro é associado a uma imagem vencedora, e vice-versa, e uma infinidade de 
decisões são afetadas por essa lógica. Os estádios, que já foram reconhecidos como um espaço 
para as multidões de apaixonados torcedores, estão aderindo à lógica do espetáculo e, ao invés 
de receberem a torcida, recebem clientes que dão um retorno financeiro maior. Um só jogo pode 
possuir valores distintos de ingressos e “benefícios” competentes com o valor investido e um 
mesmo estádio pode apresentar uma variação drástica no preço dos ingressos dependendo do 
apelo do jogo.

Tais circunstâncias são refletidas em várias instâncias, como no afastamento de algumas 
camadas socioeconômicas das arquibancadas e aproximação de outras. Este movimento também 
refletiu no papel da TV como elo entre torcedor e clube, seja por opção ou pela falta dela, este 
equipamento tem sua representação no contexto do futebol e também compactua com o meca-
nismo neoliberal, afetando os torcedores. Este processo influenciou uma lógica que imperava no 
futebol, afetando diretamente quem não tem recursos financeiros para disputar um lugar, seja 
uma equipe de futebol ou um torcedor. 
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FUTeBOL e Lazer em dOis COnTOs de anTÔniO de 
ALCÂNTARA MACHADO

Elcio Loureiro Cornelsen79

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Esta contribuição é parte do projeto de pesquisa intitulado “Literatura e 
Futebol no Brasil – dos primórdios aos dias atuais”, em andamento, e visa a refletir 
sobre a representação literária do futebol como lazer em São Paulo, no final da década 
de 1920. Para isso, elegemos dois contos do escritor Antônio de Alcântara Machado, 
um dos principais representantes do Modernismo, publicados na obra Brás, Bexiga 
e Barra Funda (1927): “Gaetaninho” e “Corinthians (2) vs. Palestra (1)”. Em franca 
popularização, o futebol deixava de ser prática de poucos em clubes étnicos e sociais 
distintos e de evento da society nos primeiros estádios, e atraia cada vez mais adeptos 
e praticantes como recreação e lazer, principalmente entre as populações de subúr-
bios e de bairros étnicos, como é o caso da numerosa colônia italiana, que habitava 
determinados bairros na Paulicéia. Especificamente, neste estudo consideramos a 
brincadeira e a prática esportiva como “conteúdos culturais de lazer”, que estão “em 
íntimo diálogo e interação com cada território, em cada contexto histórico-social e 
cultural” (Gomes, Debortoli & Silva, 2019, pp. 1-2). Sendo assim, corroboramos a 
visão de Gomes (2011, p. 149), que compreende o lazer como “uma dimensão da 
cultura”, “caracterizado pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/
espaço social”.

PALAVRAS-CHAVE: Futebol e lazer. Torcer como lazer. Antônio de Alcântara Ma-
chado. Brás, Bexiga e Barra Funda. Estudos do Lazer.

RESUMEM: Esta contribución es parte del proyecto de investigación titulado 
“Literatura y fútbol en Brasil – desde el principio hasta la actualidad”, en curso, 
y tiene como objetivo reflexionar sobre la representación literaria del fútbol como 
ocio en São Paulo, a finales de la década de 1920. Así, elegimos dos cuentos del 
escritor Antônio de Alcântara Machado, uno de los principales representantes del 
Modernismo, publicados en la obra Brás, Bexiga e Barra Funda (1927): “Gaetaninho” 
e “Corinthians (2) vs. Palestra (1)”. En franca popularización, el fútbol ya no era la 

79 E-mail: emcor@uol.com.br



281Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

práctica de unos pocos en diferentes clubes étnicos y sociales y un evento de la society 
en los primeros estadios, y atraía cada vez a más aficionados y practicantes como 
recreación y ocio, especialmente entre la población de los suburbios y barrios étnicos, 
como es el caso de la numerosa colonia italiana, que habitaba determinados barrios 
de la Paulicéia. En concreto, en este estudo consideramos el juego y el deporte como 
“contenidos de ocio cultural”, que están “en estrecho diálogo e interacción con cada 
territorio, en cada contexto histórico-social y cultural” (Gomes, Debortoli & Silva, 
2019, pp. 1-2). Así, corroboramos la visión de Gomes (2011, p. 149), que entiende 
el ocio como “una dimensión de la cultura”, “caracterizada por la experiencia lúdica 
de las manifestaciones culturales en el tiempo / espacio social”.

PALABRAS CLAVE: Fútbol y ócio. aficionados y ócio. Antônio de Alcântara 
Machado. Brás, Bexiga e Barra Funda. Estudos de Ocio.

inTrOdUçãO – Lazer e FUTeBOL 

O presente estudo procura enfocar a profícua relação entre lazer e futebol, tomando por 
base sua representação literária em um determinado contexto temporal e sociocultural: a cidade 
de São Paulo no final da década de 1920. Para isso, elegeu-se dois contos do escritor Antônio 
de Alcântara Machado, publicados na obra Brás, Bexiga e Barra Funda (1927), cujo título já 
permite antever certa cor local como bairros étnicos da Pauliceia, enquanto espaços da numerosa 
colônia italiana nos anos 1920. Os contos “Gaetaninho” e, respectivamente, “Corinthians (2) vs. 
Palestra (1)” permitem o debate em torno de duas possibilidades de se abordar o tema do lazer: a 
ludicidade do futebol enquanto prática de lazer e recreação; o torcer como modalidade de lazer.

Como nos lembra Gomes (2011, p. 149), “o lúdico é a ‘essência’ do lazer”, e “a ludicidade 
refere-se à capacidade do ‘homo ludens’ – em sua essência cultural que brinca e joga – de elabo-
rar, apreender e expressar significados”. Com relação ao torcer, de acordo com Silva, Campos e 
Souza Neto (2011, p. 111), “[e]ntre as várias vivências cotidianas entendidas como momentos 
de lazer, o futebol tem grande destaque”. E os autores enfatizam a importância de estudos que 
levem em consideração a relação entre lazer e futebol em suas diversas facetas:

As práticas de divertimento possibilitadas no “campo” do futebol, seja como experiência 
física, sejam como fruição contemplativa posta na torcida (que nunca é, de fato, apenas con-
templativa), representam um importante canal de vazão da cultura brasileira. Jogar futebol e/ou 
torcer por um time expressam sentimentos poderosos, vivenciados individua e coletivamente no 
tempo disponível das pessoas; são, portanto, objetos fundamentais de análise da nossa dinâmica 
social e cultural. (Silva, Campos & Souza Neto, 2011, p. 111)

Neste breve estudo, pretende-se analisar a representação literária de tais vivências de 
lazer associadas ao futebol nos anos 1920, em São Paulo: a prática lúdica e o torcer.
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O FUTeBOL e O mOdernismO

Desde os primórdios do futebol no Brasil, intelectuais não ficaram alheios àquela moda-
lidade esportiva e de lazer que, gradativamente, ultrapassava os limites do ground e do field dos 
clubes nobres de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e alcançava os campos improvisados, 
as ruas, as calçadas e os terrenos baldios das cidades brasileiras. A crônica seria o gênero eleito 
por intelectuais para versarem sobre o esporte bretão, seja para criticá-lo, seja para louvá-lo. 
Numa seleta galeria figuram nomes como João do Rio, Coelho Neto, Lima Barreto, Graciliano 
Ramos, entre outros, que trouxeram o football para os debates nos salões literários.

No final da década de 1910, o futebol já iniciava a sua franca popularização, que se 
intensificaria nas décadas seguintes. Um dos grandes marcos literários da época foi o movimento 
modernista, capitaneado pelas próximas décadas, entre outros, por escritoras e escritores como 
Mário de Andrade, Cecília Meireles, Oswald de Andrade, Rachel de Queiroz, Clarice Lispector 
e Antônio de Alcântara Machado. E o futebol não ficou de fora do projeto modernista. Um dos 
expoentes da vanguarda paulista, Mário de Andrade fez uma referência ao futebol em sua obra 
prima, o romance Macunaíma (1928). De maneira inusitada, o “herói sem nenhum caráter”, ao 
mesmo tempo índio e negro, surgiria como o inventor do futebol em terras brasilis, em uma espé-
cie de mito fundador antropofágico. Vejamos o trecho a seguir, extraído do capítulo “A francesa 
e o gigante”, em que os irmãos Manaape, Jiguê e Macunaíma encenam a invenção do futebol:

[…] O herói não maliciava nada. Vai, Jiguê pegou num tijolo, porém pra não machucar 
muito virou-o numa bola de couro duríssima. Passou a bola pra Manaape que estava mais a 
frente e Maanape com um pontapé mandou ela bater em Macunaíma. Esborrachou todo o na-
riz do herói. – Ui! Que o herói fez. Os manos bem sonsos gritaram: – Uai! Está doendo, mano! 
Pois quando bola bate na gente nem não dói! Macunaíma teve raiva e atirando a bola com o pé 
bem pra longe falou: – Sai, peste! Veio onde estavam os manos: – Não faço mais papiri, pronto! 
E virou tijolos pedras telhas ferragens numa nuvem de iças que tomou São Paulo por três dias. 
O bichinho caiu em Campinas. A taturana caiu por aí. A bola caiu no campo. E assim foi que 
Manaape inventou o bicho-do-café, Jiguê a lagarta-rosada e Macunaíma o futebol, três pragas. 
(Andrade, 1992, p. 62)

E a “praga” do futebol, como é designada pelo narrador do romance de Mário de 
Andrade, se alastraria ainda mais nas décadas seguintes, tornando-se um dos traços culturais, 
esportivos e de lazer de grande significado para o Brasil. Outro expoente da vanguarda pau-
lista, Oswald de Andrade, também abriu espaço para o futebol no célebre romance Memórias 
sentimentais de João Miramar (1924), obra associada ao futurismo, no qual incluiu um poema 
intitulado “Bungalow das rosas e dos pontapés”, no qual o futebol aparece como parte de um 
cenário urbano:

Bondes gols Aleguais
Noctâmbulos de matches campeões
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E poeira
Com vesperais

Desenvoltas tennis girls
No Paulistano

Paso doble (Andrade, 1967, p. 123).

De acordo com Bernardo Borges Buarque de Hollanda, os versos que integram esse 
breve poema seriam flashes da vida paulistana nos anos 1920:

Oswald de Andrade registra com seus versos livres, em forma de instantâneos foto-
gráficos, a mesma presença do futebol na cidade moderna de São Paulo. Ao lado dos bondes 
eletrificados, elemento simbólico do progresso […], bem como da eletricidade de modo geral, 
que possibilita as primeiras partidas noturnas na cidade, em princípio dos anos 1920, os gols 
integram-se a esse novo tempo de agitação e frenesi que contagia as grandes metrópoles sob o 
influxo da modernização (Hollanda, 2015, pp. 26-27).

O poema “Bungalow das rosas e dos pontapés” é composto por uma única estrofe que 
contém 08 versos livres, ou seja, com métricas variáveis. Em seu segundo verso, composto apenas 
pela palavra “Aleguais”, temos uma gíria do jargão do futebol nos anos 1920: de acordo com o 
dicionário Aulete (1920), tal expressão teria sido um dos primeiros “cantos de guerra” da torcida 
brasileira, que teria origem no enunciado “Allez! Go! Hack!”, transformado em “Aleguá-guá-
guá”. E segundo Bernardo Borges Buarque de Holanda,

[a] palavra “Aleguais”, por exemplo, era um grito usual no período, abrasileiramento de 
uma expressão francesa. Com ela, o torcedor paulistano tradicionalmente comemorava o 
gol de sua equipe. A bem dizer, tratava-se de uma interjeição similar a outra bem comum á 
época, ‘hip, hip, hurrah’, dos torcedores no Rio de Janeiro (Hollanda, 2015, p. 27).

Se em Macunaíma o futebol surge numa linha de passe entre os irmãos Manaape, Jiguê 
e Macunaíma, em Memórias sentimentais de João Miramar o futebol já faz parte do cenário 
urbano da “pauliceia desvairada”, e os “aleguais” atestam que o esporte bretão já era parte do 
lazer daqueles que acorriam aos clubes e estádios – no caso, o tradicional Clube Athletico Pau-
listano – para vibrar e torcer por seus times.

FUTeBOL, Lazer e reCreaçãO em dOis COnTOs de aLCÂnTara maCHadO

Entretanto, seria em dois contos de Antônio de Alcântara Machado, publicados na 
obra Brás, Bexiga e Barra Funda (1927), que o futebol surgiria como lazer para garotos do bair-
ro étnico do Brás. Cabe ressaltar, aliás, que nos 12 contos que compõem essa obra há um forte 
tom de reportagem, influência direta do exercício profissional do escritor como crítico literário 
e teatral, atuando também como historiador e jornalista. Não é, pois, por acaso, que o livro 
tenha por subtítulo a expressão “Notícias de São Paulo”. Segundo Francisco Achcar (1999), a 
linguagem “é elemento igualmente central do caráter moderno do livro. É uma linguagem que 
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se quer jornalística, colada aos fatos” (p. 12). E conforme o próprio Alcântara Machado revela 
em seu texto de abertura da obra: “Este livro não nasceu livro: nasceu jornal. Estes contos não 
nasceram contos: nasceram notícias. E este prefácio portanto também não nasceu prefácio: 
nasceu artigo de fundo.” (Machado, 1999, p. 21)

Com relação à etnicidade no espaço urbano de São Paulo, Francisco Achcar nos informa 
sobre a imigração italiana para o campo e, posteriormente, sua migração para a cidade:

Em seus aspectos econômicos, sociais e culturais, a imigração italiana foi um fenômeno 
de grandes proporções, no Brasil e especialmente em São Paulo. Neste estado, os italianos, já em 
1900, representavam 16% da população. Eles se encaminharam, inicialmente, para as fazendas 
de café do interior; depois se concentrariam em cada vez maior número na capital do estado, 
especialmente nos bairros do Brás, Bexiga e Barra Funda. Destes bairros, espalharam-se por toda 
a cidade e quase nada deixou de sofrer sua influência. (Achcar, 1999, p. 9)

O primeiro dos contos analisados, tendo por enfoque a representação do futebol como 
lazer, é “Gaetaninho”, em que o protagonista, filho de italianos, gostava de jogar bola na rua. 
Como em flashes, o narrador assim se refere à habilidade de Gaetaninho que, mesmo quando 
tentava fugir das chineladas de sua mãe, valia-se da ginga do futebol:

Foi-se chegando devagarinho, devagarinho. Fazendo beicinho. Estudando o terreno. Diante 
da mãe e do chinelo parou. Balançou o corpo. Recurso de campeão de futebol. Fingiu tomar 
a direita. Mas deu meia-volta instantânea e varou pela esquerda porta adentro. Eta salame 
de mestre! (Machado, 1999, p. 25)

O conto “Gaetaninho” proporciona ao leitor uma representação da prática do futebol 
em sua ludicidade, como opção de lazer e recreação para crianças, no ato de brincar e de se so-
cializar. Os jogos com bola de meia na calçada da Rua Oriente, já movimentada naquela época, 
representavam o momento de lazer dos meninos do bairro étnico: “O jogo na calçada parecia de 
vida ou morte” (Machado, 2010, p. 27). Tal frase, aliás, posteriormente, ganharia um sentido que 
vai além da disputa futebolística propriamente dita. Em momentos de recreação, Vicente, Nino, 
Beppino e Gaetaninho jogavam futebol animadamente. Em um desses momentos, Gaetaninho 
acaba atuando como goleiro:

Gaetaninho voltou para o seu posto de guardião. Tão cheio de responsabilidades.
O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto. Com o tronco arqueado, 
as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas, Gaetaninho ficou pronto para 
a defesa.
— Passa pro Beppino!
Beppino deu dois passos e meteu o pé na bola. Com todo o muque. Ela cobriu o guardião 
sardento e foi parar no meio da rua. (Machado, 1999, p. 28)
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Constata-se, também, uma marca narrativa nos contos de Alcântara Machado em re-
lação à representação do corpo em movimento, que impõe dificuldades devido à linearidade da 
narrativa em prosa e da impossibilidade de se estabelecer uma dinâmica temporal em relação à 
cena descrita e à agilidade do corpo. Na sequência dessa cena, Gaetaninho protesta pelo chute 
desferido por Beppino:

— Vá dar tiro no inferno!
— Cala a boca, palestrino!
— Traga a bola!
Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. 
No bonde vinha o pai de Gaetaninho (Machado, 1999, p. 28).

Portanto, o “jogo de vida e morte” tornou-se de “morte” com o atropelamento do 
protagonista, que logo no início do conto já quase havia sido atropelado por um veículo: “─ 
Xi, Gaetaninho, como é bom! Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase 
o derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão.” 
(Machado, 1999, p. 25)

Não obstante o momento trágico alcançado no conto com o atropelamento e morte de 
Gaetaninho, ironicamente, o protagonista realizou seu sonho de um dia poder andar de carro, 
como o Beppino já havia feito no início do conto, ao acompanhar o féretro da Tia Peronetta, 
que fora sepultada no Cemitério do Araçá. Gaetaninho seria levado para o cemitério de carro: 
“Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na 
boléia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente dentro de um caixão fechado 
com flores pobres em cima” (Machado, 1999, p. 29).

Portanto, nesse conto de Antônio de Alcântara Machado, o futebol aparece como prática 
urbana de lazer e recreação em um bairro étnico, com vários representantes da colônia italiana 
de São Paulo. Com todos os riscos que se corria ao se jogar bola de meia nas calçadas e ruas 
movimentadas do Brás, com um trânsito já em expansão no final da década de 1920, o prota-
gonista acaba sendo vitimado por correr atrás de uma bola perdida sem prestar atenção e acaba 
atropelado por um bonde, o qual, irônica e tragicamente, trazia seu pai da fábrica para a casa.

Entretanto, é no conto “Corinthians (2) vs. Palestra (1)” que o futebol ganha maiores 
contornos enquanto lazer pelo ato de torcer. Numa disputa entre dois dos principais clubes de 
São Paulo, o Sport Club Corinthians Paulista, fundado em 1910, e o Palestra Itália, fundado em 
1914, time da colônia italiana, constroi-se uma imagem do torcer como lazer. 

A instância narrativa de “Corinthians (2) vs. Palestra (1)” se constitui por um narrador 
onisciente, que constrói cenas entremeadas de discurso direto. Trata-se de um jogo fictício, pois 
os confrontos realizados entre as equipes naquele ano não terminaram com o placar de 2 x 1. 
Naquele ano, inclusive, o Palestra sagrou-se campeão paulista. No estádio do Parque Antártica, 
os torcedores vibram com seus times: 
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[…] Em torno do trapézio verde a ânsia de vinte mil pessoas. De olhos ávidos. De nervos 
elétricos. De preto. De branco. De azul. De vermelho.
Delírio futebolístico no Parque Antártica.
Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, 
contorcionavam-se, esfalfavam-se, brigavam. Por causa da bola de couro que não parava, 
que não parava um minuto, um segundo. Não parava. (Machado, 1999, p. 62). 

Nota-se, pois, o que já havia sido constatado em relação ao conto “Gaetaninho”: a 
tentativa de representação do corpo em movimento, desta feita, empregando também o uso 
de metonímia enquanto figura de linguagem: os uniformes com as cores dos clubes envolvidos 
na partida substituem o termo “jogadores”. Durante a partida, quando o Corinthians marca o 
primeiro tento, as arquibancadas extravasam a emoção:

— Aleguá-guá-guá! Aleguá-guá-guá! Urrá-urrá! Corinthians!
Palhetas subiram no ar. Com os gritos. Entusiasmos rugiam. Pulavam. Dançavam. E as 
mãos batendo nas bocas:
— Go-o-o-o-o-o-ol! (Machado, 1993, p. 33)

Nota-se que o narrador se esmera em descrever algo que é da ordem da performance 
do torcedor, como movimentos corporais, gestos e cânticos, os agentes são os entusiasmos e as 
mãos, mais uma vez através do recurso da metonímia. E no decorrer da partida os torcedores 
do Palestra Itália também tiveram o seu momento de euforia: “Matias centrou. A assistência 
silenciou. Imparato emendou. A assistência berrou. — Palestra! Palestra! Aleguá-guá! Palestra! 
Aleguá! Aleguá!” (Machado, 1999, p. 64) E o comportamento da torcida também é tema em 
um lance da arbitragem: 

Mas o juiz marcou um impedimento.
— Vendido! Bandido! Assassino!
Turumbamba na arquibancada. O refle do sargento subiu a escada.
— Não pode! Põe pra fora! Não pode!
Turumbamba na geral. A cavalaria movimentou-se
Miquelina teve medo. O sargento prendeu o palestrino. Miquelina protestou baixinho:
— Nem torcer a gente pode mais! Nunca vi! (Machado, 1999, pp. 65-66)

No minuto derradeiro, o jogador Biagio, do Corinthians, assinala o tento da vitória, 
fazendo com que os torcedores do time alvinegro extravasassem toda a sua euforia:

O entusiasmo invadiu o campo e levantou o Biagio nos braços. 
— Solt’o rojão! Fiu! Rebent’a bomba! Pum! CORINTHIANS! 
O ruído dos automóveis festejava a vitória. O campo foi-se esvaziando como um tanque. 
Miquelina murchou dentro de sua tristeza (Machado, 1999, p. 67).
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Mais uma vez, o sentimento não é mera expressão do torcedor, ele é o próprio agente 
da comemoração. E fogos de artifício já se faziam presente na performance do torcedor em ex-
pressar sua euforia. A sonoridade também se evidencia como elemento de expressão dos festejos 
pela vitória. 

Após o Corinthians marcar o segundo gol e findar a partida, as ruas da cidade foram 
tomadas por torcedores eufóricos com a vitória de seu time: 

Na Avenida Água Branca os bondes formando cordão esperavam campainhando o zé-pereira.
— Aqui, Miquelina. 
Os três espremeram-se no banco onde já havia três. E gente no estribo. E gente na coberta. 
E gente nas plataformas. E gente do lado da entrevia.
A alegria dos vitoriosos demandou a cidade. Berrando, assobiando e cantando. O mulato 
com a mão no guindaste é quem puxava a ladainha:
— O Palestra levou na testa!
E o pessoal entoava:
— Ora pro nobis! (Machado, 1999, p. 68)

Constata-se, pois, nesses flashes literários de Alcântara Machado, que o torcer como 
lazer já se fazia intensamente presente na São Paulo do final dos anos 1920. O futebol já mo-
vimentava multidões, com um público de 20.000 torcedores para assistirem ao derby entre 
S.C. Corinthians Paulista e Palestra Itália. O entusiasmo tomava conta das arquibancadas, bem 
como cânticos de guerra, xingamentos e até mesmo princípios de tumulto coibido pelas forças 
de segurança: “o refle do sargento” e a “cavalaria”. E o espaço do estádio Parque Antártica, casa 
do Palestra, já reproduzia a estratificação social em sua estrutura arquitetônica: “Turumbamba 
na arquibancada”; “Turumbamba na geral”, onde se discutia e se enfrentava acaloradamente, 
quase chegando às vias de fato.

Lazer, FUTeBOL LUdiCidade e espaçO UrBanO – a gUisa de COnCLUsãO

Ao analisarmos as representações da relação entre futebol e lazer nos contos “Gaeta-
ninho” e “Corinthians (2) vs. Palestra (1)”, reconhece-se que esses flashes urbanos ficcionais da 
Paulicéia no final da década de 1920 evidenciam a crescente popularização pela qual o futebol 
passava, como lazer para muitos, seja nos jogos dos meninos no Brás, seja no comportamento 
dos torcedores nas arquibancadas do estádio do Palestra Itália diante de um clássico reunindo 
dois clubes cada vez mais populares naquela época. Essas cenas da vida cotidiana, de Brás, 
Bexiga e Barra Funda, pautadas pelas trivialidades e pelo corriqueiro, fazem desfilar seus tipos 
humanos em meio a eventos hilários ou trágicos, um ambiente operário, com traços de pobreza e 
precariedade, em que integrantes da colônia italiana adotavam o futebol como lazer e recreação 
no espaço bairro étnico.

De certo modo, por fim, cremos ter podido atender, ao lidarmos com o tema da repre-
sentação do futebol enquanto lazer e recreação na São Paulo dos anos 1920, mesmo que mi-
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nimamente, com certo desejo de Alcântara Machado revelado em “Artigo de fundo” ao definir 
Brás, Bexiga e Barra Funda como obra com potencial para despertar, futuramente, o interesse 
do historiador e, por que não, de outros intérpretes: “Acontecimentos de crônica urbana. Episó-
dios de rua. O aspecto étnico-social dessa novíssima raça de gigantes encontrará amanhã o seu 
historiador. E será então analisado e pesado num livro” (Machado, 1999, p. 24).
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RESUMO: Sendo o futebol um objeto possibilitador múltiplas vivências de lazer, 
imbricado na cultura brasileira tantos nas práticas corporais, quanto nos discursos, 
na assistência e no consumo, chama atenção pelo escopo que abrange. Partindo dessas 
constatações, este estudo se dedicará especificamente ao torcer e as possibilidades 
de vivenciá-lo. O torcer aqui é entendido como uma manifestação construída sobre 
múltiplas bases, familiar, social, geográfica, econômica, entre outros, podendo ser 
manifestado em distintos espaços, extrapolando o ambiente das arquibancadas dos 
estádios. Tendo como ponto de análise as comparações entre a dimensão geográfica 
do Estado de Minas Gerais, os dados sobre futebol profissional e os estudos sobre 
torcedores e torcidas, conclui-se que, existe uma predileção por estudar os torcedores 
nas arquibancadas, mesmo sendo eles uma parcela do grupo que fazem parte.

PALAVRAS-CHAVE: Torcer. Torcedores. Produções. Futebol. Minas Gerais.

RESUMEN: Dado que el fútbol es un objeto que posibilita múltiples experiencias de 
ocio, entretejidas en la cultura brasileña, tanto en las prácticas corporales, como en 
los discursos, la asistencia y el consumo, llama la atención por el alcance que abarca. 
Con base en estos hallazgos, este estudio se dedicará específicamente a la afición y las 
posibilidades de experimentarla. La afición aquí se entiende como una manifestación 
construida sobre múltiples bases, familiares, sociales, geográficas, económicas, entre 
otras, y se puede manifestar en diferentes espacios, extrapolando el entorno de las 
gradas del estadio. Tomando como punto de análisis las comparaciones entre la 
dimensión geográfica del Estado de Minas Gerais, los datos sobre el fútbol profesional 
y los estudios sobre afición y aficionados, concluye que existe una predilección por 
estudiar a los aficionados en las gradas, aunque sean una porción del grupo al que 
pertenecen.

PALABRAS CLAVE: Afición. Hichas. Produciones. Fútbol. Minas Gerais.
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inTrOdUçãO

Futebol se vive, se consome e se pratica. E se sonha. Afinal, qual amante do jogo da bola 
nunca viveu, reviveu e imaginou jogadas pessoais espetaculares? (Kupper, 2019).

O futebol ocupa um espaço significativo em nossa sociedade, extrapola o limite do jogo 
e permeia o nosso cotidiano. Como apontado por Silva, Cordeiro e Campos (2016) ele permeia 
as nossas emoções em proporções amplas, causando reações que dispensaríamos a outras cir-
cunstâncias, como chorar ou sorrir, sendo um ator em muitas das nossas relações interpessoais. 
Contudo, não é necessário ser um jogador, torcedor ou sequer assistir uma partida de futebol e, 
mesmo assim, estará sujeito a dizer: “[...] nos 45 do segundo tempo [...]” para se referir a algo 
que aconteceu no final de um prazo estipulado, evidenciando a presença deste esporte em nossa 
sociedade.

 Destas várias esferas em que o futebol se faz presente, o torcer é uma prática significati-
va. Entendido como uma vivência de lazer (Silva, Neto & Campos, 2011; Lages & Silva, 2012), 
respaldado pelo seu caráter de fruição, o torcer em algumas circunstâncias é refletido na figura 
que o vivencia, o torcedor. É possível nota-lo nas vestimentas, nos adereços carregados junto ao 
corpo, na residência, em veículos, tatuagens, nas falas e no humor (dependendo do resultado do 
último jogo, por exemplo). Porém, a caracterização de um torcedor, se instigar alguém a descrê
-lo, estará na arquibancada, próximo ao seu time.

Torcer, segundo o dicionário Michaelis81, é “fazer girar algo sobre si mesmo ou em 
movimento espiralado”,  o que originou o termo torcedor, pois, segundo Hollanda (2009, p. 
133), ao analisar as crônicas escritas por Coelho Neto nas primeiras décadas do Século XX, 
destacou-se a “descrição pitoresca” de como lenços eram torcidos em resposta a determinadas 
ações que ocorriam dentro do campo de jogo.

Se analisarmos a origem de alguns termos equivalentes ao torcer em outros idiomas, 
fica evidente que, mesmo sem se tratar de palavras sinônimas em suas traduções, suas origens 
remetem a ações e reações que estão além da vontade do indivíduo. Hollanda (2009) agregou 
alguns desses termos em seu trabalho, como, por exemplo, tifoso, termo italiano para se referir 
a alguém tomado por uma febre ou fan, termo em inglês que é uma abreviação fanatic, que em 
tradução livre corresponderia a fanático.

Mesmo que pesquisas82 divulguem os milhões que torcem pelos principais times do 
país, ser compararmos esses números com os que se referem aos frequentadores de estádios, 
fica evidente que a maioria esmagadora dos torcedores não vai ao estádio, mediados por uma 
infinidade de situações, das quais fazem parte questões geográficas, financeiras, culturais e sociais. 

Sistematicamente, não seria justo dizer que os torcedores que frequentam as arquiban-
cadas são “mais torcedores” do que os que não frequentam, pois, apesar de o público pagante 

81 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/palavra/4bjvQ/torcer/.
82	 Pesquisa	de	opinião	pública	divulgada	em	setembro	de	2019.	Disponível	em:	<http://datafolha.folha.

uol.com.br/opiniaopublica/2019/09/1988413-flamengo-e-time-mais-popular-do-brasil.shtml>.

https://michaelis.uol.com.br/palavra/4bjvQ/torcer/
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/09/1988413-flamengo-e-time-mais-popular-do-brasil.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/09/1988413-flamengo-e-time-mais-popular-do-brasil.shtml
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de um jogo servir como atestado de viabilidade do mesmo naquele local e horário, entre outras 
coisas, é o todo (presentes na arquibancada ou não) que reflete no sistema financeiro do clube, 
uns dos pilares principais na estrutura do futebol profissional. O número de torcedores confi-
gura um dos fatores que influencia no número de produtos oficiais comercializados, nas vendas 
de cotas de sócio torcedores, nos contratos com os canais de televisão83, no valor pago pelos 
patrocinadores para estamparem as suas nos uniformes e em todos os espaços possíveis.

Partindo dessa reflexão, dando continuidade a um aspecto que se destacou nos estudos 
de Silva (2019), onde, ao investigar ao futebol como possibilidade de lazer para estudantes do 
ensino médio em seis cidades do interior de Minas Gerais, dos 403 participantes da pesquisa, 
apenas 82,4% afirmaram torcer para algum time de futebol, ao mesmo tempo que menos de 
10% disseram ter ido a um estádio para assistir um jogo de futebol da categoria profissional, 
mesmo que não fosse o time para qual torciam.

Outra característica que chamou atenção na pesquisa foi a distância em que se encon-
travam os estudantes em relação ao time que torcem. Dos clubes citados84, os mais próximos, 
Atlético Mineiro e Cruzeiro, estão sediados em Belo Horizonte, capital do estado, localizada a 
240 km da cidade mais próxima dentre as pesquisadas.

Mesmo que a pesquisa tenha contemplado somente seis cidades, sendo todas com 
populações menores que cinco mil habitantes, localizadas na mesma região e os participantes, 
estudantes do ensino médio de escolas públicas, com idade entre 14 e 29 anos (sendo 87,7% entre 
15 e 17 anos), trouxe uma inquietação no que se refere ao torcer no estado de Minas Gerais.

Retomando o entendimento de torcer dentro e fora do estádio, ao olhamos para as di-
mensões geográficas do estado mineiro e projetando o apelo nacional ao futebol como vivência 
de lazer, sou levado às questões: qual o panorama do torcer no estado de Minas Gerais? Como 
são mantidos os laços do pertencimento clubístico? A pertinência dessas questões é ancorada 
na representação territorial do quarto maior estado do país pentacampeão mundial de futebol 
masculino, se comparado aos demais campeões mundiais, só perde em área para Argentina e 
França (e para o Brasil, por questões óbvias), superando os demais, Alemanha, Inglaterra, Itália, 
Espanha e Uruguai85.

83	 	Como	dito,	os	valores	pagos	pela	TV	para	transmitir	os	jogos	dos	clubes,	em	certa	medida,	acompanham	
a	ordenação	das	torcidas.	Disponível	em:	<https://cassiozirpoli.com.br/a-projecao-maxima-sobre-as-
cotas-de-tv-do-campeonato-brasileiro-de-2019/>.  

84	 Os	times	citados	foram:	Atlético	Mineiro,	Corinthians,	Cruzeiro,	Flamengo,	Fluminense,	Palmeiras	e	
São	Paulo,	Barcelona,	Paris	Saint	Germain	e	Real	Madrid.

85	 Segundo	o	IBGE,	as	áreas	citadas	são:	Minas	Gerais,	586.521	km²;	Argentina,	2.780.400	km²;	Alemanha,	
357.002	km²;	Itália,	301.340	km²;	França,	643.801	km²;	Inglaterra,	130.395	km²;	Espanha,	505.370km²;	e	
Uruguai,	176.215	km²	(IBGE,	2020).

https://cassiozirpoli.com.br/a-projecao-maxima-sobre-as-cotas-de-tv-do-campeonato-brasileiro-de-2019/
https://cassiozirpoli.com.br/a-projecao-maxima-sobre-as-cotas-de-tv-do-campeonato-brasileiro-de-2019/
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TOrCer, pOssiBiLidades e aTraVessamenTOs

Integrando 853 municípios, com um total de 21.292.666 habitantes estimados em 2020, 
representa uma densidade demográfica de 34,41 hab./km² (IBGE, 2020), o estado de Minas Ge-
rais, quarto maior em extensão no território brasileiro, tem sua tradição acentuada no cenário 
do futebol nacional e da América do Sul, principalmente representada pelo histórico de títulos 
de Cruzeiro e Atlético, que juntos venceram cinco Campeonatos Brasileiros, sete Copas do Brasil 
e três Copas Libertadores da América.

É importante afirmar que o futebol profissional mineiro não se resume a essas duas 
equipes, entendendo que um clube é considerado profissional se está presente nos quadros dos 
campeonatos profissionais da federação, neste caso, a Federação Mineira de Futebol - FMF. Em 
Minas, os clubes profissionais estão divididos em três categorias: Módulo I; Módulo II; e Segunda 
Divisão86. Em relatório divulgado em maio de 2020, a Pluri Consultoria (2020), apontou que 
Minas Gerais tinha 40 times profissionais no ano de 2019, distribuídos em 29 cidades (3,4% do 
total, que corresponde ao segundo menor percentual) e que dentre as cidades com mais de 100 
mil habitantes, 13 delas tinha nenhum clube de futebol com atividade profissional.

Até o calendário do futebol ser alterado por consequência da pandemia de Covid-19, 
a organização da Federação Mineira de Futebol resguardava as datas de janeiro a abril para o 
Módulo I, de fevereiro a maio para o Módulo II e de agosto a outubro para a Segunda Divisão. 
Aos clubes que não disputam competições ao nível nacional, seu calendário anual é reduzido 
ao campeonato estadual na divisão a qual pertencem. No ano de 2019, apenas 9 dos 40 clubes 
profissionais participaram do calendário nacional87, sendo: 2 na primeira divisão; 1 na segunda 
divisão; 2 na terceira divisão; e 4 na quarta divisão.

Os dados apresentados mostram que o futebol profissional em Minas Gerais se restringe 
a poucas localidades e, se for considerado o preenchimento do calendário, ele também tem uma 
duração reduzida. O distanciamento, geográfico e temporal, aliado a outros fatores certamente 
reflete no modo de torcer e na relação que os torcedores têm com seu clube. 

Obviamente não podemos considerar que a população do estado torça somente para os 
clubes aqui sediados, uma vez que a formação do torcedor não se dá somente ao lado do campo, 
Toledo (2010, p.184) aponta que esta formação:

Estaria mais associada [...] às relações societárias primárias, frequentemente manifestadas 
no interior das famílias, das parentelas, dos círculos de amizade (bairros, escolas, clubes etc.), 
ao estatuto de pessoa em jogo, até no exercício contínuo das relações contrastivas de gênero, 
enfim, lugares privilegiados em que nascem as disposições para torcer. 

Acrescentaria ainda a mídia como um formador de torcedores, que rompe barreiras 
geográficas e sociais. Para exemplificar sua relação com o futebol, alguns marcos precisam ser 

86 Disponível em: <http://fmf.com.br/>.
87	 Dado	captado	na	página	da	Confederação	Brasileira	de	Futebol	-	CBF.	Disponível	em:	<https://www.

cbf.com.br/>. 

http://fmf.com.br/
https://www.cbf.com.br/
https://www.cbf.com.br/
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pontuados. O rádio que teve sua primeira transmissão datada de 19 julho de 1931 e que se po-
pularizou nos anos seguintes com transmissões partindo, principalmente, de São Paulo e Rio de 
Janeiro. As mídias impressas também contribuíram para a divulgação deste empolgante esporte, 
tendo em figuras como Mário Filho um de seus principais entusiastas. A TV entrou no cenário 
no início da década de 1950, com a transmissão de videotapes dos jogos. No final da mesma 
década, iniciou o primeiro programa esportivo, com a participação de João Saldanha, Armando 
Nogueira e Nelson Rodrigues (Kupper, 2019).

Atualmente, com as possibilidades tecnológicas, a relação mídia e futebol está ainda 
mais estreita. O jogo pode ser acompanhado em várias plataformas diferentes, em tempo real ou 
gravado, e uma multiplicidade de jogos são oferecidos ao mesmo tempo. A interatividade entre 
torcedor e clube também aumentou, uma vez que a busca por engajamento é algo valorizado e 
rentável no cenário do futebol profissional.

a prOdUçãO “FOra da arQUiBanCada”

Para buscar entender essa relação entre torcedores e seu time, foi realizado uma busca 
por estudos que contemplavam elementos dessa vivência de lazer. O levantamento foi realizado 
no Banco de Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos 
do Lazer da UFMG - PPGIEL88, no registro de produções do Grupo de Estudos sobre Futebol e 
Torcidas - GEFuT89 e no Portal de Periódicos CAPES, com os descritores “torcer” e “torcida”.

A imersão nessas produções mostrou que os torcedores e torcidas que frequentam está-
dios predominam nas temáticas estudadas. Quando não se referem exatamente a este contexto, os 
estudos estão atrelados a outros aspectos, geralmente comerciais. Como exceções, destacam-se: 
Latitudes e longitudes de um futebol sem fronteira (Cordeiro, 2017), que focou nos brasileiros 
estudantes de intercâmbio e como mantinham a sua relação com o time do coração, para acom-
panhar os jogos, as notícias e também as maneiras que manifestavam esse torcer; Itinerante Fu-
tebol Clube: a desconstrução do torcer e as relações entre os clubes e as torcidas (Alves, 2015), 
um estudo que focou na mudança de cidade sede do Ipatinga F. C., clube de futebol da cidade de 
Ipatinga no Vale do Aço Mineiro que, ao se mudar para Betim, na região metropolitana de Belo 
Horizonte, impactou diretamente na relação entre torcedor e clube; O futebol como vivência de 
lazer de estudantes do ensino médio em cidades pequenas do interior de Minas Gerais (Silva, 
2019), que buscou entender a relação de jovens com o futebol enquanto possibilidade de lazer, 
dentre elas, o torcer; Futebol e turismo: possibilidades de aproximação entre o “novo” Mineirão 
e a Pampulha (Ferreira & Silva, 2017), que, apesar de ter um estádio como centro da pesquisa, 
abordou os torcedores que vinham de outras cidades para acompanhar os jogos do Cruzeiro 
Esporte Clube e desfrutavam da estrutura turística da região em que o estádio se encontra; 
Vasconcelos (2014), ao tratar da bifiliação clubística no nordeste alude a relação distante do 

88	 http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/
89 http://www.gefut.com.br
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torcedor com ao menos um dos times para qual torce, geralmente torcem para um clube local 
e outro do eixo Rio-São Paulo, o autor aponta que esses clubes não necessariamente precisam 
ter alguma relação e os modos de acompanha-los também é distinto.

Se faz necessário considerar a limitação da busca, uma vez que o banco de dados da 
CAPES é substancialmente maior que os outros dois consultados e os descritores selecionados 
não esgotam todas as hipóteses da existência de mais estudos dentro da temática aludida neste 
projeto.

Observando a quantidade encontrada de estudos sobre torcedores fora dos estádios, se 
comparados ao montante que compõe esse campo de estudo nos aspectos de marketing e con-
sumo, torcidas organizadas, torcedores comuns. Em certa medida, esta tendência de pesquisas 
direcionada seletivamente a alguns temas, acaba segregando, como afirma Santos (2010), a or-
ganização do saber como um todo. Assim, ao considerar torcedores em todo o estado de Minas 
Gerais, atenuam-se algumas linhas que os colocam em blocos de afinidade.  

COnsideraçÕes Finais

Dada a contextualização do substantivo torcedor(a), fica evidente que, a partir da 
análise do cronista, que o lugar de origem desse sujeito é na arquibancada. Desde a publicação 
da sua crônica, muito se mudou no futebol, seja na maneira que ele é organizado, divulgado ou 
acompanhado. O torcedor também acompanhou esse processo, ocupou outros espaços, ampliou 
as maneiras de se manifestar (que extrapolou a arquibancada) e estabeleceu novas formas de se 
relacionar com o clube do coração, sua afinidade, o pertencimento clubístico.

Mesmo que por mais complexa que seja a constituição do torcer no futebol, em alguma 
medida, ela engloba uma afinidade com um (ou mais) time(s), que pode ser manifestada em di-
versos espaços (arquibancadas, bares, casas, barracões de torcidas organizadas) onde, em alguns 
destes, promovem aglomerações que possibilitam o exercício da comunhão (como no sofrimento 
pela situação do time ou entoando cânticos característicos), da socialização (no abraço com o 
desconhecido ao lado que veste o mesmo uniforme), bem como o consumo atrelado ao clube 
do coração (vestimentas, adereços, pacotes de transmissão de jogos, cotas de sócio torcedor, 
entre outras).

O levantamento das produções sobre torcedor e torcedores evidenciou uma tendência 
nas abordagens, mostrando que esse objeto de estudo ao tencionar as violências nos estádios, a 
organização e o comportamento das torcidas organizadas, a legislação que acolhe esse público, 
entre outros, carrega uma discussão avançada. Ao mesmo tempo, se os atravessamentos neste 
objeto são as possibilidades e impossibilidades geográficas, socioeconômicas, o torcer distante 
e fora do estádio, os estudos são incipientes.

Tendo dimensionado o território mineiro, a presença do futebol no mesmo e os estudos 
sobre o torcer e o pertencimento clubístico, encontra-se um campo aberto para buscar novas 
perspectivas no campo de estudos do futebol. Sendo, até o momento, uma proposta de estudo 
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pioneira neste estado, que possibilitará, entre outras possibilidades, a reflexão acerca do torcer 
em Minas Gerais, como é vivenciada e fruída, como os laços iniciaram e são mantidos.
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Lazer e empresa: O Lazer OFerTadO peLa Cemig/gremig 
na perCepçãO dOs TraBaLHadOres

Eduardo Penna de Sá90

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção de trabalhadores, so-
bre espaços e ações de lazer ofertados aos empregados de uma empresa de Minas 
Gerais (CEMIG) integrantes de sua associação recreativa (GREMIG), identificando 
os limites e as possibilidades dessas ações e uso dos espaços pelos trabalhadores que 
as vivenciam. Os resultados indicam que o lazer ofertado pela empresa é percebido 
como opção para os trabalhadores. Estes conceituam o lazer ligado à qualidade de 
vida, divertimento e busca de satisfação. Os trabalhadores reconhecem que o lazer 
traz benefícios para eles, concluindo que o lazer ofertado faz parte de sua rotina e 
que mesmo sendo oferecido pela empresa/associação, é considerado como uma opção 
de escolha pessoal.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer para trabalhadores. Lazer na empresa. Lazer. RH.

RESUMEN: El objetivo de esta investigación es analizar la percepción de los 
trabajadores, sobre los espacios y actividades de ocio que se ofrecen a los empleados 
de una empresa en Minas Gerais (CEMIG) miembros de su asociación recreativa 
(GREMIG), identificando los límites y posibilidades de estas acciones y usos de los 
espacios por los trabajadores que los experimentan. Los resultados indican que el 
ocio que ofrece la empresa se percibe como una opción para los trabajadores. Estos 
conceptualizan el ocio vinculado a la calidad de vida, la diversión y la búsqueda 
de satisfacción. Los trabajadores reconocen que el ocio les reporta beneficios, 
concluyendo que el ocio ofrecido forma parte de su rutina y que si bien es ofrecido 
por la empresa/asociación, se considera como una opción de elección personal.

PALABRAS-CLAVE: Ocio para trabajadores. Ocio en empresa. Recreación. RH.

inTrOdUçãO

Este trabalho é fruto de algumas inquietações provindas de uma pesquisa que investi-
gou o lazer como ferramenta estratégica de recursos humanos, utilizada por empresas de Belo 
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Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil (Sá, 2007). É certo que as empresas buscam sempre 
ferramentas estratégicas que vão possibilitar adquirir uma vantagem competitiva no mercado, mas, 
além disso, estas empresas afirmaram que o lazer poderia atuar como gerador de benefícios aos 
trabalhadores que o vivenciam. Tal verificação despertou então, o interesse em pesquisar o lazer 
na empresa dando prioridade à percepção dos empregados. Teriam os trabalhadores percepção 
similar àquilo que a empresa afirma? O lazer por ela ofertado gera benefícios para o sujeito?

Sendo assim, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar a percepção de trabalhadores 
vinculados à associação recreativa e cultural de uma grande empresa de Minas Gerais, em re-
lação aos espaços, programas e ações de lazer ofertados, bem como identificar os limites e as 
possibilidades dessas ações e uso dos espaços.

A origem da pesquisa surge então, da análise do ponto de vista do trabalhador que 
vivencia o lazer ofertado pela empresa através de sua associação recreativa. O conceito de lazer 
verificado em Gomes (2014) vem possibilitar o entendimento do lazer como vivência e envolve 
duas características importantes que são a dimensão da cultura e a questão da ludicidade. Cada 
indivíduo dependendo de suas relações culturais irá viver uma experiência lúdica diferenciada. 
Este conceito pode estimular reflexões até mesmo no âmbito da esfera corporativa, onde quase 
sempre a lógica do trabalho e do lazer como ferramenta utilitária é que se sobressai.

Existe relevância em estudar e se aprofundar sobre o tema que leva em conta as relações 
entre lazer, trabalhador e empresa, para se conhecer mais sobre o lazer na vida dos trabalhadores 
afetados pelas decisões estratégicas de empresas. Há uma escassez de produções que justificou 
também o desenvolvimento deste trabalho, que dessa forma, pretende contribuir com os estudos 
interdisciplinares do lazer. 

Ao se buscar sobre o tema lazer e empresa, dentro do objetivo proposto pela pesquisa, 
em diferentes bases de dados que contemplam publicações em língua inglesa – EBSCO, Scielo, 
CAPES, Google Acadêmico e World Leisure Congress, foi possível identificar apenas duas pu-
blicações relacionadas diretamente ao tema. Uma delas, de Taiwan, é de autoria de Jo-Hui et al. 
(2013), e a outra, dos autores Mansour e Tremblay (2016), publicada no Canadá, seguindo as 
mesmas técnicas de Taiwan. Esses autores afirmam em suas pesquisas que as políticas de bene-
fícios de uma empresa que esteja baseada no lazer, sendo ofertada aos trabalhadores, são uma 
forma de satisfazer as demandas de lazer para eles, funcionando também como uma solução de 
moderação das pressões de trabalho. 

Buscando por publicações brasileiras sobre o tema, podem ser citados vários trabalhos. 
Sá (2007) estudou o lazer ofertado pelas empresas como ferramenta de recursos humanos e suas 
vantagens e benefícios, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, porém analisado pela 
ótica dos gestores. Maciel (2009), da mesma forma, entrevistou gestores empresariais sobre o 
uso do lazer na empresa para os trabalhadores. A empresa afirmou que o lazer pode trazer be-
nefícios para a própria empresa e para o trabalhador. Boriczeski (2009) estudou trabalhadores 
que participavam de ações de lazer da empresa e verificou que estes participavam e consideravam 
as ações ofertadas como opção de lazer. Ainda sobre o tema lazer e empresa no Brasil, mas visto 
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de outros ângulos que não aquele relacionado propriamente ao objeto desta investigação, mas 
que reafirma as relações entre lazer e trabalho, podem ser citados alguns autores que funda-
mentam este debate: Aguiar (2000) e Cury (2006), que entendem que o lazer é utilizado como 
instrumento estratégico empresarial. Gomes e Pinto (2009) sugerem que o direito do lazer é um 
direito do sujeito que o vivencia no cotidiano e que mesmo que  as empresas ofereçam práticas 
de lazer, o olhar relativo a estas ações necessita ser avaliado e visto também pelo próprio sujeito 
e não somente pelo empresário.  Marcellino (1999) explica que as relações de lazer na empresa 
possibilitam novas reflexões de seus efeitos numa conjuntura contemporânea.

Nesse mesmo prisma, Marcellino (1999) e Bramante (1992) introduzem também a 
questão da qualidade de vida nas relações com o lazer. Para os autores, as experiências lúdicas 
observadas pelo lazer na empresa irão gerar satisfação nos trabalhadores e contribuir com o 
desenvolvimento pessoal e social dos mesmos. Em se tratando do lado corporativo, estrategica-
mente, as empresas vão abordar as questões ligadas ao lazer como qualidade de vida no trabalho 
(QVT), dirigidas ao desenvolvimento pleno de seus recursos humanos ao mesmo tempo em que 
estabelece um novo formato para se conduzir as relações entre trabalhador e empresa. Tomaz et 
al. (2016) legitimam essas ideias acrescentando que os projetos de QVT necessitam contemplar 
as questões de autoestima do trabalhador, equilíbrio entre momentos de trabalho e de lazer, 
dentro e fora da empresa, e a possibilidade de crescimento pessoal e profissional.

prOCedimenTOs meTOdOLÓgiCOs

A pesquisa em questão caracteriza-se por um estudo de caso realizado na GREMIG - 
Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da Companhia Energética de Minas Gerais 
(CEMIG) - que buscou analisar a percepção dos trabalhadores associados em relação às ações 
de lazer oferecidas por essa associação, alinhadas às estratégias da empresa CEMIG, em conso-
nância com a missão e valores desta. A escolha pela GREMIG/CEMIG se baseou na facilidade 
de acesso e abertura ao pesquisador para desenvolvimento da investigação, e pelo fato de se 
conhecer publicamente, através de seus relatórios empresariais, e por pesquisa realizada ante-
riormente (Sá, 2007), comprovando que as instituições desenvolvem programas de lazer para 
seus associados empregados.

A GREMIG foi instituída com a finalidade de desenvolver atividades de lazer, cultura, 
esporte e turismo, proporcionando bem-estar e qualidade de vida aos seus associados que se 
compõem por empregados da CEMIG e seus familiares. A associação possui grande infraestru-
tura de espaços e equipamentos de lazer, sendo o maior deles situado na região metropolitana 
da cidade de Belo Horizonte. A GREMIG dispõe também de outros espaços e equipamentos em 
diversas cidades do Estado de Minas Gerais, onde se baseia a área de atuação da empresa CEMIG. 

A pesquisa foi do tipo descritiva, baseada na característica da população estudada e ao 
objetivo proposto neste trabalho. Escolheu-se o questionário online como instrumento de coleta 
de informações, o mesmo contendo questões fechadas e abertas. Optou-se por uma estratégia 
quantitativa na qual a amostra seria obtida pelas pessoas que retornassem o questionário res-
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pondido até uma data preestabelecida.  Um total de 110 respondentes retornou o questionário 
preenchido, o que significa 90% de nível de confiança da amostra. Isto indica que a amostra 
de respondentes, no intervalo de confiança escolhido, tem a probabilidade de representar ade-
quadamente a população pesquisada em até 90% ou seja, as generalizações nas análises podem 
representar 90% de semelhança com o que pensa a população total, o que é muito representativo, 
uma vez que a população conta com 613 indivíduos dispersos por todo o Estado de Minas Gerais.

O quadro 1 apresenta de forma resumida o percurso metodológico utilizado na inves-
tigação:

Quadro 1 – Percurso Metodológico da Investigação

COMPONENTES ESCOLHAS METODOLÓGICAS

1. Tipo de pesquisa quanto ao objetivo e 
abordagem do problema

Pesquisa Descritiva Quantitativa

2. Unidade de análise GREMIG/CEMIG

3. População da pesquisa

Associados da GREMIG no estado de Minas 
Gerais que são trabalhadores ativos da CEMIG 
e que possuíam e-mail atualizado no cadastro 
da Associação.
População de 613 trabalhadores

4. Amostra da pesquisa Respondentes da pesquisa – 110 sujeitos

5. Métodos de Pesquisa
Levantamento (Survey)
Estudo de caso

6. Instrumento de Coleta Questionário semifechado

7. Análise de informações

Análise de resultados realizada através de re-
ferências estatísticas. Descrições e conclusões 
baseadas nas evidências apontadas pelas res-
postas do questionário

Fonte:	elaboração	própria

Importante sinalizar que para realização da pesquisa houve um protocolo aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade responsável pelo estudo. Na sequencia serão 
apresentados os resultados.

resULTadOs e disCUssãO

Os resultados da pesquisa apontam que, na percepção dos trabalhadores que fizeram 
parte do estudo, o lazer é tido como divertimento (85%), busca de satisfação (70%) e quali-
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dade de vida (88%). A maioria dos respondentes da pesquisa apresenta o lazer ofertado pela 
GREMIG/CEMIG baseado sobre o pilar do divertimento e como algo presente em suas vidas, o 
que se pode relacionar ao conceito de lazer apresentado por Dumazedier (1979). Para o autor o 
lazer é uma ocupação onde o indivíduo se entrega de forma livre para se divertir, recrear ou se 
entreter. Em se tratando de Bramante (1992), o autor afirma que as relações lúdicas induzem o 
indivíduo a atingir alto nível de satisfação. O que se verifica é que a grande maioria dos sujeitos 
pesquisados apoia esta afirmação, entendendo então o lazer como diversão e satisfação.

A pesquisa aponta também que a empresa, para garantia das relações de trabalho com 
seu empregado, vai possibilitar que os programas de lazer desenvolvidos por sua associação re-
creativa se estabeleça numa relação voltada à qualidade de vida desses sujeitos, fazendo-os ativar 
assim sua percepção nesse sentido. O lazer como um dos fatores que permite o desenvolvimento 
da qualidade de vida desse sujeito, incluindo também a qualidade de vida no trabalho. Minayo, 
Hartz e Buss (2000) expõem que tanto o trabalho como o lazer são elementos que participam 
da construção da qualidade de vida percebida pelo sujeito. Para estes autores a qualidade de 
vida tem como apoio vários elementos básicos da vida, entre eles trabalho e lazer, e que possam 
proporcionar assim, conforto e realização pessoal e coletiva.

Em se tratando dos espaços de lazer disponibilizados pela associação e empresa para 
as vivências dos trabalhadores, destaca-se a piscina como principal espaço preferido por 60% 
dos respondentes, seguido por bar/lanchonete (48%), espaço de churrasco/piquenique (46%), 
restaurante (45%) e sauna (42%). Outros espaços são citados também como espaços de lazer, 
tais como salão de jogos, áreas de camping, quadras esportivas, porém com uma frequência sem 
muita significância.

Santiago e Tahara (2007) ponderam que o meio aquático não é exclusivo do tempo 
contemporâneo. Na antiguidade espaços aquáticos sempre foram utilizados pela humanidade, 
para satisfação pessoal ou relaxamento, desde a Roma antiga e mesmo há mais de 5 mil anos na 
Índia. A piscina é tida também como um espaço atrativo ao lazer dos mais utilizados em clubes 
recreativos de Minas Gerais, baseado em sua questão cultural, até mesmo pelo fato do Estado 
não possuir litoral/praia, o que induz a procura de alternativas de espaços aquáticos tais como 
piscinas, lagos, cachoeiras e rios para os momentos de lazer.

Com relação ao espaço de bar, o segundo indicado como mais utilizado pelos parti-
cipantes da pesquisa, observa-se uma conexão às vivências de lazer em que os brasileiros, de 
maneira geral, utilizam bares como ambientes em que se consiga explorar interesses culturais 
diversificados. Barral (2012) afirma que os bares para os brasileiros são tidos como um espaço 
de diversão e entretenimento. 

Ao se verificar o espaço de churrasco e restaurante como presentes na preferência dos 
espaços de lazer para os respondentes, percebe-se aqui um traço cultural presente na escolha 
desses espaços. Minas Gerais é um Estado conhecido pela sua culinária rica e as práticas de co-
mensalidade proporcionadas por restaurantes e reuniões para churrascos são valores culturais 
do cotidiano e tido como práticas sociais de vivências de lazer para esta sociedade. O que se 
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percebe são estas características culturais presentes nos resultados da pesquisa quando se analisa 
e escolha desses espaços pelos participantes. 

Quanto à sauna, este é tido como espaço de lazer, relaxamento e bem-estar desde a 
antiguidade, de acordo com Talebipour, Rodrigues e Moreira (2006). Pantaleão (2019) afirma 
que a sauna é também utilizada como forma de equilíbrio e transformação, pois possibilita 
alcançar o equilíbrio do corpo, espírito e da mente, deixando a pessoa mais leve e tranquila. 
Daí, a sensação de leveza e descanso após uma sessão de sauna. Isso pode ajudar a entender a 
escolha da sauna como espaço de lazer dos trabalhadores. A sauna pode agir como um elemento 
de transformação e equilíbrio para estes sujeitos que a frequentam.

Tratando-se da participação nas atividades disponibilizadas pela GREMIG/CEMIG, 
os trabalhadores mostram disposição em participar de eventos e datas comemorativas, como as 
festas juninas. Minas Gerais é um Estado onde as festas juninas são presentes nos traços cultu-
rais. As festas juninas tem participação de 57% dos respondentes, festas de fim de ano em torno 
de 38% e outras datas comemorativas representam 51%. A participação em jogos esportivos 
fica em torno de 34% de participação e shows musicais em 32%. Bueno (2008) explica que 
as festas comunitárias abrem espaço na sociedade e indicam uma configuração privilegiada de 
vivenciar o lazer, uma vez que fortalece as relações sociais e tem o potencial de criar um clima 
de descontração. Soares e Debortoli (2019) indicam que a festa possibilita um contato entre 
a diversidade das pessoas e suas relações multiculturais, verificando dessa forma, um processo 
onde as pessoas conseguem se colocar no papel do outro numa relação de alteridade. 

Há de se destacar que muitas (ou quase todas) atividades de lazer desenvolvidas pela 
GREMIG estão em consenso com as ações estratégicas planejadas pela CEMIG, pois esta in-
terpreta o lazer como uma ferramenta de gestão de seus recursos humanos. Isso significa uma 
nova forma de se perceber as relações de trabalho entre a empresa e seus empregados (SÁ, 2020).

O principal benefício em participar dos programas de lazer para os trabalhadores é liga-
do à questão de qualidade de vida e saúde (36%) e interação social com 21%. Outro benefício 
que apareceu em menor frequência, mas que merece destaque foi a questão de ser mais acessível 
financeiramente onde 12% dos respondentes afirmam que é um benefício para eles. O que se 
percebe com estas respostas, analisando em sua maioria, é a preocupação com a saúde e o lazer 
sendo definido para ajudar nestas questões. A qualidade de vida, como vista, é entendida e está 
intimamente ligada ao desenvolvimento dos programas de lazer. Aguiar e Bonini (2015) afirmam 
que o lazer tem um significado importante na qualidade de vida do trabalhador pelo lado de 
sua multidimensionalidade. A sociabilidade aparece também como benefício reconhecido pelos 
trabalhadores, estando da mesma forma, diretamente vinculada à questão da qualidade de vida 
que permite se relacionar com esta dimensão.

Com relação às maiores limitações apontadas como dificultador da participação nos 
programas de lazer oferecidos pela GREMIG, a distância de casa (50%) é a mais frequente nas 
respostas, seguida pela dificuldade de tempo (45%) e o tipo de programas e atividades oferecidas 
que não interessam (45%). Esta última limitação leva a crer a dificuldade de diálogo, avaliação e 
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opinião dos sujeitos na formulação dos programas junto à associação. Verificou-se que de todos 
os respondentes 63% afirmam que não há como avaliar formalmente os programas. 

Em se tratando da limitação para participação das ações e programas de lazer relacio-
nados à dificuldade pela distância de casa, há de se ponderar que a oportunidade de acesso ao 
lazer é uma condicionante para as vivências e experiências culturais. Dessa forma, o acesso não 
pode ser um dificultador para que o indivíduo obtenha uma experiência do lazer (Bramante, 
1998). Marcellino (1996) acrescenta ainda que o tempo disponível, o acesso ao espaço de lazer 
e também os fatores econômicos, são barreiras para a consolidação do lazer, o que pode ser 
observado pelas respostas dos trabalhadores.

Um aspecto interessante é que 45% dos respondentes assinalam como limitação para 
participação nos programas de lazer a não existência de oferta de atividades que contemplem 
suas preferências e interessas. Dumazedire (1979) afirma que a possibilidade de escolha pessoal 
é um aspecto fundamental do lazer e que isso está diretamente relacionado à possibilidade de 
vivenciar experiências culturais que contemplem os principais interesses do grupo (Gomes, 2014).

COnsideraçÕes Finais

As empresas desenvolvem políticas de gestão de seus recursos humanos com vistas à 
promover melhorias nas competências de seu corpo de empregados, além de buscar através disso 
diferenciais competitivos mais perenes para o mercado (Rueda, Serenis e Meireles, 2014). O lazer 
pode ajudar e ser parte deste processo. Levando em conta essa premissa, a presente investigação 
buscou verificar a percepção de trabalhadores da CEMIG, associados à GREMIG em relação ao 
lazer ofertado aos empregados, como também buscou identificar os limites e as possibilidades 
desse lazer para os indivíduos.

Observando as práticas de recursos humanos que utilizam o lazer como benefícios a 
seus empregados ajudam a socialização destes sujeitos no trabalho e fora dele. O lazer, enquan-
to elemento da qualidade de vida, proporciona ao aumento do grau de satisfação do sujeito 
conseguindo assim, atingir várias dimensões em relação à vida do indivíduo, facilitando o seu 
desenvolvimento pessoal e também profissional, já que as vivências se relacionam também ao 
ambiente de trabalho. 

Os resultados da investigação, conforme discutido neste trabalho, comprovam que o 
trabalhador vai perceber o lazer ofertado pela associação/empresa como forma de diversão e 
qualidade de vida, proporcionando como principais benefícios para eles a interação social e a 
melhoria de qualidade de vida e saúde. O trabalhador entende que há um grau de satisfação 
em relação às suas vivência de lazer na empresa. Isso é notado uma vez que se verifica que estes 
indivíduos participam principalmente das atividades relativas às festas populares promovidas 
pela CEMIG/GREMIG. Com relação às dificuldades em participar das ações de lazer, estas es-
tão principalmente relacionadas à distância de casa, ao tempo disponível e à falta de opção de 
atividades de real interesse do sujeito.
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Os resultados desta investigação mostram uma tendência onde se pode observar o 
trabalhador como sujeito consciente de suas escolhas, pois utiliza os benefícios oferecidos pela 
empresa de acordo com o que pretende para sua vida. Pode-se perceber então uma mudança nas 
relações de trabalho entre empresa/empregado, que vai possibilitar o desenvolvimento intelectual 
e crítico dos sujeitos que vivenciam ações promovidas por sua empresa, uma vez que o coloca 
também como protagonista de suas preferências neste cenário.
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Lazer nO CAMPUS dOs serVidOres iFpe: aTiVidades de 
Lazer nO TraBaLHO
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo, compreender a perspectiva dos servidores 
do IFPE/Campus Barreiros acerca de sua participação em atividades de lazer propos-
tas pelo projeto de extensão Lazer no Campus – Servidores no ano de 2017. Neste 
período foram promovidas a prática de atividades esportivas, jogos de salão, jogos 
eletrônicos, espaço para descanso, permitindo o atendimento a 43 servidores, com 
maior participação identificada nos esportes voleibol, futsal e destaque à participação 
de 14 servidores nos IV Jogos dos Servidores do IFPE. Dentre os integrantes destas 
atividades, foram entrevistados 12 sujeitos que demonstraram compreensão acerca do 
lazer que não difere do conceito amplamente aceito academicamente, considerando a 
presença de suas principais características, como: diversão, fuga da rotina, combate 
ao estresse do trabalho, prazer, permitir ampliação do convívio social, além das con-
sequências positivas no rendimento de sua atividade laboral. Também relataram o 
pouco tempo dedicado ao lazer no cotidiano, o que destaca importância da discussão 
proposta por este artigo, bem como a necessidade das ações oferecidas pelo projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Trabalho. Esporte. Acesso a práticas esportivas.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo comprender la perspectiva de los 
empleados de IFPE / Campus Barreiros sobre su participación en las actividades de 
ocio propuestas por el proyecto de ampliación Ocio en el Campus - Servidores en 
2017. Durante este período se promovió la práctica de actividades deportivas, juegos 
salón de baile, juegos electrónicos, espacio de descanso, permitiendo la asistencia de 
43 servidores, con mayor participación identificada en voleibol, deportes de fútbol sala 
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y destacando la participación de 14 servidores en los IV Juegos Servidor IFPE. Entre 
los integrantes de estas actividades, se entrevistaron 12 sujetos quienes demostraron 
una comprensión del ocio que no se diferencia del concepto ampliamente aceptado 
académicamente, considerando la presencia de sus principales características, tales 
como: diversión, escape de la rutina, combate al estrés laboral, placer, permitir 
expansión de la vida social, además de las consecuencias positivas sobre el desempeño 
de su actividad laboral. También informaron del poco tiempo dedicado al ocio en su 
vida cotidiana, lo que resalta la importancia de la discusión que propone este artículo, 
así como la necesidad de las acciones que ofrece el proyecto.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Trabajo. Deporte. 

inTrOdUçãO

Este estudo tem como contexto de investigação, as atividades do projeto de extensão 
Lazer no Campus – Servidores, que propõe através da formação e fortalecimento de grupos de 
prática esportiva dos funcionários do IFPE/Campus Barreiros, dar garantia do serviço de esporte 
e lazer através do acesso e permanência das diferentes práticas.

Trata-se de uma estratégia que busca a melhoria da qualidade de vida no trabalho, 
considerando a ampliação das oportunidades de lazer e seu poder de socialização, instrumentos 
de valorização do trabalhador e da potencialização de suas capacidades, tendo como benefícios 
a curto e logo prazo: melhoria do humor, da vitalidade, da motivação, da interação no ambiente 
de trabalho, portanto da saúde de nossos funcionários.

Sua execução se dá considerando o estabelecido na Portaria nº: 271/2014-Diretor  Geral  
do  Campus Barreiros (IFPE,2014), que autoriza a participação dos servidores do IFPE em ati-
vidades de lazer dentro do horário do expediente, mediante comunicado prévio às chefias  e  do  
devido controle de frequência. A formação e fortalecimento de grupos de prática  esportiva  dos  
funcionários do campus também está aliado às atividades de atribuição do Núcleo de Esporte 
e  Lazer da Diretoria Geral Pessoas/Reitoria, o qual delibera acerca da realização dos Jogos dos 
Servidores e do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

Sob esta ótica, este artigo busca compreender a perspectiva dos servidores do IFPE/
Campus Barreiros acerca de sua participação em atividades esportivas e culturais no ambiente 
de trabalho pelo Projeto Lazer no Campus – Servidores.

Essa perspectiva está situada numa conjuntura que vem no sentido de pode proporcionar 
ações e projetos aos servidores as condições necessárias que venham fomentar melhores níveis 
de satisfação e prazer na direção da melhoria da qualidade de vida e não apenas de respaldar a 
lógica por muito tempo defendida melhoria da produtividade como fim. Por outro lado, enten-
demos o lazer enquanto espaço e tempo de produção cultural, livre das obrigações e com uso do 
tempo disponível para apropriação de cultura na sua diversidade de oferta esportiva e cultural 
ampliando assim as possibilidades de ocupação.
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O papeL dO Lazer na BUsCa peLa QUaLidade de Vida nO TraBaLHO

A discussão teórica a seguir perpassa pela discussão do lazer e do trabalho enquanto 
elementos básicos no cotidiano das pessoas. Ao discutir o lazer, é comum confundi-lo com a 
simples ideia de realização de atividades para ocupar o tempo livre. Mas também devem ser 
consideradas as consequências benéficas advindas da atual valorização do lazer, reconhecido pela 
possibilidade de momentos livres de obrigações profissionais, familiares e sociais, pelo prazer 
ligado à própria prática, a liberdade de escolha da atividade, além do caráter desinteressado e 
pessoal (Marcellino, 1990; 2006).

Nas últimas décadas, o uso do termo lazer é amplamente utilizado, podendo ser empre-
gado e associado a expressões de entretenimento, turismo, divertimento e recreação. Porém, a 
depender do ambiente ou situação, o uso da palavra lazer é polêmico. No entanto, ao considerar 
o trabalho, lócus desta investigação, o lazer é considerado como tempo para reposição de ener-
gia para satisfazer as necessidades do próprio trabalho. Na conturbada ótica do trabalhador, o 
lazer se aproxima ao sentido de utopia por orientar a uma liberdade supostamente longe de se 
alcançar (Arquino, Martins, Ferreira, 2010)..

Assim, é necessário compreender que esse antagonismo quando se trata da discussão 
da relação entre lazer e o trabalho, ressaltam na significação de peso e de responsabilidade ao 
trabalho. Tais características são possivelmente alteradas pela atitude de seus realizadores du-
rante execução da tarefa, o que destaca a possibilidade da existência de espaços próprios para o 
lazer, também no ambiente de trabalho. Estes espaços, caracterizados como ambientes de troca 
de experiências, possibilitam as relações sociais, uso do tempo livre, incentivo para a prática de 
atividade física e o contato com a natureza. Experiências como estas influenciam positivamente 
no cotidiano das pessoas (Marcellino, 1990; Silva et al., 2013).

Sob esta perspectiva, o trabalho vem sofrendo alterações. Sendo um dos elementos 
estruturantes e centrais na vida humana, altera a dinâmica e função das atividades realizadas 
no tempo livre. Portanto, a supervalorização da atividade laboral altera as funções do lazer, que 
por muito tempo foi culturalmente limitado aos momentos de final de semana, feriados e férias. 
Mas atualmente, além da responsabilidade e obrigação da produção, o trabalho também pode 
ser visto como ambiente provável de sensação de prazer (Ferreira, 2010; Isayama; Moura, 2008; 
Marcellino, 2006).

No entanto, quando o lazer é analisado dentro da organização dinâmica do cotidiano 
das pessoas, este sofre uma série de influências, pois nem todo o tempo livre das obrigações do 
trabalho é destinado ao lazer, devendo levar em consideração o tempo para a administração 
familiar, necessidades básicas e as atividades sociais. (Ferreira, 2010). Esse acesso limitado ao 
lazer por parte do trabalhador brasileiro é consequência da própria formação das cidades que 
priorizou os espaços industriais. Além disso, as políticas públicas de lazer apresentam propostas 
pontuais, de caráter compensatório e utilitarista, que podem ser vistas como instrumento para 
a alienação ou valorização do consumo. São exemplos disto, o futebol e o carnaval (Ribeiro; 
Ferraro; Veronez, 2001).
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Desta forma, a ampliação do uso da Tv e da internet em maior parte do tempo livre 
dedicado ao lazer, e o contato com novas tecnologias nem sempre levam ao bem-estar, podendo 
estar ligados a modismos e à falta de parâmetro de avaliação de qualidade no uso de meios 
de comunicação de massa. A falta de dinheiro, a falta de tempo e os filhos, também têm sido 
destacados no caso de indivíduos adultos, como agentes limitadores no uso do tempo para o 
lazer, gerando frustração, pois tal fenômeno se agrava com o avanço da idade (Aguiar, 2001; 
Cavichiolli; Mezzadri; Starepravo, 2006; Isayama; Moura, 2008).

Neste contexto, o conceito de qualidade de vida no trabalho considera a atividade labo-
ral também como ambiente propício ao atendimento das necessidades humanas. Assim, o lazer 
destinado ao trabalhador permite o alcance de benefícios tanto para o indivíduo quanto para a 
instituição, pois alia o sentimento de integração e pertencimento, considerando o bem-estar do 
sujeito relevante ao desenvolvimento da instituição (Pessoa; Nascimento, 2008).

Entender o trabalho e o lazer na atualidade tem sido essencial para compreender o co-
tidiano e a saúde dos indivíduos. Ao caracterizar o cotidiano de adultos nas capitais brasileiras, 
apenas 38,2% eram fisicamente ativos no trabalho e 14,8% dos pesquisados eram fisicamente 
ativos no lazer, sendo homens considerados mais ativos do que mulheres em todos os domínios, 
excetuando as atividades domésticas. A pesquisa também demonstrou que o nível de atividade 
fisicamente ativa no lazer reduz com o avanço da idade (Florindo et al., 2009). Tal quadro se 
apresenta preocupante, considerando que a atividade física regular reduz o risco de doenças 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, osteoporose e auxilia na manutenção 
do peso saudável (Martins et al. 2009).

Dentre tais estratégias de aproximação entre lazer e trabalho, podemos citar o acesso 
a oportunidades de lazer como clubes, colônias de férias, cinema, corais, teatro, festivais de 
conto e poesia, lazer no almoço, salas de TV, salão de jogos, campeonatos esportivos e pausas 
para repouso (Aguiar, 2000). Dentre os benefícios da prática de atividades de lazer no trabalho 
identificados por seus praticantes estão: a redução do estresse, a melhoria da saúde em geral, 
o enriquecimento do relacionamento interpessoal, o aumento da auto-estima, melhor nível de 
concentração nas tarefas (Pessoa; Nascimento, 2008).

meTOdOLOgia

Este estudo caracteriza-se como pesquisa descritiva com análise qualitativa, e é fruto do 
relatório final do aluno integrante do Programa Institucional de Bolsas -Pibex e está integrado 
ao \Projeto de Extensão Lazer no Campus – Servidores, realizado no IFPE/Campus Barreiros,

O estudo assinalou no sentido de compreender quais as percepçõesdos servidores do 
IFPE/Campus Barreiros acerca de sua participação em atividades de lazer propostas pelo projeto 
de extensão Lazer no Campus – Servidores no ano de 2017,

A população objeto do estudo foi composta pelos servidores do IFPE/Campus Barrei-
ros. Os critérios de inclusão dos sujeitos foram: ter participado das atividades do projeto lazer 
no Campus, no ano de 2017, o que contabilizou a participação de 43 integrantes. Dentre estes 
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participantes, a amostra deste estudo foi composta de 14 sujeitos, dos quais 09 eram do sexo 
masculino e 05 do sexo feminino, com faixa etária de 22 a 67 anos.

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados os registros de frequência dos 
participantes nas atividades, bem como a realização de entrevista estruturada. As entrevistas 
foram realizadas pelo bolsista do projeto, o que permitiu a descrição das experiências vividas 
pelos participantes, bem como a identificação das opiniões a respeito da repercussão do lazer 
no seu cotidiano. As questões foram claramente lidas pelo entrevistador, devidamente gravadas 
e transcritas para que fosse realizada a análise. Este procedimento foi adotado considerando 
a maior praticidade da aplicação, considerando que as entrevistas foram realizadas durante o 
expediente, e no local de trabalho do servidor.

Para apreciação dos dados foi empregada a técnica de análise de conteúdo de Bardin 
(2009) que permitiu a interpretação e compreensão dos sentidos atribuídos as falas, possibili-
tando a produção de um discurso coletivamente construído.

anÁLise dOs dadOs e resULTadOs

Estes resultados demonstram a participação do servidor nas atividades propostas, bem 
como a sua perspectiva a respeito da importância do lazer no cotidiano.

No ano de 2017, as atividades do projeto Lazer no Campus – Servidores tiveram início 
no mês de fevereiro, e contaram com a participação de 43 servidores, os quais fizeram uso de 
todas as atividades oferecidas pelo projeto.

As atividades esportivas e culturais realizadas englobaram a prática de esportes no ginásio 
poliesportivo (futsal, voleibol); utilização da casa do servidor, biblioteca e sala dos professores 
(espaço de descanso, tênis de mesa, jogos eletrônicos, jogos de mesa e tabuleiro); realização de 
práticas de lazer na praia de São José (vôlei de praia, jogos e brincadeiras) e organização das 
equipes para participação dos jogos dos Servidores (todas as modalidades esportivas oferecidas 
no evento). Estas atividades eram realizadas em horários específicos ou a partir da demanda dos 
servidores, sob a ótica do esporte-participação; treinamento com fins de aquisição de acervo 
técnico-tático; prática de jogos e atividades culturais sob a perspectiva do lazer e recreação.

Dentre as atividades ofertadas, o voleibol e o futsal receberam maior número de adeptos, 
atendendo até 25 servidores, com participação de quatro a onze servidores por sessão. Foram 
realizadas 53 sessões de atendimento, nos esportes futsal e voleibol. Estavam previstas sessões 
de lazer envolvendo vôlei de praia a cada dois meses, no entanto apenas uma foi realizada no 
mês de maio. As outras datas foram impossibilitadas por manutenção ou indisponibilidade do 
serviço de para transporte e pela ocorrência de chuvas nos meses de inverno.

Os IV Jogos dos Servidores, realizados nas cidades de Recife e Caruaru de 25/09 a 30/09, 
contaram com a participação de 14 servidores do IFPE/Campus Barreiros, distribuídos em 10 
modalidades esportivas. Estes participantes alcançaram o total de 26 medalhas, com destaque 
para os seguintes resultados: 13 medalhas na competição de atletismo; servidoras bicampeãs de 
voleibol feminino; servidora bicampeã de xadrez feminino; servidor vice-campeão no futvôlei; 
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servidor vice-campeão no vôlei de praia; dois servidores campeões no futebol de campo, e um 
servidor com 05 medalhas na natação.

Diante do exposto, destacamos o êxito das ações oferecidas, considerando não ape-
nas os resultados esportivos representados pelas medalhas na participação dos jogos, mas na 
participação do servidor de atividades que permitiram experimentar os valores difundidos por 
intermédio da prática esportiva, como: a cooperação, companheirismo, lealdade, busca e alcance 
de objetivos, superação das barreiras, compreensão e respeito aos limites do corpo, e combate 
ao sedentarismo.

Para os servidores entrevistados, o lazer foi caracterizado como oportunidade de se 
divertir, sair da rotina, serve para se distanciar do estresse do trabalho e das obrigações do 
dia- dia, aproveitar momentos para relaxar e descansar, fazer o que gosta e se encontrar com 
outras pessoas. Também destacam a propriedade de auxiliar no retorno às atividades laborais 
dando mais energia e disposição, o que contribui para o maior rendimento. Também é possível 
destacar nos relatos, a relação direta entre o conceito do lazer e a própria prática de atividades 
culturais e esportivas.

Em relação ao tempo disponível para a prática do lazer, todos relataram que tem horários 
apertados, portanto pouco tempo é dedicado às atividades de lazer em seu cotidiano, ficando 
em maior parte limitado aos finais de semana sem horários fixos. O período de maior disponi-
bilidade é o noturno, no qual, geralmente assistem TV, ou saem para passear com os familiares 
e colegas indo a lanchonetes e restaurantes.

Quanto à prática de atividade física no lazer, todos os entrevistados as realizam, tendo 
como principais exemplos, o ciclismo e a caminhada, frequentam academias de ginástica, e jogam 
voleibol, mas consideram bem restrito o tempo disponível para este fim. É sob este contexto que 
a o Projeto Lazer no Campus – Servidores visa a ampliação das oportunidades de lazer, ofere-
cendo- as no ambiente de trabalho. Tal fato é ressaltado pelos entrevistados, quando retratam 
os aspectos benéficos desta prática, ao afirmar que o lazer no trabalho gera melhoria no desem-
penho, pois dá disposição, energia, deixando seus praticantes mais relaxados e possivelmente 
mais alegres. Mesmo assim, um dos entrevistados acredita que não há diferença ou necessidades 
de práticas de lazer no trabalho, pois seu desempenho já é exercido com vigor.

Alguns servidores apontaram a necessidade de ampliar a variedade e conforto nos espaços 
de lazer do projeto, como a construção de uma quadra de areia no Campus, o que facilitaria o 
acesso à prática da modalidade vôlei de praia. Também sugeriram a ampliação do acervo de ma-
térias, dos horários de atendimento e a inserção de outras atividades como caminhada e natação.

Sobre a participação nos jogos dos servidores, os entrevistados descreveram como 
elementos importantes, a possibilidade de rever colegas servidores de outros campi, se divertir, 
passar por uma nova experiência pelo fato de ser novo na instituição. Também destacaram que o 
projeto Lazer no Campus - Servidores foi reconhecido como incentivo para participar nos jogos 
e também como preparação das equipes. Mesmo se tratando de uma competição, os servidores 
relataram que seu real objetivo era a participação e a satisfação contida na experiência.
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Além disso, levaram em conta, a falta de aptidão física como justificativa para não ter 
participado de número maior de modalidades presentes no evento e pelo choque de horários 
das práticas de interesse.

COnsideraçÕes Finais

Com base no exposto, considera-se que o projeto de extensão Lazer no Campus - Ser-
vidores têm proporcionado a seus participantes, a ampliação do tempo de lazer, a prática de 
atividade física e a promoção de espaços e experiências que permitam ao sujeito alcançar os 
elementos e atitudes que possibilitam a prática do lazer em todos os seus elementos. Conside-
rando que as experiências vividas cada vez mais tornam significativas para os participantes na 
medida que são apreendidas com retorno na melhoria de suas vidas.

As atividades esportivas e culturais realizadas englobaram a prática de esportes, jogos 
de salão, jogos eletrônicos; realização de práticas de lazer na praia de São José e organização 
das equipes para participação em eventos esportivos. Dentre as atividades ofertadas de maior 
participação, se destacaram o voleibol e o futsal. Nos IV Jogos dos Servidores, o projeto permi-
tiu a participação de 14 servidores do IFPE/Campus Barreiros, distribuídos em 10 modalidades 
esportivas, gerando o total de 26 medalhas recebidas.

Os servidores entrevistados demonstraram percepção dos elementos que compõem o 
conceito de lazer academicamente aceito, considerando a presença das características de diversão, 
fuga da rotina, combate ao estresse do trabalho, prazer e permitir ampliação do convívio social, 
além das consequências positivas no rendimento de sua atividade laboral. Também relataram o 
pouco tempo é dedicado a estas atividades no cotidiano.

Percebe-se a importância da discussão proposta por este artigo, bem como a necessidade 
das ações oferecidas por este projeto considerando que melhorias ainda são necessárias, buscando 
o alcance da melhoria da qualidade de vida no trabalho para seus participantes.
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TraBaLHO e Lazer: Um reLaTO de eXperiÊnCia
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RESUMO: O presente trabalho consiste em um relato, a partir das experiências 
vivenciadas durante o Componente Curricular Trabalho e Lazer, disponibilizado 
no sexto semestre do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS). A trajetória pedagógica dos encontros deline-
aram-se, mediante aulas expositivas-dialogadas, projeção de filme, debates, leituras 
de textos, seminário, vivências práticas, para subsidiar os objetivos propostos para 
o componente. Neste relato, fazemos um breve paralelo dialogado entre as nossas 
concepções, experiências e embasamento teórico, sobre o lazer, considerando as apre-
ensões desenvolvidas durante o referido componente, enfatizando duas experiências 
marcantes realizadas, que nos levaram a um pensamento reflexivo sobre este campo. 
Ressaltamos a relevância significativa de cursar o referido componente, para nossa 
formação pessoal e profissional, enquanto estudantes em formação de um curso de 
licenciatura. O lazer possui historicamente um conceito pejorativo, associado a uma 
dimensão meramente oposta ao trabalho ou tempo livre das obrigações, que precisa 
ser descontruído, para isso, é preciso fomentar discussões e incentivar uma educação 
para o lazer, entendendo-o como dimensão cultural e necessidade humana, pensada 
como direito, ampliando olhares e visões críticas sobre a temática. Trabalho e Lazer 
foi ministrada em perspectiva ampla, alertando para as diversas possibilidades do 
lazer e suas realidades.

PALAVRAS-CHAVE: lazer, necessidade humana, dimensão cultural, relato de expe-
riência.

RESUMEN: El presente trabajo consiste en un informe, a partir de las experiencias 
vividas durante el Componente Curricular Trabajo y Ocio, disponible en el sexto 
semestre de la carrera de Licenciatura en Educación Física de la Universidad Estadual 
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de Feira de Santana (UEFS). Se delineó la trayectoria pedagógica de los encuentros, 
a través de clases expositivo-dialogadas, proyección de películas, debates, lectura 
de textos, seminario, experiencias prácticas, para apoyar los objetivos propuestos 
para el componente. En este informe, realizamos un breve diálogo paralelo entre 
nuestras concepciones, experiencias y bases teóricas, sobre el ocio, considerando 
las aprehensiones desarrolladas durante el componente referido, destacando dos 
experiencias destacables realizadas, que nos llevaron a un pensamiento reflexivo 
sobre este campo. Destacamos la significativa relevancia de cursar el componente 
antes mencionado, para nuestra formación personal y profesional, como estudiantes 
en formación de una carrera. Históricamente, el ocio tiene un concepto peyorativo, 
asociado a una dimensión meramente opuesta al trabajo o al tiempo libre de las 
obligaciones, que necesita ser relajado, para ello es necesario fomentar la discusión y 
fomentar la educación para el ocio, entendiéndola como una dimensión y necesidad 
cultural. derechos humanos, concebidos como un derecho, ampliando visiones críticas 
y visiones sobre el tema. Trabajo y Ocio se dio en una perspectiva amplia, alertando 
sobre las diversas posibilidades del ocio y sus realidades.

PALABRAS CLAVE: ocio, necesidad humana, dimensión cultural, informe de 
experiência.

inTrOdUçãO

Este relato, é subsidiado pelas experiências vivenciadas no Componente Curricular 
Trabalho e Lazer, ofertada no sexto semestre do curso de Licenciatura em Educação Física da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), situada na cidade de Feira de Santana – Bahia. 
De acordo ao Plano de Ensino deste curso, o componente em questão propõe em sua ementa a 
origem e evolução histórica do lazer e do trabalho. Educação Física, trabalho, recreação e lazer: 
abordagem conceitual. O lúdico na vida cotidiana Educação para e pelo lazer (PPPC, 2004).

Durante o semestre letivo que cursamos Trabalho e Lazer, foram abordadas discussões 
referente ao lazer em suas dimensões cultural e humana, suas possibilidades de experimentações, 
sua relação com a Educação Física Escolar, contemplando os principais aspectos relacionadas a 
essa temática, baseado nos caminhos traçados para a mesma, intermediado por leituras biblio-
gráficas de estudiosos do lazer, além das vivências práticas.

Em linhas gerais, o lazer, muitas vezes é visto em uma percepção equivocada e por isso 
conceituado apenas como distração, tempo ocioso das obrigações, descanso, atividades praticadas 
no tempo livre que proporcione prazer, passa tempo, é assim que o “lazer é um termo normal-
mente compreendido no senso comum de forma pejorativa, sendo associado ao não-trabalho e 
improdutividade” (Santos; Costa; Tubino, 2010, p. 01). 

Acreditamos que este pré-julgamento é um fator que possui suas origens advindas de 
uma visão construída historicamente, disseminada na sociedade e internalizada como verdade 
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absoluta, causando uma compreensão simplesmente reduzida do campo do lazer, como “aliviador 
das tensões do trabalho e recuperação das energias” (Silva, 2011, p. 03). Definido como ativi-
dades praticadas no tempo livre, no momento que não está trabalhando, em tarefas familiares, 
religiosas ou sociais, e que lhe proporcionam prazer. Neste contexto ele tem a oportunidade de 
relaxar, descansar, se distrair, exercer alguma forma de recreação.

Essas considerações iniciais, delinearam os primeiros diálogos ensejados em Trabalho e 
Lazer, trazendo questões provocativas no tocante as nossas concepções e vivências prévias deste 
campo, mediante elas que iremos sistematizar aqui nossas experiências e apreensões desenvol-
vidas ao cursar o Componente em epígrafe.

METODOLOGIA 

O percurso conduzido para Trabalho e Lazer foi delineado mediante aulas exposi-
tivas-dialogadas, projeção de filme, debates, leituras de textos, seminário, vivências práticas, 
participação em eventos, presença de uma professora que possui experiência com o lazer, além 
de dinâmicas grupais, como a prática da Dança Circular, todas as atividades contribuíram para 
uma aprendizagem significativa e processual. 

Destacamos as principais leituras propostas pela professora: A Revista Licere e a Pauta 
Científica do Lazer no Brasil de 1998 a 2017, de Vilde Gomes de Menezes, Marcos André Nunes 
Costa, Edilson Laurentino dos Santos, Cristianne Rober M. Cavalcante Tomasi e Esdras Henrique 
R. de Melo – (2018); Lazer: necessidade humana e dimensão da cultura, de Christianne Luce 
Gomes – (2014); Museu, emoção estética e lazer: reflexões sobre as possibilidades da fruição da 
arte no tempo livre, de Cleide Aparecida Gonçalves de Sousa e Vitor Andrade de Melo – (2009); 
Lazer, escola e educação física escolar: encontros e desencontros de Tiago Felipe da Silva, e o 
livro Festa e Corpo: as expressões artísticas e culturais nas festas populares baianas, organizado 
por Luis Vitor Castro Junior – (2014). Esta última, foi base para realização de uma rica apre-
sentação, cheia de cores e empenho, envolvendo dimensões do lazer, a partir da identificação 
e compreensão das formas de expressões do corpo como a dança, a capoeira e outras formas 
estéticas e performáticas, tratando da relação entre corpo e festa, presente nos conhecimentos 
propostos para a Educação Física Escolar.

O filme O Preço do Amanhã de Andrew Niccol, também fez parte de nossas aulas, a  
visita ao Museu Casa do Sertão da UEFS e a participação na II Re-união dos Estudantes Indí-
genas da UEFS: Identidade, Cultura e Resistência, foram vivências práticas realizadas. Todas 
as atividades realizadas, aqueceram e fundamentaram as discussões, e reflexões apreendidas ao 
final do Componente Curricular. 

As aulas aconteciam nas sextas-feiras à tarde e compôs um total de 60 horas de carga 
horária, distribuídas em quatro horas semanais, entre novembro e abril de 2020, totalizando 
12 encontros, correspondente ao semestre letivo 2019.1. Elas eram conduzidas, com estratégias 
didático-pedagógica dinâmicas, tornando um processo de ensino e aprendizagem atrativo, esti-
mulando um ambiente de ensino que atendesse aos objetivos propostos dinamicamente.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01x2XSWSbUFY_fa1yMvJocEAt5-9g:1601386962850&q=Andrew+Niccol&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMrIKzd-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyOualFKWWK_hlJifn5wAAq7bw5lQAAAA
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reFLeTindO O Lazer COmO neCessidade HUmana FUndamenTaL

Diante das considerações iniciais aqui expostas junto às nossas concepções, reflexões e 
apreensões compreendidas, acreditamos que a falta de entendimento e esclarecimentos referente 
ao lazer e suas dimensões, é advinda das visões mercadológicas criadas ao longo do tempo pela 
sociedade. 

As relações de trabalho e lazer na sociedade industrial se opunham, pois, o lazer signifi-
cava improdutividade e o trabalho era visto como prioridade, uma vez que se tinha a convicção 
que o trabalho dignificava o homem, as atividades econômicas eram propósito primordial, to-
mando proporções quase que absolutas na vida humana para atender as demandas e exigências 
do novo mundo industrial. 

Deste modo, o ócio e o lazer foram se “reafirmando como mero repositor das energias 
gastas no trabalho e como oposição das atividades produtivas, estabelecendo-se apenas como 
meio de compensação ao trabalho” (Santos, Costa, & Tubino, 2010, p. 02), entendidos em uma 
relação direta com o trabalho, usando o ócio, para repor energias para a volta ao trabalho.   

Conforme afirma Gomes (2014), nas sociedades grego-romanas ou modernas sociedades 
capitalistas, o lazer passou a ser visto como esfera típica do não trabalho, em uma dimensão 
contraposta ao trabalho. Esse pensamento se evidencia nas transformações ocorridas durante a 
Revolução Industrial. “De fato, as transformações desencadeadas nesse contexto histórico-so-
cial foram determinantes para as novas configurações assumidas, nos centros urbanizados [...]” 
(Gomes, 2014, p. 05). Nesse processo:

Devido às características que tradicionalmente lhe são atribuídas, tais como improdutivi-
dade, liberdade e prazer, o lazer foi circunscrito ao chamado “tempo livre”, passando a ser 
assimilado como contraponto do trabalho. No decurso de todo o século XX, esses postu-
lados influenciaram os conhecimentos sobre o lazer difundidos nas sociedades ocidentais, 
permanecendo vigentes até mesmo nos dias atuais (Gomes, 2014, p. 05).

Precisamos superar a ideia de “pensar o lazer como uma esfera isolada da vida humana. 
Não se pode fechá-lo em si mesmo ou reduzi-lo a atividades e ocupações no tempo livre” (Silva, 
2011, p. 03). Concordamos com esse mesmo autor quando afirma o lazer como uma prática 
cultural, que firma relações com a sociedade, a partir de uma colaboração social, que também é 
produtor de sujeitos, discursos e identidades e minimizá-lo, desqualifica sua capacidade multi-
disciplinar, de atuação e incorporação diante das diversas culturas e sociedades.  Neste sentido, 
Menezes, Costa, Santos, Tomasi, e Mel (2018), verificam a:

[...] necessidade de se garantir condições objetivas para que estas demandas possam ser 
atendidas, e sejam garantidas as condições de se vivenciar o lazer, não com a oferta de um 
lazer alienante, como se problemas de ordem social da população serão resolvidos com sua 
efetivação; muito pelo contrário, o lazer alienante atende a um esquema de concentração 
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de renda e de alienação que só interessa a certos governantes de plantão e aos mercadores, 
sobretudo os mercados virtuais de lazer em virtude de seu aspecto mobilizador e sensibili-
zador (Menezes, Costa, Santos, Tomasi, & Mel, 2018, p. 321).

Como forma de expressão cultural e de contemporaneidade, o lazer é direito. Ações 
do governo, como Programas e Projetos, podem garantir o acesso de todos as práticas de lazer, 
visto que a sociedade contemporânea enaltece o trabalho e suas relações, “os investimentos em 
equipamentos de lazer através de políticas públicas são extremamente necessários, pois está 
associado à qualidade de vida e bem estar dos cidadãos” (Freire; Junior, 2015, p. 111)

Tendo em vista as nuances do lazer em sua perspectiva histórica, cultural, social e política, 
existem várias maneiras particulares de suas experiências incluindo: “as festas e celebrações, as 
práticas corporais, os jogos, as músicas, as conversações e outras experiências podem assumir 
a feição de lazeres que têm significados e sentidos singulares para os sujeitos que as vivenciam” 
(Gomes, 2014, p. 09).

Portanto, a prática do lazer:

[...] assume, pois, os princípios da qualidade sociocultural, elemento chave na busca por 
condições dignas de vida para todos. Assim, o lazer se torna um espaço para a luta contra 
a exploração e alienação dos sujeitos, procurando desenvolver a consciência reflexiva cal-
cada não somente na realidade concreta, mas também na possibilidade de atuar sobre ela 
em busca de saídas. Para isso, é preciso que a educação para e pelo lazer abrace o seu papel 
multicultural, valorizando o afetivo, a solidariedade e a intersubjetividade, considerando, 
ainda, a diversidade cultural e a democratização social na construção de uma educação 
para todos, que enfatize a igualdade, mas não elimine as diferenças (Silva, Stoppa, Isayama, 
Marcellino, & Melo, 2011, p.45).  

Nessa perspectiva, cabe a necessidade de gerar discussões por horizontes mais amplos 
para o lazer, incentivando um movimento para sua inserção no espaço escolar, perpassando pelas 
áreas de conhecimento, na tentativa de desconstruir essa visão pejorativa que lhe foi atribuída, 
“em vista de sua consolidação como área de estudo e de construção teórica de seu objeto de 
conhecimento” (Silva, Stoppa, Isayama, Marcellino, & Melo, 2011, & Melo, 2011, p. 306)

ViVenCiandO O Lazer COmO dimensãO HUmana e CULTUraL na 
FOrmaçãO iniCiaL nO CUrsO de LiCenCiaTUra em edUCaçãO FÍsiCa 
da UeFs

Vamos relatar aqui, algumas vivências experienciadas no Componente Curricular Tra-
balho e Lazer, que nos trouxeram relevantes reflexões referentes ao lazer compreendidos nas 
dimensões cultural e humana. 

Mas como assim o Lazer é conceituado apenas como o tempo que sobra do horário de 
trabalho e/ou do cumprimento de obrigações, aproveitável para o exercício de atividades praze-
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rosas? Com esse questionamento, asseguramos que as atividades concretizadas durante Trabalho 
e Lazer, foram prazerosas e estávamos em nosso tempo de obrigação para cumprimento da carga 
horária exigida para a mesma e ainda assim, pudemos vivenciar o lazer.

Essa reflexão foi fundamental para nós conseguirmos entender e perceber a riqueza das 
dimensões, seu horizonte de possibilidades e a importância de uma educação para o lazer. Com-
preendemos que para sua prática, não é condição exclusiva está fora do seu tempo de obrigação 
ou em tempo livre, acreditamos que depende muito do sujeito, das suas escolhas e da maneira 
como as atividades ou ações são conduzidas, dialogando assim com Gomes (2014):

Tal necessidade pode ser satisfeita de múltiplas formas, segundo os valores e interesses dos 
sujeitos, grupos e instituições em cada contexto histórico, social e cultural. Nessa linha de 
interpretação, o lazer é uma prática social complexa que abarca uma multiplicidade de 
vivências culturais lúdicas contextualizadas e historicamente situadas (Gomes, 2014, p. 14).

O lazer como dimensão humana inclui uma realidade social que incorpora: vivências 
culturais, lúdicas, históricas, políticas, artísticas, estética, social, entre outras, caracterizando-se 
pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social (Gomes, 2014). 

Dentre nossas experiências práticas em Trabalho e Lazer, fomos oportunizadas em 
participar da II Re-uinião dos Estudantes Indígenas da UEFS: identidade, cultura e resistência, 
evento promovidos pelos estudantes indígenas da UEFS, esta que nos proporcionou conhecer 
um pouca mais da cultura de alguns povos indígenas, nos levando a (re)construir conceitos so-
bre esses povos, por meio de vivências com oficinas voltadas para os jogos indígenas, músicas, 
danças, pinturas, elaboração de artefatos. 

Essa vivência viabilizou discussões importantes acerca do lazer como elemento capaz 
de promover conhecimentos culturais necessários a formação de um cidadão. A participação 
neste evento nos auxiliou na aula posterior, subsidiando na discussão proposta sobre a pauta 
científica do lazer no Brasil e levantamento dos estudos voltados para indígenas, nos trazendo 
um pensamento de reflexão acerca do que foi vivenciado. 

Queremos destacar também nossa visita ao Museu Casa do Sertão, localizado no campus 
da UEFS, que é um dos órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da política cultural da uni-
versidade e que tem uma atuação na difusão da cultura local e na preservação e valorização da 
cultura popular. Esta visita nos levou a analisar o contexto no qual estamos inseridos, despertou 
sentimentos diversificados em cada discente presente naquele cenário extraordinário, perceber 
que um mesmo ambiente pode provocar sensações diferentes em cada indivíduo. Além de nos 
aproximarmos, do contexto histórico e social da UEFS, através das obras de arte e estética ex-
postas no museu.

De acordo a Souza e Melo (2009, p. 15), “a essência da visita ao museu é a educação, 
o aprendizado. Porém, o lazer está contemplado na definição de tal espaço”, mas mesmo assim, 
observa-se seu público mais voltado para as visitas de escolas. Enfatizamos assim, que o museu 
enquanto arte tem um papel essencial para a sociedade pois, nos apresenta possibilidades va-
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riadas de interpretação de mundo, de reflexão sobre o que está a nossa volta e estabelecer uma 
conexão entre o passado e o futuro, uma forma de observarmos a nossa evolução, entretanto, 
às é esquecido ou fica as margens (Souza; Melo, 2009).

Uma outra atividade, foi a leitura do livro Festa e Corpo: as expressões artísticas e 
culturais nas festas populares baianas, este que discorre sobre a relação entre corpo e festa, 
trazendo as expressões artísticas e culturais.  Através desta leitura, pudemos fazer uma imersão 
literária na dimensão cultural do lazer, enfatizando as experiências artísticas e culturais nas festas 
populares, por meio da leitura do livro destacando nossa participação imaginária e imagética 
nas festas apresentadas em sua sistematização. Salientamos aqui, o que vamos chamar aqui de 
o “reflexo da festa”, porque fizemos dessa leitura um espelho para concretizar a proposta de 
apresentação sugerida pela professora, com uso de vídeos, músicas, enfeites e outros aspectos 
que representaram algumas das festas baianas abordadas no livro.

Ressaltamos, que fomos apresentadas a arte de diferentes maneiras, como uma viabi-
lidade experimental do lazer de uma forma que nunca havíamos cogitado, percebemos que a 
emoção estética que compõe esse ambiente pode ser possibilidade de prazer e momento de lazer.

COnsideraçÕes Finais

Diante das considerações aqui sistematizadas, queremos destacar que o lazer deve ser 
compreendido e visualizado como dimensão da cultura e necessidade humana, superando assim, 
o conceito pejorativo que o configura como uma simples oposição ao trabalho e obrigação ou 
tempo livre. 

O lazer pode ser praticado em várias possibilidades, que pode ser atendido de diferentes 
maneiras, dependo das subjetividades agregadas ao sujeito, motivados por suas preferências, no 
contexto histórico ou social que está inserido.

Ressaltamos a relevância significativa do Componente Curricular Trabalho e Lazer para 
nossa formação pessoal e profissional, visto que estamos em processo de graduação, em um curso 
de licenciatura e poderemos fomentar as discussões levantadas neste relato em nossa prática do-
cente. Ademais, diante de nossas vivências, consideramos que são poucos os momentos no ensino 
superior que abordem sobre o lazer, assim como na educação básica e para incentivar a prática 
do lazer de forma consciente, é preciso trazer à tona e fundamentar mais discussões como esta.

Por fim, enfatizamos, a amplitude do Componente Curricular Trabalho e Lazer, percor-
rendo pela sociodiversidade, onde pudemos estudar e vivenciar o lazer em diferentes culturas, 
discutindo em diversas realidades, nos conduzindo para um pensamento crítico reflexivo, am-
pliando nosso repertório de vivências socioculturais, contribuindo com o processo de educador 
para e pelo lazer.



323Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

reFerÊnCias

Freire, D. R. A., & da Rocha Junior, C. P. (2015). Lazer e Políticas Públicas na Bahia: 
INTERPRETAÇÕES DE UM MODELO. LICERE-Revista do Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer, 18(2), 96-113. Doi: https://doi.org/10.35699/1981-
3171.2015.1104 

Gomes, C. L. Lazer: necessidade humana e dimensão da cultura. Revista Brasileira de Estudos 
do Lazer, v. 1, p. 1, p. 3-20. 2014.

Menezes, V. G. de, Costa, M. A. N., Santos, E. L. dos, Tomasi, C. R. M. C., & de Melo, E. H. 
R. (2018). A Revista Licere e a Pauta Científica do Lazer no Brasil de 1998 A 2017. LICERE-
Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, 21(2), 301-325. 
Doi: https://doi.org/10.35699/1981-3171.2018.1820 

PPPC. (2004). Universidade Estadual de Feira de Santana.

Santos, R. O; Costa, V. L. de M & Tubino, M. J. G;. O Esporte com Lazer em perspectiva de 
bem-estar. (2010). Revista Científica da Federação Internacional de Educação Física. 80.

Silva, T. F. da. Lazer, escola e educação física escolar: encontros e desencontros. (2014). Revista 
do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer. 

Silva, D. A. M. da, Stoppa, E. A., Isayamana, H. F., Marcellino (Org.) & Melo, V. A. de, . (2011). 
Importância da recreação e do lazer. Brasília: Gráfica e Editora Ideal.

Souza, C. A. G. de & Melo, V. A. de. (2009). Museu, Emoção estética e Lazer: Reflexões sobre as 
possibilidades da fruição da arte no tempo livre. Licere: Revista do Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer. 12 (n)1. 

https://doi.org/10.35699/1981-3171.2015.1104
https://doi.org/10.35699/1981-3171.2015.1104
https://doi.org/10.35699/1981-3171.2018.1820


COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

324 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Lazer e dOCÊnCia em edUCaçãO FÍsiCa: diÁLOgOs COm 
rUsseL, Friedmann e maUss

Jederson Garbin Tenório98

Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 
Rede de Ensino de MT

Vinicius Galindo99

Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 
Centro Universitário do Norte Paulista (UNORP)

RESUMO: Esse trabalho propõe uma reflexão acerca dos elementos presentes no 
trabalho docente Educação Física (EF) na contemporaneidade, buscando um diá-
logo com os estudos do lazer, por meio de autores clássicos, como Russel (1957), 
Friedmann (1964) e Mauss (1989). Embora o lazer seja um campo de conhecimento 
em estreita relação com a EF, alguns dados demonstram que justamente o professor 
que leciona essa disciplina, muitas vezes, apresenta uma jornada que tenciona com 
o usufruto do tempo “livre”. Como procedimento metodológico, nesse trabalho, re-
alizamos revisão de literatura, caracterizando uma abordagem predominantemente 
qualitativa. As contribuições dos estudos do lazer para a docência em EF, são funda-
mentais para reavaliar a própria condição de vida do sujeito, além das implicações 
na prática pedagógica. 

PALAVRAS-CHAVE: Docência. Educação Física escolar. Lazer.

RESUMEN: Este trabajo propone una reflexión sobre los elementos presentes en la 
labor docente de la Educación Física (EF) en la época contemporánea, buscando un 
diálogo con los estudios del ocio, a través de autores clásicos, como Russel (1957) y 
Friedmann (1964). Si bien el ocio es un campo de conocimiento en estrecha relación 
con la EF, algunos datos muestran que precisamente el docente que imparte esta 
disciplina, suele presentar un recorrido que pretende aprovechar el tempo “libre”. 
Como procedimiento metodológico, realizamos una revisión de la literatura, con un 
enfoque predominantemente cualitativo. Las aportaciones de los estudios del ocio 
a la docencia en EF, sirven para reevaluar la propia condición de vida del sujeto, 
además de implicaciones para la práctica pedagógica.

PALABRAS CLAVE: Docencia. Educación Física en la escuela. Ocio.
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inTrOdUçãO

O trabalho docente em EF no âmbito do Ensino Básico, apresenta diferenças em relação 
à outras disciplinas, ao ser considerada menos rígida do ponto de vista de conteúdos teóricos e 
a aula ter no corpo e no movimento elementos que são destacados nas ações didáticas. Ou seja, 
a EF é uma disciplina que não se enquadra no mesmo formato escolar de outras matérias, sendo 
fundamental no processo de aprendizagem por meio das manifestações da cultura corporal de 
movimento. Os saberes enunciados por meio da linguagem escrita é uma das maneiras de trans-
missão do conhecimento, sendo mais valorizada. A EF segundo Bracht (1999, p.15) é a: “[...] 
prática pedagógica que tematiza com a intenção pedagógica as manifestações da cultura corporal 
de movimento”. Ou seja, o movimento é o que dá especificidade à disciplina, representada pelas 
linguagens corporais, tais como: os jogos, as brincadeiras, os esportes, as danças, as ginásticas, 
as lutas, as práticas corporais de aventura e os esportes adaptados.

Compreender a docência na área da EF pressupõe não se preocupar somente com suas 
características e possibilidades dentro do espaço escolar, mas pensar em possibilidades para o 
professor em seu tempo disponível, isto porque, para Bracht (2005, p. 90): “[...] o que as pessoas 
fazem em seu tempo de não-trabalho depende, fundamentalmente, do que elas fazem no seu 
tempo de trabalho”. 

Portanto, são propícias as contribuições dos estudos do lazer para o trabalho do pro-
fessor de EF, para visualizarmos um conjunto de fatores constituintes da ação docente que não 
se separam do sujeito-professor. 

Dessa maneira, é parte das reflexões que nos propomos a construir nesse trabalho: 
a)  os autores clássicos do lazer podem contribuir com questões do trabalho docente de EF na 
contemporaneidade?; b) o trabalho e o lazer podem estar equilibrados na vida desses sujeitos? 

Como percurso metodológico, realizamos revisão teórica, caracterizando 
um tipo de análise correspondentes às pesquisas qualitativas, que, de acordo com Minayo 
(2004), tem como foco, os fenômenos que não podem ser reduzidos à operar previsões teóricas. 
O referencial teórico deste trabalho está baseado em autores com o viés das Ciências Humanas, 
buscando um diálogo e a reflexão com conhecimentos os estudos do lazer, baseando-se em au-
tores, tais como Marcellino (2010), Mauss (1989), Friedmann (1964) e Russel (1957).

a edUCaçãO FÍsiCa, O Lazer e a dOCÊnCia

Na contemporaneidade, as constantes transformações da sociedade produzem conse-
quências nos âmbitos da educação, do esporte, da saúde, do trabalho etc. No Brasil, as mudanças 
ocorridas na década de 1990, com o neoliberalismo crescendo  para sustentar a lógica capitalista, 
fragilizou a classe trabalhadora e desenvolveu condições para a expansão do capital, reduzindo 
o tempo de trabalho necessário para a produção de mercadorias a um valor mínimo, transfor-
mando parte da massa trabalhadora sendo substituível por novas tecnologias. 

Dessa maneira, o professor é considerado como um trabalhador, submetido à lógica de 
funcionamento do mercado, embora realize uma função específica. 
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As consequências diretas no campo da docência, foram um sistema que cobra um alto 
rendimento de seus profissionais, sem dar o subsídio básico para que ocorra um trabalho com 
qualidade. Segundo Friedmann (1964, p. 164): “A industrialização da vida de trabalho exerce, 
pois, sobre o comportamento de massas de indivíduos, fora do trabalho, uma ação múltipla e 
intensa de que resultam, em escala coletiva, verdadeiros fenômenos sociais”.

Podemos então dizer que a EF não pode apenas se justificar com o ‘ensino do movimen-
to’, fazendo com que o senso-comum tenha uma visão reducionista da disciplina, submetida à 
lógica produtiva e cada vez mais tecnológica, onde os trabalhadores precisam ser bons execu-
tores, restringindo a possibilidade de criação, pelos mecanismos de controle que se inserem no 
âmbito educacional. 

Os professores defrontam-se cotidianamente com os imprevistos inerentes a sua inter-
venção, com os limites dos métodos e os conteúdos de ensino, com as críticas sobre a defasagem 
entre o trabalho realizado e os objetivos a serem cumpridos, enfim, com uma série de exigências, 
expectativas e contingências que são parte de seu trabalho. 

Portanto, o trabalho docente e a apropriação do lazer não ocorrem isoladamente no 
interior das instituições escolares, mas inserem-se em uma arquitetura político-econômica a 
partir da lógica neoliberal. Baseado em Wittizorecki e Molina Neto (2005), o trabalho docente 
é o conjunto de atividades, para além das aulas, composto de participação em reuniões, planeja-
mentos, execução e avaliação de sua intervenção, atendimento aos pais, confecção de materiais 
pedagógicos; participação em formação continuada, além de registros em diários e participação 
em eventos.

A EF, tradicionalmente teve seu discurso e sua prática de intervenção pedagógica, cons-
truída tanto no âmbito da formação, como da atuação social, baseada no modelo instrumental 
(saber fazer). 

Desde sua constituição no nível superior, foi separada das demais licenciaturas e não 
haviam disciplinas pedagógicas nos currículos da formação, ao menos, até a década de 1970, 
conforme Azevedo e Malina (2004). Ainda que construída como licenciatura, valorizava o conhe-
cimento prático e as técnicas corretas de execução de movimento. Logo, a EF é associada à um 
modelo que os alunos esperam em relação a sua atuação, inserindo-se no campo dos interesses 
físico-esportivos do lazer. Segundo Isayama (2007), a intervenção do professor de EF é atrelada 
ao aspecto prático, sendo que: “[...] as aulas de “ginástica” foram designadas para o desenvol-
vimento de atividades recreativas e de exercícios físicos no interior da escola”. Para o autor 
supracitado, desde 1892, na Escola Normal do Brasil: “As chamadas “atividades recreativas” 
eram formas de manter a ordem, mediante o controle e a disciplina requerida no meio escolar” 
(Isayama, 2007, p. 33). Assim, a EF escolar, desde sua constituição no Brasil têm relações com 
o lazer, embora ainda esteja associada à ideia da recreação e do divertimento, desconsiderando 
outras possibilidades. 

O conceito de lazer com o qual utilizamos é ancorado em Marcellino (2010), que o en-
tende: “(...) como a cultura – compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada 
ou fruída) no “tempo disponível” (Marcellino, 2010, p.29). 
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Nesse sentido, o professor de EF, por lidar com o conteúdo físico-esportivo do lazer, 
especificidade de seu trabalho docente, pode, além de propor certos conhecimentos dessa área, 
também refletir sobre as possibilidades de utilização em seu cotidiano.  Essa relação dos estudos 
do lazer com uma perspectiva de considerar as expectativas e significados dos sujeitos, percebe-se 
o lazer como um espaço de produção de cultura. Nosso conceito de cultura, é baseado em Geertz 
(1989), que considera a cultura essencialmente semiótica (sistemas de significações/signos), ou 
seja, estamos imbricados em uma rede de significados que nós mesmos construímos e estamos 
imersos. Essa compreensão exige uma análise mais aproximada dos sujeitos, de suas vidas e de 
como se organizam dos conhecimentos, valores e normas que recebem, no que isso implica nos 
comportamentos cotidianos. 

Segundo Benites e Souza Neto, (2011, p. 3): “[...] há uma escolha pela profissão por 
conta das experiências anteriores”. O futuro educador geralmente escolhe a formação em EF ter 
praticado um esporte anteriormente ou por se identificar com algum professor de EF durante a 
escolaridade. Esta imagem prévia, constitui um símbolo de identidade e não necessariamente das 
funções e cotidiano de um professor de EF escolar. Para reforçar esta ideia, Folle et. al. (2009, p. 
33) destacam que: “Embora exista uma gama de fatores que podem influenciar na escolha pelo 
curso de educação física, parece que o esporte é um dos principais agentes de inserção...”. Os 
conhecimentos abordados nas aulas possuem uma forte ligação com as manifestações corporais 
físicas e esportivas que ocupam um grande espaço à nível mundial, fazendo parte da dinâmica 
cultural dos sujeitos que vivenciam, assistem e opinam, interagindo com esses temas. 

Portanto, na escolha pela formação em EF, é perspectivada na tradição da área, que 
entra em conflito no momento da inserção ao campo de trabalho, que são obstáculos para pos-
sibilidades de intervenção crítica e autônoma do professor, bem como o usufruto do seu tempo 
disponível.  De acordo com Ball (2005), o sistema político e econômico busca “treinar” e “coloni-
zar” professores que possam atuar como técnicos, sem necessidade de refletir sobre suas práticas.

Os professores, no início de carreira, têm que trabalhar em dois ou três empregos para 
conseguir bens materiais, justamente em uma fase onde suas inquietações com as possibilida-
des pedagógicas são mais latentes. As perspectivas que se constroem antes, durante e depois à 
formação inicial lançam expectativas de melhora da condição de vida advindas do trabalho, 
da atuação profissional. Segundo Folle e Nascimento (2011), os professores de EF iniciantes se 
preocupam com a relevância dos conteúdos para aprendizagem dos alunos. No entanto, a roti-
na,  a má remuneração, a falta de valorização, são aspectos presentes com o passar dos anos e 
determinam a qualidade das ações pedagógicas.

Silva e Nunez (2009) identificaram o perfil de professores de EF de escolas públicas de 
Campo Grande-MS e constataram que 59,4% dos professores trabalham entre 31 e 60 horas/
aulas por semana. 

Tokuyochi et. al. (2008) realizaram uma relevante pesquisa que procurou retratar o 
perfil de professores de EF da Rede de Ensino de São Paulo. 
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A imagem do professor pode ser simbolizada na figura de uma professora que está entre 
30 e 40 anos de idade. Formada em uma faculdade privada, com mais de 10 anos de expe-
riência com uma carga horária entre 25 a 35 aulas semanais. Trocou de escola 1 a 3 vezes 
nos últimos cinco anos, portanto não permanecendo mais do que 2 anos na mesma escola. 
Possui turmas de 300 a 700 alunos por semana. Tem o pátio como espaço alternativo pre-
dominante. Considera insuficiente o material disponível e sente carência de material didático 
(Tokoyochi et. al. 2008, p. 424).

Para reforçar esses dados Magalhães e Martinelli (2011, p. 229) salientam que: “Este 
assume cada vez mais turmas para realizar uma compensação salarial, o que inviabiliza a sua 
dedicação aos estudos e reflexões de sua prática escolar...”. Além disso,  há o desgaste físico e 
psicológico, advindo de trabalhos burocráticos que a escola exige, de reuniões, de preenchimento 
de diários, além da carga exaustiva têm implicações na vida do sujeito dentro e fora da escola. 

Marcellino (2010), nos traz uma importante reflexão acerca da própria condição de 
vida dos sujeitos que refletem no modo como acessam o lazer: 

[...] como se pode exigir, mesmo nessas disciplinas, e principalmente nelas, a par dos con-
teúdos que teriam, entre outros objetivos, que fornecer elementos de iniciação à prática do 
lazer, a transmissão de uma atitude favorável de incentivo à docência do tempo disponível, 
se esses professores, eles próprios não tem essa oportunidade? (Marcellino, 2010, p. 109). 

Talvez essa seja uma questão fundamental em um campo de conhecimento ligado ao 
incentivo à uma vida ativa, autônoma e que adote hábitos e conteúdos do lazer em seus mo-
mentos do tempo “livre”. 

OBsTÁCULOs dO TraBaLHO na eF esCOLar e diÁLOgOs COm rUsseL, 
Friedmann e maUss

É curioso pensar que por volta da metade do século XIX, esses autores tenham produzido 
obras que tenham tanto “eco” no nosso campo do trabalho docente e do lazer na contempora-
neidade. Segundo Russel (1957), todos deveriam vivenciar atividades que gerassem satisfação, 
conjugadas com o tempo disponível, para se divertir, ampliar conhecimentos e experiências e 
para a reflexão. Para ele, o trabalho não deveria ser a finalidade predominante na vida de um 
indivíduo. 

É consenso em uma perspectiva crítica e emancipadora que o professor deva conduzir 
o aluno à uma autonomia e liberdade de opiniões e ações. Porém, diante de novos mecanismos, 
há uma necessidade do próprio discente se libertar de obstáculos encontradas à sua atuação. 

De acordo com Russel (1957), os professores sobrecarregados de trabalho, não conse-
guem dedicar maior atenção aos alunos. Esse mesmo autor, relata que os professores deveriam 
ministrar duas horas de aulas diárias, abrindo espaço para outras rotinas no restante do tempo. 
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E acrescenta sua perspectiva para o restante do sistema social: “Quando sugiro que as horas de 
trabalho devem ser reduzidas para quatro não estou fazendo supor que o resto do tempo deva 
ser gasto em meras futilidades” (Russel, 1957, p. 16).

Fica evidente a realidade de que os docentes precisam “encarar”, com jornadas acima do 
ideal, com o intuito de buscarem uma compensação salarial que possibilite garantir uma melhor 
condição de vida a ele próprio e à família. Russel (1957, p. 19) considera que: “O trabalho deve 
ser dosado para tornar o “lazer” delicioso e nunca para produzir esgotamento”. 

Outra questão que vem sendo observada no campo educacional como um todo é a 
burocratização e o controle do trabalho. No caso de EF, essa questão fica evidente por interferir 
na especificidade da disciplina. Esses mecanismos criados pelo Estado, que envolvem o trabalho 
educacional, são formas de determinar e controlar o conteúdo a ser desenvolvido na escola. Tais 
mecanismos, dificultam a possibilidade do educador e da escola desenvolver o processo ensino
-aprendizagem de forma reflexiva, autônoma e criadora, mas como uma cartilha a ser seguida 
de forma padronizada, não levando em conta o contexto social que a escola está inserida. Ball 
(2005, p. 543), conceitua esse processo da seguinte forma: “A performatividade é uma tecno-
logia, uma cultura e um método de regulamentação que emprega julgamentos, comparações e 
demonstrações como meio de controle, atrito e mudança”. 

Ou seja, o professor de EF é levado a assumir funções que sejam “estranhas” à sua for-
mação, se inserindo ao formato da cultura letrada ou então tendo que seguir novas demandas 
de conteúdos prescritos por orientações curriculares. Betti (2003, p. 19) nos esclarece que: “A 
educação física também propicia aos alunos, como os outros componentes, um certo tipo de 
conhecimento. Mas não é um conhecimento que se possa incorporar dissociado de uma vivência 
concreta”. 

Essa gerência pedagógica e cobrança por resultados quantitativos, têm como implicações, 
conforme Friedmann (1964), tensão nervosa, insônia e úlceras, dentre outros problemas, pois 
revelam sentimentos reprimidos por mecanismos que atribuem ao sujeito o papel de fracassa-
do, por manifestar opiniões contraditórias ao modo que lhe atribuem uma tarefa.  Além disso, 
Friedmann (1964, p. 169) sublinha: “A insatisfação no trabalho, seja ela consciente ou não, 
exerce uma ação permanente e múltipla sobre a vida fora do trabalho, uma vez que se traduz 
por fenômenos de evasão para atividades laterais”. Ou seja, para o autor, esse desânimo pode 
causar diminuição no engajamento de tarefas nos ambientes coletivos.  

Nesse sentido, como o exemplo, o documento de referência oficial para a educação 
básica, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em relação à EF, traz a indicação de con-
teúdos (objetos de conhecimentos) específicos para determinados anos escolares, habilidades a 
serem alcançadas e capacidades que o aluno deva desenvolver (Brasil, 2017) A exploração de 
novos termos, conceitos, terminologias e a necessidade seguir tais orientações, bem como novos 
registros e construção de planos com um caráter burocrático, como modelo pronto, restringe os 
professores de priorizar os aspectos pedagógicos.
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O risco que aqui se apresenta é pender para um dos dois extremos dessa polarização. Ao 
garantir-se rigidamente a unidade da área em termos de conteúdo, pode-se desconsiderar a 
unidade da área em termos de conteúdo, pode-se desconsiderar os significados específicos 
de cada conteúdo em cada contexto. Em contrapartida, ao levar-se em conta a diversidade 
de contextos, corre-se o risco de diluição imensa dos conteúdos, chegando até mesmo ao 
fim da educação física escolar (Daolio, 2010, p. 13). 

Outra questão crucial que a BNCC (2017), explicita para a EF é o tratamento dado no 
Ensino Médio como disciplina sem relevância, atribuindo à Português e Matemática o protago-
nismo no currículo, ou seja, a cultura corporal de movimento perde espaço nesse documento, 
diminuindo o número de aulas disponíveis para os professores. À despeito dessa realidade, Russel 
(1957, p. 121) já nos dizia: “Em todas as classes, -das mais baixas, às mais altas- o temor econô-
mico dirige o pensamento dos homens, durante o dia e seus sonhos durante a noite, tornando, 
com seu trabalho, arruinados os nervos e seus lazeres não lhe proporcionam descanso”. 

Embora, na contemporaneidade o sentido de trabalho e lazer não sejam considerados 
antagônicos, é preciso compreender que não é pretensão desse ensaio negar a importância e a 
necessidade dos sujeitos preservarem suas funções, empregos e trabalhos, ainda mais, vivendo em 
uma época que a crise trazida pela pandemia da Covid-19 trará impactos no aumento da pobreza 
para vários povos ao redor do mundo. Por outro lado, essa crise mundial, deixa evidente que o 
sistema capitalista entra em colapso ao menor impacto da cadeira produtiva, sendo necessária 
a (re) construção de um mundo sustentável. 

É assim que hoje ainda se fazem as nações, fortes e ricas, felizes e boas. Os povos, as classes, 
as famílias, os indivíduos poderão enriquecer, mas só serão felizes quando souberem sentar- 
se, como cavalheiros, em torno da riqueza comum. Inútil buscar muito longe qual é o bem 
e a felicidade. Eles estão aí, na paz imposta, no trabalho bem ritmado, alternadamente em 
comum e solitário, na riqueza acumulada e depois redistribuída, no respeito mútuo e na 
generosidade recíproca que a educação ensina (Mauss, 1989, p. 314). 

  A melhoria das condições salariais constitui um dos principais fatores que podem con-
tribuir para melhora no desempenho no trabalho e possibilidades de melhoria de vida, moradia, 
transporte, lazer, pois o professor poderá desempenhar suas tarefas com maior satisfação. Para 
Marcel Mauss (1989), em uma contribuição ímpar para as Ciências Humanas, no texto “Ensaio 
sobre a dádiva”, registra que o modo como as pessoas realizam as trocas de objetos define o 
modo de relacionamentos entre eles. No que se refere ao trabalho e ao lazer, podemos dizer que 
essas trocas deveriam ser recíprocas estabelecendo um vínculo mais equilibrado entre as duas 
esferas e, no caso do trabalhador e do “patrão”, uma maior solidariedade e satisfação mútua. 

Percebe-se que só é possível fazer trabalhar bem homens seguros de serem lealmente pagos 
por toda a vida em troca do trabalho que lealmente executaram, ao mesmo tempo para 
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outrem e para si mesmos. [...] Quer, portanto, ser recompensado, mesmo com moderação, 
por essa dádiva. E recusar-lhe essa recompensa é incitá-lo à preguiça e ao menor rendimento 
(Mauss, 1989, p. 308).

Compartilhando da mesma perspectiva, Russel (1957, p. 16-17), compreender que: “É 
parte indissociável de qualquer sistema social que a educação deveria ser levada muito além 
do que ela o é, presentemente, e, em parte teria por objetivo tornar o homem capaz de usar o 
“lazer” inteligentemente”.

A melhora no trabalho docente precisa ser encarada como uma meta a ser alcançada 
por todos os envolvidos na educação, pois conforme Friedmann (1964), as más condições labo-
rais vividas pelos sujeitos, tem como consequências, a fadiga, as úlceras, a tensão nervosa etc.  

Esses dilemas e paradoxos tomam uma trajetória especial no contexto de cada sujeito 
em conexão com um ambiente coletivo e cultural, embora alguns rituais, rotinas e realidades 
sejam comuns ao grupo destacado nesse ensaio.

COnsideraçÕes Finais

A EF se configura como uma disciplina singular frente a maioria das disciplinas que 
integram o currículo, sendo que, algumas características que encontramos, interferem nas suas 
práticas no trabalho e no contexto do lazer, podendo estar relacionadas à própria carga exaustiva 
de trabalho, tendo que assumir aulas além do ideal ou então realizar tarefas burocráticas que não 
tenham relevância para o aprendizado do aluno no campo da cultura corporal de movimento. 

Nossas inquietações não podem ser minimizadas pelos obstáculos que nos cercam e uma 
constante busca por melhoras no campo do trabalho e do lazer precisam fazer parte dos nossos 
objetivos. Não é pretensão deste estudo apresentar respostas para os problemas do trabalho 
docente na EF, mas propor um diálogo e uma reflexão acerca da realidade na qual enfrenta o 
educador, bem como fazer uma relação com os estudos clássicos do lazer, que embora, tenham 
sido escritos em uma época menos competitiva, fornecem ideias que são pertinentes e atuais. 
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RESUMEN: Este trabajo presenta elementos para la construcción de un diagnóstico 
del tiempo libre contemporáneo, a partir del análisis de las transformaciones de la 
cultura, específicamente del mundo del trabajo, en el “nuevo capitalismo” (Sennett, 
2000). Para ello se propone, por un lado, un recorrido por alguno de los autores que 
analizan las transformaciones del mundo del trabajo en las sociedades capitalistas 
y anuncian el auge contemporáneo del emprendedurismo. Estos abordajes permiten 
repensar la conocida crítica de Theodor Adorno al tiempo libre, identificando 
elementos para su actualización. Por otro lado, se realiza un análisis del fenómeno 
Zumba (empresa estadounidense que patenta cierta forma de ejercitarse y otros 
productos asociados a esta) que nos permite pensar estas tendencias del mundo del 
trabajo en el nuevo capitalismo, así como poner a prueba la propia categoría de 
tiempo libre en la cultura contemporánea.

PALABRAS CLAVE: Trabajo. Tiempo libre. Nuevo capitalismo.

RESUMO: Este trabalho apresenta elementos para a construção de um diagnóstico 
do tempo livre contemporâneo, a partir da análise das transformações da cultura, 
especificamente do mundo do trabalho, no “novo capitalismo” (Sennett, 2000). 
Para isso, por um lado, um tour é proposto por alguns dos autores que analisam 
as transformações do mundo do trabalho nas sociedades capitalistas e anunciam 
o surgimento contemporâneo do empreendedorismo. Essas abordagens permitem 
repensar a conhecida crítica de Theodor Adorno ao tempo livre, identificando 
elementos para sua atualização. Por outro lado, é realizada uma análise do fenômeno 
Zumba (empresa americana que patenteia uma determinada forma de se exercitar e 
outros produtos a ela associados), o que nos permite pensar sobre essas tendências 
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no mundo do trabalho no novo capitalismo, bem como testar a própria categoria 
do tempo livre na cultura contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Tempo Livre. Novo capitalismo.

sOBre eL TiempO Y La LiBerTad

Partiré de una primera interrogante: ¿cuáles son las condiciones materiales que nos han 
permitido hablar de “tiempo libre”? Más aún, ¿qué “tiempo” y qué “libertad” están implicadas 
en esta promesa moderna? Propongo comenzar por esta segunda cuestión.

Agamben (2007, p. 131) nos comenta que “cada cultura es ante todo una determinada 
experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia”. 
Sabemos que la experiencia del tiempo implicada en el tiempo libre es la que ofrece la modernidad. 
Esta se encuentra marcada por una ruptura fundamental entre la antigüedad grecorromana y el 
mundo cristiano, pasando de la representación de un tiempo circular, continuo y cíclico a concebir 
el tiempo como un transcurrir rectilíneo e irreversible. El mundo moderno conserva esta marca, 
eliminando la idea del fin último presente en el cristianismo a partir del proceso de laicización. 
El tiempo moderno es un tiempo lineal, progresivo, homogéneo y vacío. Este vaciamiento se 
da, según Giddens (1994), por su desfasaje respecto del espacio, condición necesaria para su 
objetivación en horas, minutos, segundos... que nos permiten determinar con exactitud años, 
meses, días, parcelas del día, la jornada laboral y el tiempo “libre”.

La segunda cuestión entonces, remite a esa condición de libertad. Desde la perspectiva del 
materialismo histórico, una de las condiciones que establece el modo de producción capitalista es 
que tanto burgués como trabajador son jurídicamente “libres e iguales”. Esta condición es lo que 
posibilita el contrato, en la cual se establece el acuerdo de un intercambio entre mercancía fuerza 
de trabajo y capital, propiedad de cada quien. Por tanto, esta condición de “libres” remite en 
primer lugar a una ausencia de propietario, cada uno es propietario de sí. Entonces: no esclavos, 
por tanto libres (ni más ni menos).

Próximo a esta tradición de pensamiento, desde una perspectiva materialista dialéctica, 
Adorno y Horkheimer han dedicado parte de su obra a pensar el problema de la libertad a partir 
de la obra de Kant. Pensar el devenir de la civilización es para estos autores pensar también en 
su reverso, la barbarie, el contra-progreso. Esto vale para la historia de la humanidad, como 
historia de dominio del hombre sobre la naturaleza y, en ese movimiento, de dominio sobre 
sí mismo, lo que incluye pero no de forma exclusiva al sistema capitalista. Desde aquí, junto 
a la promesa de liberación de los hombres que instala la sociedad moderna, el individuo y su 
potencial autonomía se pierden como condición de su autoconservación en la sociedad que se 
limita a la pura adaptación: “mera relación natural inhumana” (Adorno, 2004, p. 89). Amerita 
señalar, que no se trata pensar al individuo como unidad indivisible y singular que se presenta 
como antítesis de lo social, posición que habría primado en ciertas perspectivas filosóficas que, 
según Adorno y Horkheimer (1969), condujeron a una “concepción idealista de la subjetividad” 
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(p. 44). Por el contrario, la posibilidad de una individualidad está determinada por la mediación 
social. No se trata de hallar una esencia natural del individuo que le fue arrebatada por la vida 
en sociedad, como tampoco un individuo que se debe enteramente a lo social, más bien pensar en 
las posibilidades de emergencia de lo singular en el individuo como parte de una “constelación 
dinámica” entre naturaleza, sociedad e individuo (Adorno y Horkheimer, 1969, p. 52).

Para estos autores, el tiempo libre está íntimamente vinculado al concepto de industria 
cultural, ambos derivan de la lógica y las condiciones del trabajo alienado. Las manifestaciones 
del tiempo libre, inscriptas en la dinámica de la industria cultural, se presentan como productos 
estandarizados y organizados para el consumo, que nada exigen del consumidor más que 
entretenimiento y distracción. Dejarse llevar por lo que la industria cultural tiene para ofrecer: 
más de lo mismo, la afirmación del mundo tal y como se nos presenta. El tiempo libre, como una 
suerte de negación de la antigua concepción del ocio, se transforma en un tiempo que se define por 
su entrelazamiento con el trabajo asalariado, esto es, con el tiempo no libre. En esta oposición, 
el tiempo libre permanece “encadenado a su contrario” (Adorno, 2009, p. 573), adquiriendo 
rasgos esenciales del tiempo de trabajo asalariado, propio de la sociedad capitalista. Así, trabajo 
y tiempo libre constituyen un sistema que tiende a la anulación del individuo en su potencial 
autonomía, tanto en uno como en otro, no rige otra cosa que la obediencia a lo que se impone.

El tiempo libre que describe Adorno (2009) se inscribe en un diagnóstico de las sociedad 
capitalista de hasta mediados del siglo XX. Este sistema es descrito por Sennett (2000) por su 
cualidad rutinaria, donde el tiempo es caracterizado por su linealidad y lógica acumulativa. En 
el mundo del trabajo esto se expresa en estructuras burocráticas que racionalizan el uso del 
tiempo, prima una lógica de la antigüedad como premio a la permanencia y a la experiencia 
acumulada. Este carácter rutinario y predecible es previsto también para el tiempo libre, el cual 
(como expresa Adorno) se impone como obligación y norma bajo la forma de los hobbies: como 
aquellas ocupaciones con el fin de “matar el tiempo”, no han de recordar en nada al trabajo 
“presumiblemente para que después trabajemos mejor” (Adorno, 2009, p. 575). Es posible 
organizar las horas de descanso así como las regulares vacaciones adquiridas por derecho laboral. 
Tiempo de trabajo y tiempo libre se presentan como esferas radicalmente separadas y distintas 
pero que guardan ya una lógica común: eficiencia y productividad.

Algo ha cambiado que nos hace percibir la idea de hobbies como anacrónica... La 
cuestión que nos ocupa a partir de aquí es pensar las transformaciones de la cultura del nuevo 
capitalismo (Sennett, 2000), especialmente aquellas que remiten al mundo del trabajo, y analizar 
cómo estas impactan en lo que llamamos tiempo libre. A su vez, me propongo analizar uno de 
los fenómenos contemporáneos que se presenta como potencial para pensar este problema: 
Zumba®. Se propone un movimiento que se orienta de analizar este fenómeno como síntoma 
de este tiempo para pensarlo como expresión de este. Es decir, partir del fenómeno de Zumba 
para ir más allá de este, a la comprensión de una cultura y sus contradicciones.
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La nOVedad de ZUMBA

Zumba, así como otras empresas que establecen una marca que patenta cierta forma 
de ejercitarse y productos asociados a esta, puede no distanciarse mucho de lo que propone 
una tradicional clase de fitness o de baile, más allá de la notoria exageración de los recursos 
ya conocidos: música a un alto volumen, la voz de aliento de quien comanda con respuesta 
de los comandados, luces de un local nocturno, la incorporación de pantallas gigantes, ropas 
específicas de la marca, etc. Elementos que permiten afirmar que “No es una clase de danza, 
es una fiesta!”, “las clases de Zumba Fitness son un ejercicio disfrazado. ¿Gran efectividad? Sí. 
¿Máxima diversión? También”, “Zumba: Olvida el ejercicio... ¡únete a la fiesta!” 101

En una primera aproximación estos elementos nos llevan a pensar que esta nueva 
oferta para el tiempo libre parece radicalizar la lógica de la industria cultural anunciada ya por 
Horkheimer y Adorno (2009): más placer, más diversión, más distracción, más ejercicio, más 
funcionalización. Aun así, hay otra invitación que acompaña esta modalidad de tiempo libre 
-que no necesariamente implica una novedad pero sí presentación como nuevo imperativo del 
tiempo libre- el hacer de tu hobby tu fuente de ingresos y bajo tus propias reglas:

Ve y motívate. sal y muévete. alborótate y haz dinero.102

Lleva tu pasión por Zumba® al siguiente nivel. Ponte (y mantente) en forma, aumenta 
tus ingresos y haz lo que amas hacer— ¡en tus propios términos!103 Ya sea que estés buscando 
un cambio en tu carrera, hacer dinero extra, o simplemente quieres ser parte de la comunidad 
Zumba®, este es el movimiento correcto. Diseñado para ser flexible y divertido, el programa de 
Zumba hace que sea fácil configurar tu propio horario y enseñar tantas (o pocas) clases como 
quieras.104

Las premisas del mercado laboral contemporáneo se erigen contra el principio de rutina, 
“contra los esclavos del tiempo” anuncia Sennett (2000), y de las instituciones jerárquicas, 
piramidales y burocráticas. Desde el análisis de este autor, los cambios ocurridos en el “nuevo 
capitalismo” más allá del mercado global y el uso de las tecnologías, remiten fuertemente a las 
nuevas maneras de organizar el tiempo y especialmente el tiempo de trabajo (Sennett, 2000, p. 
20). El horario flexible es uno de los elementos de este nuevo régimen: “los instructores actúan 
como contratistas independientes, lo que te da libertad para fijar tu propio horario, tarifas, 

101	 Zumba	(s/f)	Clases	[Sitio	web	de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.zumba.com/es-	ES/party/
classes/class-zumba-fitness

102	 Strong	Nation	(2019,	marzo	20)	Obtén	tu	licencia	y	comienza	a	enseñar	STRONG	by	Zumba®	[Página	
de	Facebook].	Recuperado	de	https://web.facebook.com/watch/?v=364076831105369

103	 Zumba	(s/f)	Zumba®	Basic	1	Sharon	Silva,	Especialista	en	Educación	de	Zumba®	(ZES)	[Sitio	web	
de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.zumba.com/es-ES/training/2020-09-20_B1_Montevideo	
UY_Zumba_Marketing_Agent

104	 Zumba	Chile	(2015,	diciembre		10)	Zumba®	Fitness		Chile	-	Olvida	el	ejercicio...	¡Y	únete	a	la		fiesta!	
[Página	de	Facebook].	Recuperado	de	https://www.facebook.com/zumba.chile.7/photos/ya-	sea-que-
est%C3%A9s-buscando/1272159539476820/

https://www.zumba.com/es-ES/party/classes/class-zumba-fitness
https://www.zumba.com/es-ES/party/classes/class-zumba-fitness
https://www.zumba.com/es-ES/party/classes/class-zumba-fitness
https://web.facebook.com/watch/?v=364076831105369
https://www.zumba.com/es-ES/training/2020-09-20_B1_Montevideo__UY_Zumba_Marketing_Agent
https://www.zumba.com/es-ES/training/2020-09-20_B1_Montevideo__UY_Zumba_Marketing_Agent
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https://www.zumba.com/es-ES/training/2020-09-20_B1_Montevideo__UY_Zumba_Marketing_Agent
https://www.facebook.com/zumba.chile.7/photos/ya-sea-que-est%C3%A9s-buscando/1272159539476820/
https://www.facebook.com/zumba.chile.7/photos/ya-sea-que-est%C3%A9s-buscando/1272159539476820/
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términos, convenios, etc.”105 Sin embargo, en esta frase queda explícito un sentido que va más 
allá de la flexibilidad. Para ser más precisos, la flexibilidad se apoya y garantiza en que cada uno 
podrá organizar sus tiempos y términos de trabajo porque se tornará su propio jefe: “Conviértete 
en tu propio jefe. Descubre tu propia fuerza. Se buscan instructores valientes”106. Esta actual 
invitación a tornarse cada quien su propio jefe, libre de horarios, jerarquías y burocracias, nos trae 
a pensar en esa relación particular del individuo consigo mismo que instala la lógica neoliberal, 
que Foucault (2007) identifica con el “empresario de sí” y que de alguna forma anuncia el auge 
contemporáneo del emprendedor.

emprendedUrismO e indUsTria CULTUraL

El emprendedurismo no representa una novedad en el escenario empresarial analizado 
por Sennett (2000). Sin embargo, como señala Falero (2017), sí lo es su expansión y naturalización 
como un fenómeno global del siglo XXI. Se trata de un nuevo tipo de empresario asociado, por 
un lado, al auto-empleo, pero también refiere a una serie de cualidades o aptitudes individuales: 
adaptación y flexibilidad a los cambios, optimismo, tener un sueño y asumir riesgos para em-
prenderlo. Según Falero (2017, p. 7) “el centro es un conjunto de actitudes y comportamientos 
necesarios para tener éxito en la sociedad actual asimilando tal cosa con los parámetros usuales 
de dinero, prestigio, etc.” Sin desconocer el valor de estas actitudes y formas de proceder que 
implican la dedicación y el esfuerzo para lograr algo, el problema es considerar que estas son las 
que determinan en última instancia el lugar de los individuos en la estructura social. Que nos 
lleva a afirmar con liviandad que “cada quien tiene lo que se merece”.

La idea de “empresario-emprendedor” supone y establece que “cualquiera puede”, 
“todos podemos”, solo hay que “ser valiente”, independientemente de las condiciones materia-
les de existencia (o desconociendo éstas), las oportunidades están dadas para quien asuma el 
riesgo de aprovecharlas. Este discurso puede leerse también en la empresa Zumba, que afirma 
que “no hay prerrequisitos para convertirse en un instructor de Zumba, aunque la experiencia 
en acondicionamiento físico o baile siempre es una ventaja adicional. No solo hay demanda, tú 
también puedes crear fácilmente la demanda.”107 Puedes ser tu propio jefe, sólo necesitas aceptar 
ser también tu propio empleado, explotador y explotado encarnados en la misma persona. Estas 
modalidades de trabajo flexible, que encuentra uno de sus conocidos exponentes en la empresa 
Uber, lleva en muchos casos a aceptar condiciones precarias y estar exento de los derechos labo-
rales acumulados históricamente. Por otro lado, si la idea de éxito está directamente ligada a la 

105	 Zumba	(s/f)	Conviértete	en	instructor	[Sitio	web	de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.zumba.
com/es-ES/become-a-zumba-instructor

106	 Strong	Nation	(s/f)	Conviértete	en	instructor	[Sitio	web	de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.z-
strong.com/es-nonzw/?	 fbclid=IwAR2ZqYtsomBRiy7rIGa1FaOXJ7Uui25Hkbgmqso9ShisADTiXhufQ
1x-M3s

107	 Zumba	(s/f)	Capacitaciones	de	instructores	[Sitio	web	de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.
zumba.com/es-ES/faq/instructor
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lógica de esfuerzo, sería razonable pensar que quien fracasa es quien no arriesga, no aprovecha 
las oportunidades o no se esfuerza lo suficiente. Según Falero (2017, p. 2) “las fronteras de clase 
desaparecen porque el centro se coloca en una idealizada movilidad social posible.” El “micro- 
emprendedor” encarna la lógica y el discurso del empresario pero sin modificar sustancialmente 
su condición material de existencia, se incorpora a una gran red de micro-empresarios de si que 
nutren y garantizan el éxito de una empresa.

Con Zumba no se compra solo una licencia para entrenar a los otros, sino también un 
producto “inmaterial”, una nueva mercancía: una vida, con la potencia “solidaria” de cambiar 
la vida de los otros. A través del Curso de capacitación Zumba Basic 1 “aprende la fórmula 
Zumba!”. Curso de un día ofrecido por Especialista en Educación de Zumba (ZES):

Qué esperar:
Usando la fórmula de Zumba®, aprende a identificar las diferentes partes de una canción 
y aplica los pasos básicos para construir una clase de Zumba efectiva.
Practica en vivo con un Especialista en Educación de Zumba para ganar confianza y poder 
enseñar más rápido.
Recibe tu licencia para comenzar a enseñar clases de Zumba® inmediatamente.
Obtén acceso a más herramientas que te ayudarán a comenzar a enseñar más rápido y a 
cambiar vida.
Obtén la oportunidad de recibir coreografías mensuales, música y soporte continuo.108

Más allá de lo excelente que pueda ser el curso de un día, lo que termina determinando 
la posibilidad de tornarse instructor es la portación de un capital cultural previo. A su vez, el 
secreto para que un curso de un día alcance, es que no debe hacerse más que replicar lo dado 
por los “Especialistas en Educación de Zumba”, repetir, ajustarse lo más disciplinadamente a la 
“fórmula zumba”: misma música, misma coreografía, mismo “espíritu festivo”.

¿Como instructor de STRONG Nation™, debo utilizar el contenido entregado por 
Zumba? En una clase de STRONG Nation™, la música es creada para adaptarse perfectamente a 
cada movimiento de la clase. Cada movimiento está en ritmo para ofrecer una experiencia musical 
única e inigualable que logra resultados. Los instructores están obligados a usar el contenido 
exclusivo de STRONG Nation™ para proporcionar una clase efectiva. Como Miembro de la 
Red SYNC, recibirás un nuevo cuadrante de contenido cada mes para poder mantener tus clases 
frescas y tus estudiantes regresando. Más información sobre la Red SYNC109

Como ya fue anunciado por Horkheimer y Adorno (2009) la industria cultural no solo 
supone “la atrofia de la imaginación y de la espontaneidad” (p. 171) sino que prohíbe la actividad 

108	 Zumba	(s/f)	Zumba®	Basic	1	Sharon	Silva,	Especialista	en	Educación	de	Zumba®	(ZES)	[Sitio	web	
de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.zumba.com/es-ES/training/2020-09-20_B1_Montevideo	
UY_Zumba_Marketing_Agent

109	 Strong	 nation	 (2020)	 Conviértete	 en	 instructor.	 Preguntas	 frecuentes.	 [Sitio	 web	 de	 la	 empresa]	
Recuperado	de	https://strong.zumba.com/es-ES/faq
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pensante del consumidor, al que nada se le exige más que la obediencia, más aún, dependencia y 
esclavitud. Esta misma lógica parece operar en la formación de estos instructores, “obligados a 
usar el contenido exclusivo” que es proporcionado de forma continua y permanente, no necesitan, 
no deben crear nada nuevo sino replicar una fórmula estandarizada. Mezclas de pasos de bailes 
y técnicas gimnásticas de diversa procedencia son combinadas de forma aleatoria y anónima 
para pasar a ser parte de la marca Zumba.

El trabajo en equipo es otra de las condiciones necesarias para el éxito empresarial: 
“No esperes más, uúnete a la familia zumba fitness!!!”110. La invitación es a formar “parte de la 
comunidad Zumba”111, que se ve motivada e inspirada por la figura de un líder. La creación de 
la empresa Zumba tiene que ver con una historia de vida, de un joven coreógrafo colombiano 
Alberto “Beto” Pérez, de bajos recursos, que emprendió su vida, su “instinto”, su esfuerzo y sus 
ganas “de conquistar el mundo” derivaron en una inversión de una empresa estadounidense de 
fitness112. Este conocido recurso de integrar los relatos de historias de vida exitosas, es señalado 
por Falero (2017), quien agrega que “la clave es que se integran en narraciones en que el foco está 
en la búsqueda del éxito individual asociado al dinero, el prestigio y el poder por sobre cualquier 
otro parámetro” (Falero, 2017, p.13). Esta historia “exitosa” de vida sirve como ejemplo y guía 
para la “comunidad Zumba”: se trata de producir subjetividades, crear y reproducir un sujeto 
empresarial, construyendo reglas de juego sobre competencia con otros, rivalidades posibles, 
manejo de conflictos, en suma saber cómo moverse en contextos complejos, rápidamente 
cambiantes, donde lo que no prima es la cooperación precisamente (Falero, 2017, p. 12).

Suponer que cada quién crea su propia demanda implica, lejos de la cooperación, un 
escenario de competencia extrema entre miembros de esta “comunidad”. Esta competencia entre 
micro- empresarios desdibuja y oculta la lógica jerárquica y desigual de estas nuevas empresas 
que vuelcan todas las responsabilidades y razones del éxito o del fracaso a cada individuo. 
La invitación a arriesgarse, cambiar de vida, reinventarse, volverse libre e independiente, etc. 
guarda un profundo conformismo y afirmación del mundo que se nos presenta. Finalmente, la 
adaptación se impone:

la ideología del emprendedor puede adoptar una forma revolucionaria, rupturista y 
rebelde, como algo fresco y que camina junto con los vientos progresistas de la historia, pero 
asumiendo que si el mundo no se puede cambiar, cámbiate a ti mismo (Moruno, 2015, p.161).

110	 Zumba	fitness	con	Toño	(2017,	agosto	21)	No	esperes	más,	unete	a	la	familia	zumba	fitness!!!	[Página	
de	 Facebook].	 Recuperado	 dehttps://web.facebook.com/zumbaHolbox/posts/1299849083458191/?_
rdc=1&_rdr

111	 Zumba	(s/f)	Capacitaciones	de	instructores	[Sitio	web	de	la	empresa].	Recuperado	de	https://www.
zumba.com/es-ES/become-a-zumba-instructor

112	 Beto	Perez	(2018,	abril	18)	“La	zumba	no	fue	creada	para	perder	peso,	sino	para	pasarla	bien	y	estar	
feliz”,	 cuenta	 el	 coreógrafo	 colombiano	 Beto	 Pérez,	 creador	 de	 la	 famosa	mezcla	 de...”	 [Página	 de	
Facebook].	Recuperado	de	https://web.facebook.com/zumbabeto/videos/vb.276365735821/101561569
02795822/?	type=2&theater
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Si tiene razón Jameson (1995) de que estamos viviendo la “apoteosis del capitalismo”, 
el capitalismo ha encontrado los mecanismos para atenuar el conflicto estructural, aquietar el 
motor que mueve la historia... ¿cómo se manifiesta esto en esta esfera social del tiempo libre?

¿Y QUÉ deL TiempO LiBre?

Así como las diferencias entre clases parecen borrarse bajo el supuesto de que todos 
somos (o podemos sentirnos) empresarios, también ocurre con la frontera entre tiempo libre y 
tiempo de trabajo. Tenemos aquí una primera interrogante: ¿seguimos teniendo tiempo libre en 
la medida en que impulsamos a hacer de éste tiempo de trabajo? Vemos implicada una promesa 
de vivir sin trabajar, una promesa de no trabajo, en la medida en que si el trabajo es esa práctica 
alienante, impuesta desde afuera, desagradable, el hecho de trabajar de una “pasión”, de algo 
que genera placer, no sería propiamente trabajar. En este sentido, asistimos a una radicalización 
de los anunciado ya por Adorno (1993) como extensión de la lógica alienante a la esfera del 
tiempo libre, ahora con una novedad: las características da cada una de estas esferas que 
debían diferenciarse radicalmente para complementarse, en el contemporáneo parecen diluirse. 
Nuevamente la preeminencia está del lado y en la lógica del trabajo por sobre el tiempo libre. 
Ahora bien, ¿cuál es la novedad? Puede decirse que en la cualidad de ese trabajo que acoge una 
promesa del no- trabajo. La invitación a abandonar el trabajo asalariado, dependiente, monótono, 
aburrido, y la sustitución por un trabajo flexible, divertido, donde es uno mismo quien coloca 
los términos y condiciones, uno mismo es su propio jefe. Es esta misma cualidad del trabajo que 
disuelve la diferencia. El tiempo libre se torna así un terreno fértil no solo para hacer lo que a 
uno le gusta, sino para pensar en nuevas ideas o emprendimientos que permitan encontrar un 
mejor trabajo (entendiendo por “mejor” todas las características del trabajo del emprendedor). 
El tiempo libre es también un tiempo para capitalizar y extraer el mayor beneficio al tiempo de 
vida. Esta capitalización implica evitar por todos los medios el desperdicio del tiempo, porque 
nada tiene que ser improductivo, ni siquiera el tiempo que se supone es para descansar según la 
lógica de la productividad laboral (Adorno, 1993). La consolidación del tiempo como mercancía, 
tan evidente para el tiempo de trabajo, se extiende a la esfera del tiempo libre y del ocio del cual 
también hay que sacar provecho. Escribe Baudrillard (2009) “el aparente desdoblamiento en 
tiempo de trabajo y tiempo de ocio, en el que este último inaugura la esfera trascendente de la 
libertad, es un mito” (p. 191), las leyes del sistema de producción invaden y atentan contra la 
posibilidad de perder el tiempo, y con esta, de realización de libertad en el ocio.
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Adriana Aparecida da Fonseca Viscardi, Laís Mendes Tavares, Isabelle Meireles Vieira, Juliana de Paula 
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eXperiÊnCia sensOriaL de ÓCiO em TempOs de pandemia. 
pessOaLidade: raCismO, gÊnerO e idenTidades CULTUrais

Eni Faria113
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Leonice Lima114

Universidade Brasil e UNIFADRA

Rosely Cubo115

Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo de São Paulo

Raphaela Paiva116
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RESUMO: Recém-mergulhados em profundidades e extensões pandêmicas, as trans-
formações global-locais em âmbitos social, econômico e político fazem emergir a 
face mais cruel e desumana da história da sociedade, desnudando as desigualdades-
-vulnerabilidades de raça, gênero e identidades culturais. A humanidade vive o impacto 
do vírus Covid19 e o Brasil ‘encravado’ no cenário latino-americano assiste-nega os 
processos-progressos e evidências da ciência que impõe dentre outras medidas o iso-
lamento social, exigindo novas formas de comunicação na sociedade. Com o objetivo 
de demonstrar a pertinência inclusiva do ócio estético na recriação de sentidos de 
Presença-Pertença, Memória de Si e Adequação à Diversidade de Ser-Humano pela 
integração consciente de sensações da tactilidade da arte texturizada/3D, onze pro-
fissional-pesquisadoras do Brasil e Portugal de diferentes campos das Humanidades, 
por meio remoto iniciam trabalho coletivo de pesquisa, tomam como eixo teórico o 
recorte raça/gênero/identidades, buscando na análise de conteúdo das narrativas a 
articulação ócio estético-criação de sentidos. Como resultado, o trabalho revela que 
deixar-se sentir o fluir do ‘trabalho de pesquisa’ como elemento transformador de 
consciências, em/por si manifesta autêntica ‘experiência de ócio’. 

PALAVRAS-CHAVE: Experiência de Ócio Estético-inclusivo. Narratividades. Gênero. 
Racismo. Identidades Étnicas.

113 E-mail: enifaria@uol.com.br
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115 E-mail: roselycubo@gmail.com
116 E-mail: raphaellap@hotmail.com
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RESUMEN: Recién sumergidas en las profundidades y extensiones de la pandemia, 
las transformaciones globales-locales en el ámbito social, económico y político ponen 
de manifiesto el rostro más cruel e inhumano en la historia de la sociedad, exponiendo 
las desigualdades-vulnerabilidades de raza, género e identidades culturales. La 
humanidad está experimentando el impacto del virus Covid19 y el Brasil, ‘estancado’ 
en el escenario latinoamericano, asiste-niega los procesos de progreso y evidencias que 
impone la ciencia entre otras medidas el aislamiento social, exigiendo nuevas formas 
de comunicación en la sociedad. Con el objetivo de demostrar la relevancia inclusiva 
del ocio estético en la recreación de significados de Presencia-Pertenencia, Memoria 
de Si y Adecuación a la Diversidad del Ser Humano por la integración consciente de 
sensaciones de la tactilidad del arte texturizado/3D, once profesional-investigadores 
de Brasil y Portugal de diferentes campos de las Humanidades, inician de forma 
remota trabajos de investigación colectiva, tomando como eje teórico raza/género/
identidades, buscando en el análisis del contenido de las narrativas la articulación 
del ocio estético-creación de los sentidos. Como resultado, el trabajo revela que es 
posible sentir- fluir este ‘trabajo de investigación’ como un elemento transformador 
de las conciencias, manifestando en sí mismo una auténtica ‘experiencia de ocio’.

PALABRAS-CLAVE: Experiencia de ocio estético-inclusivo. Narrativas. Género. 
Racismo. Identidades étnicas.

inTrOdUçãO

Diz-se que todo ser humano antes de morrer deve escrever um livro; interpretamos esta 
afirmativa ao reconhecê-lo também como metodologia de registro científico-acadêmica visando 
encontrar, em tempos de confinamento social, novos caminhos para o desenvolvimento de estudos. 

Como classificação qualitativa da pesquisa, criamos uma metodologia de abordagem 
exploratória intitulada ‘Experiência Sensorial de Ócio’ objetivando descortinar as hipóteses 
causais-efeitos dos fenômenos do racismo, gênero e identidades patriarcal/colonial/capitalista 
recorrendo a Notas Narrativas sobre as ‘sensações-sentidas’ de pessoalidades étnicas, sexuais e 
de classe. 

O contexto de isolamento social emerge como aliado de múltiplas reflexões e intenções 
para construção de novos itinerários que indicam a resistência117 organizada da sociedade como 
fundamental para a manutenção da democracia; assim, considerando as categorias raça, gênero 
e classe no Brasil, construídas na tessitura colonial-patriarcal e fortalecidas pelo mito da demo-
cracia racial, faz emergir a complexidade de fatores que dificultam o seu enfrentamento, quando 
não se leva em conta os signos da alteridade, diversidade, equidade e pluralidade culturais. 

117	 	Gadotti	(1980)	considera	que	as	formas	de	se	contrapor	ao	dogmatismo	de	valores,	se	expressam	por	
comportamentos	de	insubmissão	e	rejeição	à	subserviência;	essas	atitudes	são	mais	contra	as	ideias	e	
não	contra	as	pessoas	que	as	pregam.
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A imersão no desvelamento da realidade ancora-se na leitura crítica; as notícias não 
são somente sobre a pandemia, mas acerca das manchetes cotidianas de mídias internacionais 
que revelam o racismo, as violências de gênero e as vulnerabilidades manifestas em tempo de 
confinamento social. Os conteúdos se repetem: fatos que materializam preconceitos raciais en-
volvendo negros(as)118, discriminações e violência às mulheres e da visibilidade escancarada das 
desigualdades estruturais no país aumentando a letalidade. 

Considerando que a reelaboração e a reinvenção essenciais para o processo criativo 
se vinculam ao contexto cultural e à dimensão histórico-social do sujeito e em consequência 
impactam sua subjetividade, no cenário deste estudo um subgrupo de quatro das onze pesqui-
sadoras evocam as motivações causais-efeituais das temáticas de pessoalidade racismo, gênero 
e identidades culturais através do ato de pensar-reflexionar a realidade criando-empregando a 
metodologia da Experiência Sensorial de Ócio, ou seja, lendo a realidade a partir da intimidade 
de textos-contextos para apreender suas significações. 

Destacamos que esta pesquisa se deu em meio à pandemia consequente ao surgimento do 
Covid-19, ou seja, na condição inusitada de distanciamento social; conjugam-se os fatores pouco 
conhecidos de atuação acadêmico-científica em formato remoto, entrelaçando a metodologia 
Experiência Sensorial de Ócio e as técnicas inclusivo-estéticas119 de vivências de ócio. Usando 
a análise de conteúdo comunicamos as bases teórico-metodológicas e instrumentais em estilo 
de Narratividades com ênfase nas expressões resistência-resiliência aos fatores causais-efeituais 
racismo, gênero e identidades culturais.

narraTiVidades e pessOaLidades: raCismO, gÊnerO e idenTidades 
CULTUrais

Estudar, pesquisar e analisar as concepções de sensações-sentidas sobre os fenômenos 
étnicos, gênero e identidades, posto serem marcos de sentido aos preconceitos, discriminações e 
desigualdades não é tarefa fácil! Exige reflexão para a maturação à medida da atenção-intenção 

118	 O	emprego	do	substantivo	masculino	seguido	do	artigo	definido	(a)	em	todo	o	texto	tem	por	objetivo	
evitarmos	conjugações	que	dificultem	a	leitura	pelo	leitor.	Entretanto,	reconhecemos	a	relevância	dos	
estudos	sobre	gênero	que	se	vinculam	a	amplas	reflexões	acerca	das	construções	sociais	do	masculino	
e	do	feminino	nas	sociedades	contemporâneas	que	analisam	esse	conceito	como	uma	noção	relacional,	
a	uma	maneira	de	referir-se	à	organização	social	das	relações	sociais	fundadas	nas	diferenças	entre	
sexos	e	como	um	primeiro	modo	de	dar	significado	às	relações	de	poder	(Lopes,	1999).

119	 	Ancorada	no	acervo	de	arte	produzido	pela	artista	plástica	Eni	D’	Carvalho,	temos	uma	coleção	de	48	
telas	pintadas	a	óleo	que	nos	remetem	a	arco-íris	de	cores	diferentes,	silhuetas	suaves	e	delicadas	de	
mulheres	negras	se	apresentam,	ora	carregando	um	vaso	sobre	os	ombros	ou	sobre	a	cabeça,	ora	na	
lida	diária	colhendo	flores	e	frutas;	a	impressão	que	se	tem	é	as	pequenas	formas	estão	prontas	para	
sair	das	telas	e	crescer	em	espaço	e	significado	em	nossa	existência;	os	trajes	e	turbantes	coloridos	das	
personagens	apresentam	texturas	das	mais	variadas	naturezas,	em	pingentes,	artefatos	e	retalhos	que	
surgem	reciclando	vidas	e	histórias.	A	pertinência	inclusivo-estéticas	da	arte	(pinturas	e	esculturas	
texturizadas/3D)	que	incitam	a	integração	e	recriação	dos	sentidos	favorecem	trazer	à	consciência	as	
sensações	dos	contatos	espontâneo-criativos	de	amplificação	da	expressividade	(vide	imagens	abaixo	
em	Metodologia	da	Experiência	Sensorial	de	Ócio:	Sensações-Sentidas	de	Ócio	Inclusivo-Estético).
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que se coloca no pensamento, sentimento, empatia; toca sensibilidades e pessoalidades através de 
nossas próprias histórias de vida. Arroyo (2011) assevera que os sujeitos sociais e suas experiên-
cias se afirmam no território do conhecimento e que este tem sua origem na experiência social e 
não apenas na artificialidade das questões epistemológicas e Freire (1987) atribui a experiência 
vivida como fator constitutivo de identidade. 

Neste contexto, desde o axioma das experiências sensoriais de ócio, a metodologia 
perpassa a unicidade porque traz à tona as especificidades identitárias de cada participante e 
grupalidade visto um conjunto de expressões tocantes ao corpo social representado pelos pes-
quisadores. 

Desde a unicidade textual, a seguinte narrativa expressada por RC traz à tona peculia-
ridades discriminatórias gênero-etnia de sexperiência do vivido:

‘Quando morei na Espanha, certa vez o açougueiro perto de casa disse que não me venderia 
‘àquele’ corte de carne (aqui no Brasil seria filé mignon), pois eu não tinha dinheiro para 
pagar’. Simplesmente olhou e me viu como imigrante (mulher branca, no entanto pobre, 
visto que ‘não era do lugar’); creio que daquela fila de pessoas no açougue, eu era a que 
mais teria condições de pagar pelo ‘solomillo’ (R.C, 2010).

Historicamente as influências europeu-americanas foram tão vigorosas no Brasil que 
carregamos os estigmas de ‘pobreza periférica do sul do mundo’, tanto quanto negamos a con-
tribuição do negro(a) na formação de nossa identidade120; ignoramos o caráter multicultural da 
população brasileira perpetuando os princípios de um Brasil colonizado. 

Como contraponto a essa realidade, os movimentos e coletivos de negros(as) vêm 
atuando desde as décadas de 1970 na perspectiva de valorizar e reconhecer a cultura africana em 
nossas raízes; entretanto, as ações desses grupos, fundamentais para transformar suas realidades 
sociais no país, esbarram na dificuldade do diálogo ampliado com a sociedade e enfraquecendo 
o combate ao racismo estrutural. É comum a sociedade respaldar no estereótipo da figura do 
negro(a), como o referencial de explicitações de racismos visto que a estética se diferencia do 
“modelo” de belo associado a estética eurocêntrica. 

Múltiplos estigmas alcançam diferentes esferas e eventos sociais quando se trata da po-
pulação negra; as persistentes atitudes que buscam desqualifica-los envolvem desde os apelidos 
pejorativos às exclusões; Gomes (2004) argumenta que a inexistência de amplo debate sobre o 
tema, pode ser uma forma de encobrir o racismo, pois a lacuna é ocupada pela reprodução de 
rótulos negativos associados a negros e mestiços. 

Neste campo de estudos inseridos na Experiência Sensorial de Ócio, revela sua rele-
vância, pois possui afinidades com pesquisas transversais possibilitando a articulação do ócio 
inclusivo-estético e os temas da questão étnica racial e gênero. 

120	 Freire	 (1987)	 apregoa	 que	 o	 caminho	 trilhado	 na	 existência	 enriquecedora	 do	 reconhecimento	 da	
identidade	deve	levar	em	consideração	a	formação	dos	sujeitos	produtores	de	histórias	e	a	consciência	
de	sua	inconclusão.
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O Atlas da Violência divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 2020 afirma que no período entre 2008 
e 2018, enquanto a taxa de homicídios entre as mulheres não negras caiu 11,7%, entre as mu-
lheres negras aumentou 12,4% revelando a perversidade da prática racista quando associada 
ao recorte de gênero.

Estudar e retratar a população preta no Brasil é um exercício de dor, assim como pensar 
a mulher na sociedade patriarcal e contemporânea; remete a profunda ‘incomodação’ segundo 
a qual anuncia L.C (2000) “ser mulher, preta e da classe trabalhadora me coloca em lugar de 
tripla militância e luta por igualdade, respeito e dignidade”. 

As conquistas históricas femininas ainda se mostram incipientes diante das estatísticas 
crescentes de opressão e desigualdades que sofrem as mulheres; em outra narrativa do vívido-
vivida absorvemos este sentido do coletivo-diverso:

Como brasileira, de uma perspectiva coletiva, tenho a descendência indígena, negra e eu-
ropeia. Enquanto individualidade, uma quarta raiz se manifesta na minha ancestralidade: 
a do povo cigano (R.P., 2020).

A busca e conhecimento das raízes de povo brasileiro, negligenciado e não reconhecido, 
revela ainda que desde a época do Brasil-Colônia ocorreu uma espécie de diáspora cigana sendo 
expulsos de Portugal e enviados como ladrões e condenados pela justiça da corte para o país 
recém ‘descoberto’. 

Na Experiência Sensorial de Ócio, no trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisado-
ras, criaram-se a percepção através das telas multicoloridas da existência de lugares profundos 
onde estão às raízes do ‘nosso povo’; ‘essa’ arte sustenta a Presença-Pertença de identidade-co-
letividade e nas imagens pintadas e cobertas por texturas táteis desfilam homens-mulheres em 
auras míticas, manifestando o mundo dos orixás e deuses africanos. É a partir deste contexto 
para análise dos conteúdos e alcance dos objetivos propostos, que o estudo toma como eixos 
norteadores, a IDENTIDADE (In)Adequação a Diversidade, o GÊNERO (Des)Memória de Si 
Mesmo e a RAÇA (Sem)Presença-Pertença.

meTOdOLOgia da eXperiÊnCia sensOriaL de ÓCiO: sensaçÕes-senTidas 
de ÓCiO inCLUsiVO-esTÉTiCO

Em vista dos fenômenos raça, gênero e identidades, a metodologia da pesquisa segue 
as seguintes etapas: a) cartografamos os dados bibliográficos a partir das três áreas temáticas; 
b) subdividimos as leituras entre os pesquisadores, visto aproximações por âmbito de interesse/
intervenções profissionais; c) criamos template121 para fichamentos em vista a estrutura em forma 

121 Modelo	a	ser	seguido,	com	uma	estrutura	predefinida	que	 facilita	o	desenvolvimento	e	criação	do	
conteúdo	a	partir	de	algo	construído	a	priori.
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de texto descritivo, descritores122 e lauda bibliográfica; d) socializamos os conteúdos entre os 
pesquisadores; e) combinamos as indicações por índice de assuntos exploratórios e explicativos; 
f) formamos subgrupos para aprofundamento de buscas, estudos e publicações referenciadas. 
Par-e-passo ao processo, as aproximações conceituais permitem a produção de artigos científicos 
e a criação de propostas para atuação institucional; por fim, validamos o método através de pu-
blicações, apresentações e possibilidades de replicar com sujeitos, objetivos e conteúdos diversos. 

A partir das Narrativas ‘Sensações-Sentidas Ócio Inclusivo Estético’ das participan-
tes-pesquisadoras criamos três categorias de análises. Primeira, denominamos ‘religação’ que 
demonstra o caráter de construção entre unidades onde há o estabelecimento de uma ponte 
entre o externo (natureza) e o interno (subjetividade); o seguinte relato de L.C. traz a expressão 
destes contextos:

A leitura realizada nas obras escolhidas, por certo ficou inconclusa visto que as desigualdades 
de gênero, raça e classe, estão implícitas na minha trajetória acadêmica e na ancestralida-
de das mulheres da minha família, que romperam barreiras e me garantiram um lugar de 
preta-privilegiada e desta forma compõem a minha própria essência. As obras foram um 
mergulho em mim mesmo, a linha de um novelo há muito em ‘des-novelo’ que, enquanto 
eu viver, serão os esteios da minha própria existência e o estímulo para continuar a vida 
vivida; a ‘tarefa’ segue inconclusa, enquanto eu seguir viva (L.C., 2020).

Imagem	01.	‘Mulheres	África’	-	Acervo	de	Eni	D’Carvalho	(2020)

122 	Descritores	em	Ciências	da	Saúde	e	Humanas:	são	termos	que	a	base	de	dados	Bireme	–	Centro	Latino-
Americano	e	do	Caribe	de	Informação	em	Ciências	da	Saúde	(www.bireme.br)	organiza	em	forma	de	
índice	de	assuntos,	conferindo	maior	especificidade	à	busca	realizada.	A	Bireme	mantém	parcerias	
com	a	maioria	das	universidades	brasileiras	garantindo	 livre	acesso	aos	artigos	 técnico-científicos	
publicados	 por	 revistas	 especializadas,	 imprescindível	 indicar	 Palavras-chave	 padronizadas	 que	
levarão	a	resultados	de	interesse	de	sua	pesquisa	a	nível	mundial.

http://www.bireme.br
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Como convocatória ao vínculo entre os sujeitos e seus sentidos, o ócio admite mobilização 
integrativa à sociedade contemporânea demonstrando saídas da teia de hegemonias, consumo, 
pressa, cansaço e esgotamento; a terminologia ócio assume seu atual sentido, qual seja ancorar 
a condição de autonomia do sujeito em seus processos pessoal-coletivos. 

A segunda categoria de análise, ‘criação’ aponta para uma das principais características 
da essência humana e com a qual o indivíduo constrói a si e seus espaços; a subsequente descrição 
de R.P. sugere a representação deste argumento: 

Em meio ao caos dos tempos de pandemia e dos desequilíbrios físicos, emocionais e espiri-
tuais, a partir de um grupo criado para ser potência criativa de possibilidades para a huma-
nidade, permitiu a mim enquanto membro, experienciar minha capacidade de criação e a 
organizar meu caos potencial para desenvolver projetos para além de registros acadêmicos 
e pedagógicos, me sinto parte de um profundo movimento de poder tocar os sentimentos a 
partir das sensações daqueles que irão se deparar com a obra de arte que enquanto grupo, 
estamos construindo (R.P., 2020).

Imagem	02.	‘Mulheres	África’	-	Acervo	de	Eni	D’Carvalho	(2020)

O ócio relacionado à vida aguçada pela percepção do entorno como conhecimentos-ha-
bilidades-competências espaço-temporais em vista ao sentir-tocar sugere atenção-intenção para a 
reflexão que incita às transformações e evoluções do Ser; este caminho convoca às experiências, 
ou seja, uma forma de superar as exaustivas condições do humano na contemporaneidade. Neste 
âmbito, o ócio influencia e é influenciado pelo campo das vivências de forma individual-coletiva.

A terceira categoria de análise, ‘recriação’ destaca o autoconhecimento e inovações 
construtivistas subjetivas do indivíduo; a posterior exposição de E.F. revela a interpretação deste 
pressuposto:
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Considerando que, a reelaboração e a reinvenção são essenciais para o processo criativo, 
sendo este último vinculado ao contexto cultural e à dimensão histórico-social do sujeito em 
sua subjetividade, à busca para romper com o isolamento vem pelo processo de interação 
com o ato de ler; a leitura verdadeira e prazerosa como conquista do ócio é necessário à 
sobrevivência (E. F., 2020).

Imagem	03.	‘Mulheres	África’	-	Acervo	de	Eni	D’Carvalho	(2020)

Voltadas à alegria-desfrute, criatividade-espontaneidade, aprendizagem-formação, liber-
dade-felicidade, desenvolvimento profissional-pessoal, saúde-vitalidade, satisfação-gratificação 
e resistência-resiliência, o ócio reformula a (in)diferenciada ideia pejorativa de vagabundagem 
e/ou nada fazer para a energia ativa que projeta intrínseca motivação à inspiração e empenho 
para os indivíduos e os contextos acolher a novidade. 

Sendo um fenômeno intersubjetivo de interação, o ócio decorre de um jogo entre liber-
dade-autonomia percebida e propósitos de vida resultando na quebra do automatismo, tédio, 
angústia, esgotamento-burnout e sofrimentos psíquicos, encontrados comumente em meio a 
estilos de vida pouco saudáveis. 

Em síntese, o trio de categorias religação-criação-recriação desaguam na possibilida-
de de evolução intrínseca ao indivíduo e sendo compartilhada, pode gerar um movimento de 
transformação na sociedade.

COnCLUsãO

O quadro da pandemia no Brasil sugere uma nova ordem de maior e mais abrangente 
questionamento dos modelos socioeconômicos e políticos que secundarizam as políticas públicas 
de educação, saúde, segurança pública etc., potencializando as condições de desamparo em que 
os ‘corpos racializados, generificados e desvalorizados’ pelo viés da Raça, Gênero e Identidades 
Culturais são vulnerabilizados. O trio de temas provocativos deste estudo são em tempos de 
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pandemia intensificados para as mulheres que tem a seu cargo exclusivo ou majoritário, os cui-
dados com os afazeres domésticos, as violências de gênero, a atenção às crianças e aos idosos 
que devido ao machismo patriarcal-colonial-dominador capitalista reforçam as vulnerabilidades 
e desigualdades, e sem apoios psicossociais contam com quase nenhuma chance de lidar com 
essas questões inerentes ao seu cotidiano.

Por aproximação afetiva e curiosidade acadêmica das quatro mulheres pesquisadoras, 
o mergulho ‘compromissado’ nas análises de dados se revelou uma experiência livre, leve e 
envolvente que levou a profundas reflexões sobre o ócio; os temas Raça, Gênero e Identidades 
integralizaram um caleidoscópio de sensações ‘profundas e filosóficas reflexões’, ‘acalanto para as 
angustias’ e ‘revisitação os seus fundamentais conceitos’ que possibilitaram tal qual uma potente 
lupa, a ampliação da visão dos sentidos de ócio pelo prisma da afetividade. 

A metodologia das Experiências Sensoriais de Ócio constituiu-se em sensações-sen-
tidas experiências-vividas onde as Narratividades expressaram a identidade que o grupo de 
pesquisadoras criara sobre a própria pesquisa e relacionara a respeito das temáticas, pois aquilo 
que apreenderam é o que tocou a emoção, o corpo, o espírito e as estruturas de raciocínio; o 
trabalho pelo viés do ócio que emerge como potência transformadora quando utilizado como 
ferramenta para a produção de conhecimento, permitiu assegurar que os processos e as ações 
teórico-práticas e as reflexões constituíssem fonte inesgotável de conhecimento que promoveram 
transformações pessoal-coletivas.
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O UsO dO TempO e O Lazer das mULHeres
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RESUMO: O presente ensaio pretende discutir as relações de gênero, o tempo de 
trabalho remunerado e não remunerado e o consequente usufruto do tempo livre para 
as vivências de lazer. Sob a perspectiva do lazer das mulheres na contemporaneidade, 
buscamos apresentar os fatores que obstruem ou facilitam a vivência de diferentes 
atividades de lazer por parte das mulheres. Apontando as diferenças encontradas no 
uso do tempo entre homens e mulheres, apresentaremos os desafios em se conseguir 
uma divisão igualitária do uso do tempo e como essa divisão repercute no tempo de 
lazer das mulheres. Para tanto, lançamos mão de duas pesquisas, “o lazer do brasi-
leiro”, de Bonalume e Isayama (2018) e do IBGE/PNAD (2016).

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres. Uso do tempo. Lazer.

RESUMEN: El presente ensayo pretende discutir las relaciones de género, el tiempo de 
trabajo remunerado y no remunerado y el consiguiente tiempo libre para experiencias 
de ocio. Desde la perspectiva del ocio femenino en la época contemporánea, buscamos 
presentar los factores que obstaculizan o facilitan la vivencia de diferentes actividades 
de ocio por parte de las mujeres. Señalando las diferencias encontradas en el uso 
del tiempo entre hombres y mujeres, presentaremos los desafíos para lograr una 
división equitativa del uso del tiempo y cómo esta división afecta el tiempo libre de 
las mujeres. Para ello, utilizamos dos encuestas, “El ocio brasileño”, de Bonalume e 
Isayama (2018) y el IBGE / PNAD (2016).

PALABRAS CLAVE: Mujeres. Uso del tiempo. Ocio.

inTrOdUçãO

Entre os aspectos que influenciam uma maior ou menor vivência das possibilidades de 
lazer e gozo no tempo livre, estão as questões de gênero. Para tanto, precisamos considerar que 
na sociedade brasileira “existem três identidades sociais básicas: a de gênero, a de raça/etnia e 
a de classe social” (Saffioti, 2019, p.143) e estas, em dado momento, se entrecruzam hierarqui-
zando as possibilidades de vivência ou não de algum direito. Assim, “apesar do lazer ter surgido 
no espectro do mundo do trabalho, hoje necessita ser reposicionado se desejarmos compreender 
o papel dos novos cenários que estão a configurá-los.” (Santos; Cardoso; Filho, 2008, p.49). 

Partindo das discussões que apontam diferenças sociais, políticas e representativas, 
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significativas entre a presença das mulheres no âmbito público e privado, procuramos apontar 
como a inserção das mulheres nestes âmbitos afetam e determinam as práticas de lazer destas 
no século XXI, entendendo o lazer  como direito inalienável, porém com limitações para seu 
usufruto. O movimento a que nos propomos, é escancarar como as diferenças presentes na vida 
privada afetam e negam as mulheres uma maior participação na vida pública quando tratamos 
de seus momentos de lazer. Porquanto, parto de uma revisão de literatura.

a COTidianidade e O espaçO da mULHer sOCiaLmenTe COnsTrUÍdO

Sob o ponto de vista do cotidiano, várias pesquisas (IBGE, 2016; Bonalume, Isayama, 
2018; D’Elia, 2014) indicam que as atividades de trabalho remunerado e não remunerado de 
homens e mulheres, divergem em quantidade de tempo atribuídos a elas e de valores a ambos 
atribuídos. Lefebvre aponta que “o cotidiano torna-se objeto de todos os cuidados: domínio da 
organização, espaço-tempo de autorregulação voluntária e planificada” (Lefebvre, 1991, p. 82) 
acrescenta ainda que “pesa sobre as mulheres, o fardo da cotidianidade” (Lefebvre, 1991, p.82), 
pesa sobre as mulheres, a contradição da vida contemporânea, onde ao mesmo tempo em que 
se lançam ao mercado de trabalho buscando autonomia e empoderamento profissional, pesam 
sobre os seus ombros, jornadas excessivas de trabalho no âmbito privado.

Historicamente, o processo de industrialização e urbanização, impulsionaram mudan-
ças substanciais na sociedade. A modernidade possibilitou a alteração no cenário doméstico, 
como observa D’Elia (2014), a mudança no modelo de produção, gerou entre outros fatores, 
uma separação mais nítida dos espaços públicos e privados, uma vez que desvinculou do lar os 
meios de produção. O ideário de mulher sensata, recatada, e que não possuísse ambições para 
além do lar, se deu a partir de um movimento médico higienista de valorização da maternidade 
e educação dos filhos e, consequente, formação de bons cidadãos para as nações. 

Nesse mesmo momento, também influenciado pelos discursos médicos, teve início um pro-
cesso que delineou as diferenças entre homens e mulheres, que acabou por justificar e propor, 
a partir da ideia de diferentes essências, distintas esferas de atuação social para homens e 
mulheres. Aos homens caberia a esfera pública; e às mulheres, a privada (D’Elia, 2014, p.33).

O processo de exclusão da mulher do mundo do trabalho gera consequências que são 
visíveis na sociedade contemporânea, à vinculação dos papeis de homens e mulheres às vidas 
pública e privada, respectivamente, apresentou um panorama crítico, não apenas pela depen-
dência da esposa em relação ao seu marido, mas “representa a sua exclusão das relações social-
mente valorizadas, isto é que produzem capital” (D’Elia, 2014, p. 37). Por isso a desvalorização 
das atividades laborais não remuneradas, que em sua maioria são atreladas às mulheres, onde 
os cuidados com a casa “parece integrar as aprendizagens femininas” (Santos; Cardoso; Filho, 
2008, p. 49), já na infância, diminuem o valor social atribuído às mulheres, desde muitos séculos. 
O capital e as relações no cenário público valorizavam os jogos de poderes estabelecidos nesse 
cenário, já ao cenário privado, doméstico, restava-se o anonimato.
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Podemos destacar como nossos primeiros passos enquanto movimento feminista no 
Brasil, a luta pelo acesso à educação ampla para as mulheres. Seguido pela reivindicação ao voto, 
sendo conquistado esse direito em 1932, e no mesmo ano, são consolidadas as leis de proteção 
ao trabalho das mulheres no Brasil, que nesta etapa, reivindicam a ampliação do seu campo de 
trabalho “pois queriam não apenas ser professoras, mas também trabalhar no comércio, nas 
repartições, nos hospitais e nas indústrias.” (Duarte, 2019, p. 35). Nesse momento, no século 
XX, as mulheres levantam pautas importantes como a exigência pelo ensino superior e melho-
res oportunidades de capacitação profissional. O quarto movimento da onda feminista que se 
observa no Brasil é a revolução sexual da mulher com a evolução dos meios contraceptivos124, 
pois esta passa a ter mais controle de seu próprio corpo, sobre os meios reprodutivos, desvin-
culando sexualidade da reprodução. Assim sendo consideramos “os anos 1970 [...] o momento 
mais exuberante, aquele que foi capaz de alterar radicalmente os costumes e transformar as 
reivindicações mais ousadas em direitos conquistados.” (Duarte, 2019, p. 41), 

O UsO dO TempO: TraBaLHO remUneradO e nãO remUneradO, 
COnseQUÊnCias para O TempO LiVre

Natália Fontoura et al (2016), apontam que “a alocação das horas de trabalho remu-
nerado e não remunerado influenciam fortemente nas diferenças de papeis sociais e de poder 
desempenhados por mulheres e homens.” (p.11). Como identificado por Bonalume e Isayama 
(2018), numa pesquisa realizada no entre os anos de 2012 e 2014, intitulados “O lazer do bra-
sileiro”, nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, abarcando 2.400 pessoas, a partir dos 07 
anos de idade; na população acima de 15 anos, cuja representatividade do trabalho remunerado 
é maior, 75% dos homens inquiridos, têm o trabalho como a sua principal obrigação, contra 
56% das mulheres que indicam o mesmo panorama. Os valores encontrados nesta pesquisa 
corroboram com os dados apontados pelo IBGE125 no ano de 2016, onde a taxa de participação 
das mulheres acima de 15 anos na força de trabalho é de 52,8% e dos homens, na mesma faixa 
etária, de 74%.

Quando se soma ao questionamento, o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos, essa 
diferença sobressai ficando 87.16% para os homens e 148,74% entre as mulheres. É salientado 
nessa pesquisa que cada participante poderia escolher mais de uma alternativa de resposta, o que 
demonstra as porcentagens acima do valor de 100%. Bonalume e Isayama (2018) destacam que 

apesar de uma tendência dos homens realizarem mais trabalho remunerado, a diferença 
entre o tempo deste tipo de trabalho entre eles e as mulheres é de cerca de apenas uma 
hora diária. Por outro lado, quando analisado o trabalho não remunerado, percebeu que as 
mulheres dedicam a este tipo de tarefa três horas a mais que os homens, em cada dia (p.11).

124	 	Dados	de	2013,	do	IBGE,	que	entre	as	mulheres	casadas	ou	em	união	estável,	com	idades	entre	18	e	49,	
72,3%	fazem	uso	de	métodos	contraceptivos.

125	 	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística
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Em dados do IBGE, da pesquisa PNAD126, no ano de 2016, o número médio de horas 
semanais dedicados ao cuidado de pessoas e/ou afazeres domésticos por parte de mulheres aci-
ma de 14 anos representa 20,9 horas semanais, contrastando com 11,1 horas semanais para os 
homens com as mesmas obrigações. As mulheres do nordeste são as que possuem mais horas 
dedicadas a esse fim, sendo em média 21,8 horas semanais dedicadas ao cuidado de pessoas e/
ou afazeres domésticos; já os homens do sudeste apresentam a maior média de horas dedicadas 
a esse fim, sendo 11,4 horas semanais. 

Entre as faixas etárias pesquisadas, percebeu-se que as mulheres entre 50 e 59 anos são 
as que mais se dedicam aos cuidados com pessoas e/ou afazeres domésticos, tendo 23,2 horas 
semanais dedicadas a esse fim, nota-se, porém, que a diferença maior se dá com a faixa etária 
entre 14 e 29, tendo esta à dedicação de 17, 3 horas semanais, em relação às demais faixas etárias, 
há um equilíbrio nas horas semanais dedicadas aos afazeres do lar. Observamos a partir desta 
pesquisa, que na fase adulta, considerando aqui que a juventude vai de 14 aos 29, as mulheres 
passam a se dedicar mais aos afazeres do lar.

Em relação às faixas etárias menores de 14 anos, a pesquisa “o lazer do brasileiro” (Bo-
nalume, Isayama; 2018, p.10) apresenta o mesmo panorama de distinção dos afazeres domésticos 
por gênero, estando em consonância com os dados apresentados pelo IBGE, sendo que 49,17% 
das meninas entrevistadas de 11 a 14 anos, se dedicam aos deveres para com o lar, em contraste 
com 35,15% dos meninos na mesma faixa etária, com os mesmos afazeres.

Quando se fala no acúmulo das funções de trabalho remunerado e não remunerado, 
as mulheres acima de 14 anos somam 54,4 horas semanais. A inserção da mulher no mercado 
de trabalho, “as teria levado a acumular funções, uma vez que o aumento da participação dos 
homens no ambiente doméstico não ocorreu na mesma velocidade” (D’Elia, 2014, p.11), Santos, 
Cardoso e Filho (2008), apontam que às tarefas domésticas são atribuídos “contornos bastante 
específicos em termos de público” (p.49), sendo em sua maioria, atreladas ao ser feminino, assim, 
“manter-se empregada sem romper com seus antigos afazeres domésticos coloca a necessidade de 
extrema disciplina temporal, tornando-a permanentemente ansiosa frente às inúmeras demandas 
que as atividades diárias impõem”. (D’Elia, 2014, p.46). 

Percebemos que o percentual de mulheres que possuem filhos menores de três anos em 
casa e realizam trabalho remunerado é menor do que aquelas que não possuem filhos pequenos, 
sendo 54,4% àquelas que possuem filhos pequenos, versus 65,8% que não possuem filhos me-
nores de três anos; “a jornada de trabalho total (trabalho remunerado e não remunerado) das 
mulheres com filhos de até 15 anos de idade tende a ser mais elevada que a jornada dos homens, 
na mesma condição”. (D’Elia, 2014, p. 78-79).

A dupla jornada de trabalho diminui consideravelmente o tempo livre das mulheres 
e a forma com que estas se relacionam com o lazer, “nessa ótica, a dupla jornada de trabalho 
sobrecarregaria tanto física quanto emocionalmente as mulheres” (D’Elia, 2014, p.11).

126	 	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílio
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Socialmente as tarefas de trabalho não remunerado, não são reconhecidas e nem va-
lorizadas na nossa sociedade, fato que subjuga ainda mais o tempo livre das mulheres, D’Elia 
(2014) apresenta que a maioria das pesquisas que se voltam a compreender o tempo de trabalho 
das mulheres, o fazem com o objetivo de aumentar a produtividade das mesmas, liberando-as 
cada vez mais ao campo de trabalho remunerado, desconsiderando o tempo de trabalho não 
remunerado, que por sua vez não se consolida como tempo livre para as práticas de lazer. A 
autora reitera que “a centralidade do trabalho nas sociedades contemporâneas acarretou uma 
desvalorização do trabalho não remunerado, realizado no âmbito doméstico, tornando o tempo 
social subordinado ao tempo econômico.” (D’Elia, 2014, p. 13).

Considerando os aspectos apresentados, nosso objetivo é chamar a atenção para o fato 
de que, se não há uma divisão igualitária de trabalho não remunerado entre homens e mulheres, 
menos tempo para usufruir das atividades de lazer será disponibilizado para as mulheres e, outro 
fator importante a ser apresentado é, que as horas a mais que a mulher desempenha o trabalho 
não remunerado, onera as suas forças, limitando o tipo de prática as quais elas podem se dedicar, 
devido ao cansaço, se considerarmos que “as restrições impostas pelo trabalho provaram exercer 
grande influência sobre o lazer” (D’Elia, 2014, p. 94). D’Elia (2014) apresenta que 

embora muitas pesquisas sugiram que as mulheres se dedicam menos do que os homens ao 
trabalho remunerado, a intensa dedicação aos cuidados com a casa e a família diminui sua 
possibilidade de usufruir do lazer, em comparação com os homens (p.107-108).

O UsO dO TempO LiVre e as aTiVidades de Lazer

A pesquisa de Bonalume e Isayama (2018) nos indica que, quando questionadas sobre 
a percepção em relação ao lazer, as mulheres brasileiras o conceituam “prioritariamente como 
divertimento” (Bonalume; Isayama, 2018, p.12), em todas as faixas etárias pesquisadas, “va-
riando de 81% nas respostas das meninas até 14 anos para 69% entre as mulheres de mais de 
65 anos” (Bonalume; Isayama, 2018, p.12).

Entre as mulheres, que realizam trabalho remunerado, que “possuem jornadas de oito 
horas ou mais, é comum o uso dos finais de semana para a realização de tarefas as quais se 
acumularam durante a semana, por falta de tempo” (D’Elia, 2014, p.94). Bonalume e Isayama 
(2018) afirmam que, existe uma disparidade em relação ao atributo designado ao lazer, por 
faixas etárias, sendo que para as mulheres mais jovens, este apresenta uma forte relação com o 
divertimento e nas faixas etárias maiores, o lazer assume um caráter mais presente em relação 
ao descanso; justifica-se isso a partir do acumulo de responsabilidades em determinadas épocas 
da vida da mulher; fato este que pode dizer respeito à relação apontada do tempo de lazer como 
tempo de descanso, uma vez que as atividades laborais excessivas geram um desgaste físico. Na 
pesquisa o lazer do brasileiro, “o entendimento de que lazer é descanso é o segundo mais citado, 
aparecendo mais (25%) para as mulheres de 15 a 44 anos” (Bonalume, Isayama, 2018, p. 12). 
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Observa-se que as práticas de lazer das mulheres brasileiras, variam de acordo com a 
faixa etária considerada, entre as meninas até 14 anos, Bonalume e Isayama (2018) apontam a 
prevalência do conteúdo físico-esportivo; a partir dos 15 anos de idade, sobressalta-se o interesse 
social como o mais citado, “seguindo dos classificados como ‘outros’, do turístico e do artístico.” 
(Bonalume, Isayama, 2018, p. 12). Os interesses físico-esportivos voltam a ser destaques a partir 
da faixa etária de 55 a 64 anos, tendo uma representatividade nas respostas de 16%.

A relação das vivências de lazer das mulheres com filhos decresce na medida em que estas 
possuem proles maiores, D’Élia (2014) aponta que o tempo livre da mulher é, em grande parte, 
direcionado aos filhos; uma pesquisa realizada em Feira de Santana na Bahia, que busca analisar 
a relação dos transtornos mentais comuns (TMC)127 em mulheres e as atividades de trabalho 
não remuneradas, aponta que das mulheres que não possuem filhos, 72,8% realizam alguma 
prática de lazer, contra 40,7% daquelas que possuem oito filhos ou mais; o estudo demonstra 
ainda que “mulheres que não participavam de atividades regulares de lazer apresentaram maior 
prevalência de TMC” (Araújo et al, 2005, p. 343), sendo 49,9% das mulheres questionadas, 
contra a incidência de TMC de 31,6% naquelas que realizavam alguma atividade de lazer. Em 
consonância com esses dados apresentados observamos que 

A excessiva valorização do trabalho remunerado e a concomitante desvalorização do cuidado 
e das atividades que não produzem renda causam sofrimento, frustração e baixa autoestima 
às mulheres, as grandes responsáveis pelo âmbito doméstico, o que se torna uma verdadeira 
barreira emocional à sua experiência de tempo livre (D’Élia, 2014, p. 96).

Ainda sobre o índice de transtornos mentais comuns entre as mulheres e a sua prática 
de lazer, a pesquisa realizada por Araújo e colaboradores (2005), aponta que entre as mulheres 
que praticavam alguma atividade de lazer e não possuíam filhos, a incidência de TMC é de 
24,4% contra 38,5% daquelas mulheres com as mesmas condições, porém que não realizavam 
nenhuma atividade de lazer; para as mulheres que praticavam alguma atividade de lazer e pos-
suíam oito filhos ou mais, a incidência de TMC é de 44,1%, versus 52,3% das mulheres nas 
mesmas condições, mas que não realizavam nenhuma atividade de lazer. Percebe-se então, que a 
prática de lazer contribui para a diminuição dos transtornos mentais comuns em mulheres cuja 
principal atribuição laboral são as atividades de trabalho não remunerado, mas o panorama 
apresentado é de que 

127	 	Definição	dos	sintomas	como	insônia,	fadiga,	irritabilidade,	esquecimento,	dificuldade	de	concentração	
e	queixas	somáticas.
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não é raro a compressão/limitação do tempo que seria dedicado às atividades prazerosas, 
como as de lazer, em função das necessidades e demandas de outras atividades, voltadas ao 
cuidado do outro, ao atendimento do que está internalizado como atribuição feminina: o 
bem-estar da família (Araújo et al, 2005, p. 346).

De acordo com D’Élia (2014) “a mulher quando se torna mãe, assume uma relação 
nova também com seu tempo. Este que já foi seu um dia, para fazer o que se bem entendesse, se 
torna um amigo distante, que só a visita esporadicamente”. (p.152) 

Em relação ao tempo de férias, na pesquisa o lazer dos brasileiros, o ócio se destacou 
como a principal atividade entre mulheres de 7 aos 44 anos, seguidos do turismo; “dos 44 [anos] 
em diante o ‘não sabe, não opinou’ prevalece, seguido do turismo dos 45 anos aos 64 e do ócio 
dos 65 em diante” (Bonalume, Isayama, 2018, p.12), a pesquisa aponta ainda, que aquilo que é 
efetivamente vivenciado nas férias das mulheres se diferencia daquilo que é esperado por elas, 
tendo uma prevalência do turismo em todas as faixas etárias, seguidos pelo físico-esportivo e 
social. O fator econômico é apontado como o principal motivo para a disparidade entre o vi-
venciado e o desejado.

Percebemos que diversos fatores influenciam nas possibilidades de vivências de lazer no 
usufruto do tempo livre das mulheres, estes fatores mobilizam ainda aquilo que se espera viven-
ciar no seu tempo de não trabalho remunerado e não remunerado. Discutiremos estes aspectos 
no próximo tópico deste trabalho.

COnsideraçÕes Finais

Nas relações de gênero, observamos que em alguns aspectos superaram-se as diferenças 
entre homens e mulheres, mas como apontam Bonalume e Isayama (2018) “as gerações mais 
jovens, seguem mantendo os padrões formados quando os papeis sociais de homens e mulheres 
eram diferentes.” (p.6). A relação da mulher na contemporaneidade é fortemente influenciada 
pelas regulamentações historicamente construídas e a sua relação com os tempos, de trabalho 
remunerado e não remunerado, encontra-se submersa em conceitos arcaicos que insistem em 
destituí-la de um tempo para si. Como aponta D’Élia (2014) “a mulher que não se considera 
merecedora de tempo livre não consegue se livrar das preocupações relativas à vida cotidiana, 
mesmo que tenha tempo disponível para fazê-lo”.

Quillet et al (2002) apontava para um panorama semelhante ao vivenciado hoje, já 
nos anos de 1969 na França, onde aponta que “o peso desta carga dupla de trabalho, familiar 
e profissional, sobre as mulheres” (p.164) as levou às reivindicações sindicais sobre as desigual-
dades do trabalho masculino e feminino. Nesse contexto, observamos que “historicamente, o 
direito ao lazer foi definido relativamente ao trabalho profissional, sendo os homens a tê-lo 
reivindicado” (Quillet et al, 2002, p.166). Para as mulheres, trabalhadoras do lar, como Quillet 
et al (2002) demonstrou, ainda não tinha chegado a hora do usufruto do lazer, “quando muito 
tinham direito ao descanso indispensável para recuperar as forças gastas pelo serviço no lar, 
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prestado aos filhos e ao marido”(Quillet et al, 2002, p. 166). Notamos que ainda, o tempo livre 
das mulheres e fortemente vinculado ao descanso.

Essas concepções historicamente construídas marcam fortemente a nossa sociedade, 
onde vemos a reprodução da desvalorização do trabalho não remunerado, ainda associado ao 
público feminino, e a negação do tempo disponível para a fruição do tempo livre. As relações 
de gênero que demarcam as atividades de lazer não se encerram apenas nas vivencias desse tem-
po livre, mas elas se iniciam nas pequenas divisões do trabalho doméstico. Quando pensamos 
em uma educação para o lazer, que fortaleça a relação das pessoas com essas vivências e a sua 
valorização, precisamos também pensar em uma educação para o lazer que seja feminista.  Pre-
cisamos de uma educação para o lazer que legitime a mulher o seu usufruto, que rompa com os 
com alguns questionamentos como, por exemplo, “o tempo que elas concederiam a si próprias 
não seria um tempo roubado às crianças, ao marido, à família?” (Quillet et al, 2002, p. 166). 

Precisamos de um movimento que legitime a individualidade da mulher, que a destitua 
da posição de pilar de sustentação da família e lhe conceda o direito de escolha, mas esse direito 
precisa ser construído coletivamente, precisam ser compartilhados com os parceiros, os irmãos, os 
pais. Os homens de fato precisam de uma educação que também os posicione como responsáveis 
pelos trabalhos não remunerados. Para além, necessita-se de um movimento de valorização deste 
trabalho não remunerado, pois em muitos momentos, àquelas mulheres que não se incluem no 
trabalho remunerado, sentem-se desvalorizadas. O aumento do trabalho doméstico, agravada 
pelo número de filhos, reduz consideravelmente o tempo livre, disponível para as diferentes vi-
vências de lazer, “e podem, por sua vez, associar-se mais fortemente aos efeitos negativos sobre 
a saúde psíquica das mulheres”. (ARAÚJO et al, 2005, p. 346). Aos cuidados com os filhos, a 
divisão do tempo dedicado também precisa se fazer presente, uma vez que observamos que com 
o aumento do número de filhos há a diminuição do tempo livre. 

Ao pensarmos em uma educação para o lazer, essa educação precisa ser eminentemente 
feminista, para que os lugares sociais ocupados por homens e mulheres não sofram restrições de 
gênero e, principalmente, que possamos desfrutar do direito ao lazer em pé de igualdade.
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RESUMO: A Covid-19, definida pela Organização Mundial da Saúde em março 
de 2020 como pandemia, trouxe mudanças bruscas na vida das pessoas, devido às 
medidas adotadas de distanciamento social. O lazer foi uma das dimensões que so-
freu impactos. Assim, objetivamos analisar como as mulheres adultas brasileiras, do 
Estado de São Paulo, foram impactadas e vivenciaram o lazer antes da quarentena 
e durante esse período. Utilizamos a pesquisa bibliográfica e de campo por meio de 
um questionário online aplicadas a 343 mulheres. Os resultados mostraram que as 
pesquisadas vivenciaram todos os interesses culturais do lazer antes da quarentena 
com ênfase nos sociais, artísticos e virtuais. Durante a quarentena, os interesses 
sociais, artísticos e físico-esportivos passaram a serem vivenciados nas residências. 
Nos turísticos, somente uma mulher viajou e uma pequena parcela escolheu o ócio. 
Durante a semana, quase a metade das mulheres não tiveram tempo para vivenciar 
o lazer devido ao acúmulo de tarefas dos afazeres domésticos e do trabalho remoto e 
uma parte das mulheres afirmou utilizar o tempo livre somente para dormir. Conclu-
ímos que embora as mulheres tenham vivenciado diversas atividades na quarentena, 
algumas barreiras sociais para o lazer se mantiveram durante esse período. 
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PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Pandemia. Coronavírus. Gênero. Mulheres.

RESUMEN: El Covid-19, definido por la Organización Mundial de la Salud en marzo 
de 2020 como una pandemia, trajo cambios bruscos en la vida de las personas, debido 
a las medidas adoptadas para la distancia social. El ocio fue una de las dimensiones que 
sufrió impactos. Así, nuestro objetivo es analizar cómo las mujeres adultas brasileñas, 
del estado de São Paulo, fueron impactadas y experimentaron el ocio antes de la 
cuarentena y durante este período. Se utilizó investigación bibliográfica y de campo 
a través de un cuestionario online aplicado a 343 mujeres. Los resultados mostraron 
que los encuestados experimentaron todos los intereses culturales del ocio antes de 
la cuarentena con énfasis en lo social, artístico y virtual. Durante la cuarentena, los 
intereses sociales, artísticos y físico-deportivos comenzaron a experimentarse en 
los hogares. En los turistas solo viajó una mujer y una pequeña parte eligió el ocio. 
Durante la semana, casi la mitad de las mujeres no tuvo tiempo para experimentar 
el ocio debido a la acumulación de tareas de que haceres domésticos y trabajos a 
distancia y una parte de las mujeres manifestó que utilizaba su tiempo libre solo para 
dormir. Concluimos que aunque las mujeres han experimentado varias actividades en 
la cuarentena, algunas barreras sociales al ocio permanecieron durante este período. 

PALABRAS CLAVE: Ocio. Pandemia. Coronavirus. Género. Mujer. 

inTrOdUçãO

A pandemia da Covid-19, causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 transformou a 
vida de toda a população mundial. Isso ocorreu devido à recomendação da Organização Mun-
dial da Saúde de que os países afetados deveriam adotar medidas de distanciamento social para 
conter o avanço da doença, uma vez que a Covid-19 tem um alto nível de transmissibilidade e 
não existe uma vacina para essa enfermidade (Wilder-Smith; Chiew; Lee, 2020). Com isso, foi 
decretado um período de quarentena pelas autoridades sanitárias e houve alteração drástica nas 
rotinas dos indivíduos que passaram a trabalhar em suas casas, obrigadas a adotar o trabalho 
remoto. Um dos grupos mais afetados foi o das mulheres adultas, uma vez que acumularam 
trabalho profissional com afazeres domésticos e, aquelas com filhos, ainda tiveram que adminis-
trar a educação à distância desses.  Com isso, houve uma alteração no tempo livre e na vivência 
das atividades de lazer, para se adaptar às opções em suas residências. A partir desse contexto, 
o objetivo deste estudo foi investigar como as mulheres adultas brasileiras, do Estado de São 
Paulo, foram impactadas e vivenciaram o lazer antes da quarentena e durante esse período, aqui 
analisado até 10/05/2020, momento previsto para encerrar a quarentena no Estado. 

Como metodologia realizamos a pesquisa bibliográfica em livros e artigos sobre lazer 
e, artigos sobre o Coronavírus e a Covid-19 em diversas bases de dados. Realizamos, também, 
uma pesquisa de campo quantitativa, de cunho estatístico descritivo (Agresti; Finlay, 2012) por 
meio da aplicação de um questionário online (da plataforma Google Forms) com perguntas 
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fechadas e abertas, numa abordagem metodológica chamada Bola de Neve Virtual (Costa, 
2018). O objetivo é que esse link se espalhasse de forma ampla, pois na descrição da pesquisa 
há o pedido que houvesse o repasse à outras pessoas. Assim, esse método resulta em amostras 
não representativas da população. O questionário foi aplicado a diferentes grupos (adultos e 
idosos) de todo o país, mas, neste estudo destacamos as mulheres do Estado de São Paulo por 
entendermos que existe uma diferença no trabalho e no lazer entre os gêneros. 

desenVOLVimenTO

Compreendemos o lazer como “uma necessidade humana e como dimensão da cultura 
caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social” (GO-
MES, 2011, p. 19). Tal vivência inclui as diversas práticas corporais, a festa, o cinema, o teatro, 
a pintura, a literatura, o desenho, o jogo, a brincadeira, o artesanato, as diversões por meio da 
internet, a música e outras possibilidades (Gomes, 2011).

Essas vivências ocorrem no tempo ‘livre’ das obrigações dos indivíduos, embora con-
cordamos com Marcellino (2012), quando afirma que tempo nenhum é livre de normas e de 
coações sociais. Também consideramos o ócio como possibilidade, pois o ‘não fazer nada’, a 
contemplação, a meditação pode ser uma escolha do indivíduo no seu tempo livre.

Nesse trabalho consideramos as vivências de lazer que o sociólogo francês Joffre Du-
mazedier (1980) denominou de interesses culturais. São eles: físico-esportivos (atividades físicas 
e esportivas em geral), artísticos (teatro, cinema, etc), manuais (artesanatos, jardinagem, etc), 
intelectuais (leitura, cursos etc) e sociais (festas, encontros etc). Camargo (1992) completou essa 
classificação e incluiu as atividades turísticas como possibilidades de lazer, ou seja, os passeios 
e as viagens. Schwartz (2003) ainda sugeriu mais um interesse para completar essa classificação 
e apontou também os interesses virtuais como mais uma possibilidade de lazer, atividades que 
necessitam da internet, como as redes sociais, os jogos online, etc. De acordo com Marcellino 
(2012), é impossível distinguir com exatidão os critérios levados em conta nessa classificação, 
pois uma atividade pode ser classificada em mais de um dos interesses.

No que se refere às mulheres, Marcellino (2012) aponta que existem dificuldades para 
elas vivenciarem o lazer, o que ele denominou de barreiras sociais para o lazer. O autor observa 
que a distribuição de tempo é desigual entre todas as classes sociais, faixas etárias e gêneros. 
Marcellino (2012) identifica dois tipos de barreiras que dificultam a vivência do lazer: as barreiras 
inter classes sociais e as intra classes sociais. As primeiras dizem respeito ao fator econômico, 
uma vez que muitas atividades de lazer são oferecidas pelo setor privado e nem todas as pessoas 
têm condições de vivenciá-las. As barreiras intra classes sociais se referem a aspectos relativos 
aos espaços de lazer (localização, distribuição e manutenção), aos estereótipos no plano cultural, 
à violência que afasta as pessoas de frequentar alguns espaços, às dificuldades das faixas etárias 
e do gênero (no caso, as mulheres).

Em relação às mulheres, Marcellino afirma que há diferença significativa no uso do 
tempo de lazer se compararmos homens e mulheres. E, no plano cultural, as mulheres ainda 
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não podem participar de muitas programações devido aos padrões estabelecidos. Isto ocorre já 
na infância quando se instrumentaliza o lazer no aprendizado de diferenciados papéis entre os 
sexos, aponta Marcellino. Por isso, meninos são estimulados a se interessar em aventuras fora 
de casa, a serem competitivos enquanto as meninas a se interessar em questões da vida familiar, 
o que influencia seus lazeres (Marcellino, 2012).

E, ainda, vivemos numa sociedade machista em que algumas atividades são esperadas 
das mulheres, como os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos e há pouca divisão dessas 
tarefas, enfatiza o autor.  Caso a mulher exerça um trabalho profissional, ela acumula com o 
trabalho doméstico, sofre os mesmos efeitos do trabalho moderno, por meio de pressões socio-
culturais e com alguns agravantes que se estendem após o expediente, enfatiza Marcellino (2012).

Complementamos que questões de raça também dificultam o acesso ao lazer, principal-
mente da raça negra. Goellner et al (2009) alertam que é necessário democratizar o acesso ao 
lazer, recomendam “é preciso problematizar os discursos e questionar as práticas que circulam 
no seu entorno muitas das quais, historicamente, têm reforçado atitudes sexistas e racistas” 
(Goellner et al, 2009, p. 6).

No que se refere à relação mulheres e pandemia de Covid19, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) propuseram um documento, logo em março de 2020 quando foi decretado 
pandemia, no intuito de alertar para as questões que poderiam afetar as meninas e mulheres 
adultas. A ONU advertiu sobre as mulheres serem as mais afetadas pela capacidade de garantir 
suas subsistências, uma vez que a quarentena diminui as atividades econômicas e influenciam os 
setores geradores de emprego às elas. E, também, apontam que, no que se refere ao trabalho não 
remunerado, “devido à saturação dos sistemas de saúde e ao fechamento das escolas, as tarefas 
de cuidado recaem principalmente sobre as mulheres, que, em geral, têm a responsabilidade de 
cuidar de familiares doentes, pessoas idosas e crianças (ONU MULHERES, 2020, p.1). O docu-
mento também adverte para os riscos de aumento da violência contra mulheres e meninas, fato 
comprovado por alguns estudos durante a quarentena no primeiro semestre de 2020 no Brasil 
(Marques et al, 2020).

resULTadOs e disCUssÕes

A pesquisa de campo teve a principal finalidade de conhecer quais atividades de lazer as 
mulheres estavam vivenciando antes e durante a quarentena devido à pandemia de Covid-19, a 
partir dos interesses culturais do lazer (Dumazedier, 1980). Responderam ao questionário 343 
mulheres adultas e idosas residentes no Estado de São Paulo. As respostas das questões foram 
colocadas em uma planilha Microsoft Excel. Após, os dados foram contabilizados com o auxílio 
da ferramenta ‘filtro’ do Excel.

Os dados foram analisados e os resultados expressos em valores absolutos e percentuais 
ou exibidos na forma de gráficos. Esse método estatístico descritivo, como salientam Agresti e 
Finlay (2012), serve para resumir e facilitar a assimilação da informação da amostra, sem dis-
torcer ou perder o conteúdo dos dados. Nesse sentido, as informações foram organizadas em 
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categorias para demonstrar as frequências e características do grupo pesquisado, denominado de 
frequências relativas. Isto é, a proporção ou o percentual das observações que pertencem àquela 
categoria (Agresti; Finlay, 2012).

 Ao discutirmos os resultados, é importante considerar que nas alternativas detalhadas 
em relação aos interesses culturais do lazer, as mulheres poderiam marcar mais que uma possi-
bilidade. E, antes da quarentena, ou seja, antes de março de 2020, no que se refere ao conteúdo 
físico esportivo, um pouco mais da metade (50,7%) das mulheres praticava atividades físicas e/
ou esportivas em espaços privados (academias, clubes, Sesc, etc). De fato, o número de academias 
no país, antes da pandemia chegou a 30 mil, de acordo com a Associação Brasileira de Academias 
(ACAD, 2020). Outra parcela (32,1%) praticava essas atividades em espaços públicos (parques, 
praças, etc) e uma menor parte 8,4% assistia esporte em estádios, centros esportivos ou clubes.

Nas atividades manuais, a principal citada pelas mulheres foi ‘cozinhar por prazer’ 
(38,7%), seguida de cuidar dos animais de estimação com passeios (24,5%), de cuidar do jardim 
ou horta (14,9%), fazer artesanatos em casa ou outros espaços (9,9%) e, ainda, foram citados 
outros hobbies como artesanato, montagem de ferramentas, por uma parcela de mulheres (8,2%). 
Gastal e Beber (2019, p. 216) enfatizam que o ato de comer, e podemos incluir também o de 
cozinhar, “se associa a um tempo de estar com amigos e familiares como usufruto de algum lazer. 
Nessa condição, o comer deverá se dar como alegria e divertimento”.

Em relação às atividades artísticas, a maioria das mulheres citaram assistir à séries e 
filmes em casa na TV (81,6%). Pesquisa realizada por Modesto, Ribeiro e Amaral (2016) tam-
bém demonstrou que assistir TV era a principal atividade de lazer das mulheres. Atualmente há 
opções para além da TV aberta, filmes e séries oferecidas por meio de assinaturas de streaming. 
Em seguida, elas citaram assistir filmes no cinema (58,3%) e peças de teatro ou dança em tea-
tros privados ou unidades do Sesc ou Sesi (46,1%). Também afirmaram visitar museus, centros 
culturais ou outros espaços culturais (36,7%), assistiam a shows (33,5%), tocavam algum ins-
trumento musical (7,6%) e uma parcela pequena (4,4%) praticavam artes plásticas. 

Quanto aos interesses intelectuais, a leitura de livros, jornais, revistas foi a vivência 
que as mulheres mais acessaram (58,9%). Outras fizeram cursos (23,9%, idiomas ou temas de 
interesse) e uma parcela brincou com jogos de tabuleiros com amigos ou familiares (18,4%). 

Quanto às atividades sociais, a maior parte das mulheres encontravam amigos e/ou 
familiares fora de casa (87,2%), também frequentavam bares e restaurantes (73,5%) e participa-
vam de festas (52,2%). As pesquisadas afirmaram namorar antes da quarentena (33,2) e, ainda, 
participavam de jogos e brincadeiras com os familiares (16,6%). Tais resultados corroboram 
com uma pesquisa que analisou as principais vivências de lazer que o brasileiro vivenciava no 
tempo livre e os interesses sociais também foram mais citados pelas mulheres (Mayor; Isayama, 
2017). Ou seja, “a busca dos contatos face a face, o estabelecimento de vínculos afetivos tam-
bém se manifestam no lazer (Marcellino, 2012, p. 97)”. O autor afirma ainda que muitas vezes 
a participação em diferentes atividades são ‘desculpas’ para oportunidades de convivência.
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No que se refere aos passeios e viagens em geral, (58,3%) frequentavam shoppings 
centers, também faziam excursões em sítios ou cidades (23,9 %). E mais da metade (59,2%) 
viajavam nos finais de semana/feriados. O estado de São Paulo é o que mais possui shoppings 
centers do país (182) de acordo com a Associação Brasileira de Shoppings Centers (ABRASCE), 
número alto, se comparado aos outros estados.

Em relação às viagens, no estudo citado por Mayor e Isayama (2017), foi encontrado 
que as comprometidas viajam mais que as solteiras/separadas/viúvas. Isso pode significar que 
o fato de vivenciar o turismo pode estar intimamente conectado à relação conjugal ou a um 
(a) parceiro (a) que incentive esse tipo de lazer, apontam os autores. Marcellino (2012) obser-
va que o turismo ganha cada vez mais significado como prática cultural do lazer, além de ser 
“oportunidade de conhecimento, de enriquecimento da sensibilidade, da percepção social e de 
experiências (p. 78)”.

Em relação aos interesses virtuais, uma parcela significativa das mulheres (80, 2%) 
navegava na internet (sites e redes sociais) e o restante acessava jogos de vídeo game e similares 
(15,4%). O desenvolvimento tecnológico proporcionou, de fato, um maior acesso aos bens 
culturais e pode se buscar informações de todos os interesses do lazer. 

Quanto ao ócio, somente 89  mulheres (25,9 %) vivenciaram o ócio ou o “não fazer 
nada” como escolha de lazer em seu cotidiano antes da quarentena.

 Na opção “outros”, ainda era uma alternativa em que as participantes respondessem 
aquilo que não foi contemplado nas anteriores. Foram citadas: caminhadas, yoga, esportes em 
casa, cantar em coral, idas à karaokês, assistir a palestras, escrever, passeios em parques, brincar 
com o cachorro, viagens para praia, idas a sítio. Tais citações foram analisadas e contabilizadas 
nos interesses culturais apresentados. Também acrescentamos mais três atividades citadas rela-
cionadas ao ócio: massagem, ir ao salão de beleza e pescaria.

aTiVidades ViVenCiadas dUranTe a QUarenTena

 A falta de tempo livre durante a semana, tanto relacionado às obrigações domésticas, 
quanto ao trabalho à distância obtiveram a mesma porcentagem (17,2%, para cada). Uma par-
cela assinalou que o tempo livre tem sido aproveitado somente para dormir (20,9%). De acordo 
com Marques et al (2020), muitas mulheres foram impactadas na quarentena, pois, ao colocarem 
em prática as medidas contra a Covid-19, houve um aumento tanto dos trabalhos domésticos 
quanto do tempo dedicado aos familiares doentes. Para aquelas que atuavam profissionalmente, 
a maioria foi obrigada a migrar para o trabalho remoto, no início da quarentena e com isso, 
aumentou a jornada de trabalho profissional e desafios que necessitaram ser enfrentados. De 
acordo com Losekann e Mourão

[...] surgiram desafios como a necessidade do rápido aprendizado de novas tecnologias, o 
estabelecimento de novas formas de interação e comunicação entre as equipes. Suas vidas 
familiares tiveram de ser conciliadas com o trabalho. Para muitos, a vida pública e a privada 
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nunca estiveram tão entrelaçadas. Famílias passaram a dividir em um mesmo ambiente as 
atividades de trabalho, escolares, domésticas e de lazer (2020, p. 73).

As atividades voltadas ao ócio em casa foram citadas por somente 31,4% das mulheres.
No que se refere aos interesses artísticos, a maior ocorrência foi assistir TV, séries e 

filmes em casa (79,3%). Assistir a lives de música na internet ou TV foi a segunda opção mais 
selecionada (45,1%), seguida de tocar instrumentos musicais (6,9%), visita a museus ou centros 
culturais virtualmente (4,6%) e da prática de artes plásticas (3,4%). Na opção outros foram cita-
das atividades como cantar. Em relação às lives musicais, Lima (2020), apontou que esse tipo de 
entretenimento aumentou durante o distanciamento social e se tornou um ‘caminho sem volta’.

A segunda maior ocorrência foi nos interesses virtuais: navegar na internet, em sites, 
lives ou temas de interesse, redes sociais (75,5%) e jogar vídeo game ou similares (16,9%) forma 
citados. O acesso à internet na quarentena possibilitou diferentes possibilidades, bem como os 
encontros online, como será comentado posteriormente.

Em seguida, as atividades de interesses intelectuais foram citadas:  leitura de livros, jornais 
e revistas (49,8%), participação em cursos de idiomas ou outros temas (25,6%), jogar jogos de 
tabuleiros com familiares (13,4%) e escrever foram citados nos “outros”. De acordo com Porto 
(2020), houve diminuição da venda de livros no início da pandemia, depois um aumento real 
no faturamento de livros. Com as livrarias fechadas, as vendas pela internet foram estimuladas 
o que, pode ser uma justificativa para esse resultado.

Em relação aos interesses manuais, o cozinhar por prazer (46,3%) se destacou e, também, 
cuidar do jardim ou horta por prazer (16,3%), confecção de artesanatos (11%) e confeccionar 
objetos de decoração ou consertar móveis (4,9%). Cozinhar e comer são atos prazerosos, como 
destacou Gastal e Beber (2019).

Nos interesses sociais, encontrar amigos e/ou familiares virtualmente através das pla-
taformas digitais foi a atividade mais recorrente (47,2%), seguida de jogar ou brincar com os 
familiares em casa (23,6%) e namorar (21,2%). O contato virtual amenizou essa falta de inte-
ração social, para uma parcela das mulheres pesquisadas.

Nos interesses físico-esportivos, as recorrências se dividiram em prática de atividades 
físicas e/ou esportivas em casa (38,4%) e assistir a esportes na TV ou internet (11,9%). Entre-
tanto, Souza Filho e Tritany (2020) salientam que as novas tecnologias permitiram às pessoas 
terem supervisão profissional para praticar os exercícios físicos.

Uma única atividade de interesse turístico foi relatada (0,2%), uma ida à uma fazenda. 
Após a declaração de pandemia, a atividade turística ficou comprometida, pois houve o fecha-
mento das fronteiras, dos atrativos turísticos, dos hotéis e inviabilizou as viagens e passeios. O 
turismo demorará a ser retomado em todo o mundo, uma vez que a predisposição para viajar 
estará condicionada às condições sanitárias do destino que será visitado.
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COnsideraçÕes Finais

Este estudo buscou analisar como as mulheres adultas brasileiras do Estado de São 
Paulo, foram impactadas e vivenciaram o lazer antes da quarentena e durante essa etapa, até o 
dia 10/05/2020. A partir dos conteúdos culturais do lazer propostos por Dumazedier (1980), 
complementados por Camargo (1992) e Schwartz (2003), compararamos  as vivências de lazer 
que as pesquisadas mantiveram no período de contenção comunitária exigida pela pandemia e, 
ainda, aquelas que vivenciavam antes.

Constatamos que as mulheres vivenciaram todos os interesses do lazer antes da declara-
ção da pandemia, em março de 2020. No entanto, a partir da quarentena, houve uma mudança 
brusca nos interesses físico-esportivos, sociais e os turísticos.

As vivências físico-esportivas praticadas em espaços públicos e privados não puderam 
acontecer e uma parcela das pesquisadas passou a praticá-las em casa.

Assistir a peças de teatro, shows, ir ao cinema, visitar museus também não puderam ser 
vivenciadas e maioria das mulheres migraram para atividades artísticas por meio da internet, 
como os shows de música (lives). Houve uma parcela que visitou museus virtualmente, praticou 
o canto e tocou instrumentos musicais.

Nos interesses manuais, a culinária por prazer, a jardinagem e cuidar de plantas e hortas 
continuaram a ser vivenciadas durante a quarentena e outras foram incluídas. 

Quanto aos interesses intelectuais, a leitura foi a atividade mais praticada e houve um 
aumento durante a quarentena, assim como a participação em cursos diversos.

As atividades virtuais se mantiveram durante a quarentena e isso foi uma possibilidade 
de amenizar o estresse trazido pelo distanciamento social. Estar conectado à internet na quaren-
tena possibilitou a vivência de lazeres pelas pesquisadas.   

As atividades sociais, assim como as turísticas foram as que mais impactaram as pes-
quisadas. Isso porque tais vivências de lazer foram as mais praticadas por elas antes da quaren-
tena. Para sanar essa falta, uma parcela das mulheres começou a usar plataformas digitais para 
encontrar com os parentes e amigos.

Uma pequena parcela delas também vivenciou o ócio, mas chama a atenção que quase 
metade das mulheres citaram ter pouco tempo livre durante a semana e outra parte afirmou 
usar esse tempo para dormir.  Concluímos que embora as mulheres tenham vivenciado diversas 
atividades antes e durante a quarentena, algumas barreiras sociais para o lazer se mantiveram 
durante o período restritivo, como a falta de tempo e o acúmulo de atividades domésticas e de 
trabalho remoto.
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dO prazer aO desLOCamenTO: as TraBaLHadOras dO 
seXO dUranTe O inÍCiO da pandemia da COVid-19 em BeLO 
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RESUMO: Em março de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura 
de Belo Horizonte decretou o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais 
por tempo indeterminado, dentre os quais, os hotéis de sexo da região da Guaicurus. 
Dessa forma, a vida da trabalhadora sexual foi atingida sobremaneira, visto que 
entre elas existem as que alugam quartos nesses locais tanto para atendimento dos 
seus clientes, como para a própria moradia. Nesse sentido, por meio de uma análise 
do conteúdo de reportagens, o presente artigo busca apontar como a pandemia do 
coronavírus influenciou a vida das trabalhadoras sexuais da região da Guaicurus 
em Belo Horizonte. Levando em conta as peculiaridades e violações que as ruas e os 
serviços sexuais oferecem à mulher, as análises feitas neste estudo indicaram que as 
profissionais do sexo, ainda parecem invisíveis na perspectiva de seus direitos. Sendo 
o fechamento dos locais destinados ao consumo do prazer mais relevante do que o 
bem estar dessas mulheres.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Sexo. Prostituição. Trabalhadora Sexual. Covid-19. 

RESUMEN: En marzo de 2020, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la 
ciudad de Belo Horizonte decretó el cierre de varios establecimientos comerciales 
de forma indefinida, incluidos los hoteles sexuales en la región de Guaicurus. De 
esta forma, la vida de la trabajadora sexual se vio muy afectada, ya que entre ellos 
se encuentran quienes alquilan habitaciones en estos lugares tanto para el cuidado 
de sus clientes como para su propio hogar. En este sentido, a través de un análisis 
del contenido de los informes, este artículo busca señalar cómo la pandemia de 
coronavirus influyó en la vida de las trabajadoras sexuales en la región de Guaicurus 
en Belo Horizonte. Teniendo en cuenta las peculiaridades y violaciones que las calles 
y los servicios sexuales ofrecen a las mujeres, los análisis realizados en este estudio 
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indicaron que las trabajadoras sexuales aún parecen invisibles desde la perspectiva 
de sus derechos. El cierre de lugares para el consumo del placer es más relevante que 
el bienestar de estas mujeres.

PALABRAS CLAVE: Diversión. Sexo. Prostitución. Trabajadora sexual. Covid-19.

inTrOdUçãO

A imagem das trabalhadoras do sexo, popularmente chamadas de prostitutas, mulheres 
da vida, ou putas, ainda é repleta de preconceitos e desconhecimentos, que refletem em como as 
mesmas são tratadas pela sociedade e poder público. Em 2002, embora o Ministério do Trabalho 
do Brasil tenha reconhecido a prostituição como ocupação profissional, na prática, essa atividade 
continua cercada de precarizações e criminalizações (Cavalcanti, 2020), ratificando não só os 
preconceitos contra a trabalhadora sexual, mas também escancarando os tabus que cercam tudo 
que envolve a prática sexual e seus desdobramentos (Nadais & Santos, 2012).

Em Belo Horizonte, a Rua Guaicurus caracteriza-se como um microcosmo destinado ao 
consumo do prazer, sendo conhecida também como “shopping popular de sexo” e “complexo 
de diversões” (Santos, 2019), visto a concentração de estabelecimentos destinados ao comércio 
sexual que lá se localizam. Dessa forma, existem mulheres – da própria cidade e/ou de outros 
estados – que realizam programas nos hotéis da Guaicurus, alugando a diária ou pensão mensal 
de quartos (Goés, 2017). A configuração dessa rua tal qual é hoje, é oriunda da construção da 
cidade em 1897, quando a região era repleta de clubes festivos e cabarés, sendo considerada 
a principal zona boêmia da capital mineira (Cardoso & Silva, 2016), frequentada apenas por 
homens pertencentes à elite de Belo Horizonte. Fato que propagou o imaginário sobre a Guai-
curus, compondo, inclusive, o cenário da famosa obra literária Hilda Furacão, posteriormente 
adaptada em minissérie pela TV Globo. 

Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi declarada como pandemia pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), tendo o Brasil adotado a partir do dia seguinte, medidas preventivas 
contra a disseminação do vírus. O isolamento social foi a ação mais popular dentre as medidas, 
pressupondo para sua realização o fechamento de estabelecimentos comerciais – com exceção 
daqueles categorizados como serviços essenciais – e a suspensão de atividades que reuniam 
várias pessoas em um mesmo ambiente. Desse modo, vários estabelecimentos foram fechados 
na capital mineira, incluindo os hotéis de sexo da Rua Guaicurus. A paralização dos mesmos 
influenciou diretamente nas atividades das trabalhadoras do sexo que, com os hotéis fechados, 
não puderam mais alugar os quartos para seus atendimentos e/ou moradia.

Nessa perspectiva, este estudo introdutório pretende apontar as consequências da 
pandemia do Covid-19 para a mulher do complexo de diversões da Guaicurus. Ademias, esta 
pesquisa se mostra relevante por propor discussões acerca da mulher trabalhadora sexual que 
ainda sofre violações e preconceitos, e também por tratar o consumo do prazer para além da 
sua associação à exploração sexual e/ou outras atividades ilegais.  
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O COnsUmO dO prazer na gUaiCUrUs

Prazer, fetiche, orgasmo, gozo e sexo. Vocábulos conhecidos, experimentados por alguns, 
desejados por outros e pouco pronunciados em voz alta; seja por preconceito, tabu ou repressão. 
O consumo do sexo? É lícito. Os consumidores homens? Trabalhadores. A prostituição? Não é 
trabalho. A mulher prostituta? É puta.

Foram essas as primeiras impressões ao analisarmos os comentários de leitores ao final 
da matéria do jornal O Tempo 137, que discorria sobre a situação precária das trabalhadoras 
do sexo da região da Guaicurus durante a pandemia da Covid-19. Esse texto que ainda fazia 
alusão ao dia internacional da prostituição, reconhecido como “Puta Day”, parece ter servido de 
gatilho para comentários machistas e preconceituosos ao final da página, que desconsideravam 
o direito dessas mulheres, ao par que reivindicavam a exibição dos corpos das mesmas, online 
e de forma gratuita, no período da pandemia.

O consumo de pornografia, aliás, aumentou significativamente desde o inicio do distan-
ciamento social, corroborando com o fato de que a busca por prazer sexual (em suas variadas 
formas) é algo presente no cotidiano dos indivíduos. E ainda que maioria dos consumidores 
sejam homens, Ramos (2020) aponta a crescente procura de mulheres por conteúdos pornográ-
ficos, exemplificando que, segundo levantamento feito pelo site Pornhub, em 2019, as mulheres 
brasileiras o acessaram mais do que os homens.

Cabe ressaltar nesse ponto, que reconhecemos as inúmeras problemáticas existentes na 
indústria pornográfica, na qual o sexo retratado é idealizado, pressupondo, muitas vezes, práti-
cas violentas e um desempenho objetificado da mulher (Ramos, 2020). No entanto, evocamos 
a questão do consumo de pornografia, para ilustrar que a busca por prazer sexual, tal qual as 
que ocorrem nos estabelecimentos de prostituição, são legítimas, ainda que atravessadas por 
histórias de exploração, machismo e vulnerabilidades. 

Com efeito, Elias e Dunning (1992) identificam o lazer como prazer, sendo o mesmo 
vivenciado pelo indivíduo em seu tempo livre e de acordo com os anseios e valores presente 
na sua comunidade. Há, segundo esses autores, diferentes esferas nas quais o lazer pode se de-
senvolver, sendo o sexo incluído no grupo das necessidades biológicas, corporais e de rotinas 
familiares. Daley (2003), por sua vez, alerta que o lazer não deve ser tomado como sinônimo 
de prazer, mesmo que esse deleite seja pressuposto nas experiências. Nesse sentido, embora as 
práticas de lazer relacionadas ao sexo sejam envolvidas por preconceitos, como aquele que as 
liga ao turismo sexual138 (Nadais & Santos, 2010), o fato é que essa dimensão do lazer existe, 
implicando em aspectos econômicos, culturais e socioespaciais. 

137	 Recuperado	 em	 22	 de	 setembro	de	 2020,	 de:	 https://www.otempo.com.br/cidades/prostitutas-tem-
prejuizos-com-isolamento-social-e-correm-riscos-no-centro-de-bh-1.2344897.	

138	 [...]	que	se	baseia	na	oferta	e	procura	de	serviços	desta	 índole,	de	mulheres,	homens	e	crianças	de	
forma	ilegal,	e	automaticamente	ao	tráfico	de	seres	humanos	e	exploração	de	menores,	conotado	a	
países	do	continente	Asiático,	Africano	e	SulAmericano	(Nadais	&	Santos,	2020,	p.152).	



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

376 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

O consumo de prazer na região da Guaicurus não configura-se como novidade, tendo 
Góes (2017) apontado que tal Rua abrigou bordeis que ofereciam apresentações artísticas, bares 
e venda de serviços sexuais, esses últimos gerenciados por cafetinas. A rua e seu entorno, dessa 
forma, ficou conhecida como centro boêmio e cultural da cidade, que era frequentado tanto 
pela elite belo-horizontina, quanto por turistas. Em 1980, os bordéis que atendiam a elite mas-
culina deram lugar aos atuais hotéis de sexo localizados na Guaicurus. Estabelecimentos que 
são gerenciados por homens, e que contemplam hoje em dia, ao contrário do passado elitista, 
homens de todas as classes sociais, principalmente os pertencentes às camadas mais populares 
(Santos, 2019).

Em sua maioria, na pesquisa de Góes (2017) foi identificado que os serviços sexuais 
têm duração entre 5 e 10 minutos, e os valores cobrados variam de R$ 10,00 a R$ 30,00. A 
forma como o serviço se desenvolve nos hotéis também foi modificada e, na atualidade, em vez 
das relações profissionais do sexo serem com as cafetinas, elas passaram a ser com os donos 
dos hotéis, que alugam quartos para as trabalhadoras sexuais de duas formas: pensões mensais 
ou diárias. O valor da diária varia de R$ 80,00 a R$ 120,00. Segundo dados da APROSMIG 
(Associação de Prostitutas de Minas Gerais), estima-se que, por mês, mais de duas mil mulheres 
utilizam os quartos desses hotéis para programas.  

A mudança nos moldes do comércio sexual na Guaicurus contribuiu para certa autono-
mia da trabalhadora em sua atividade profissional, visto que antes era controlada pela cafetina. 
Agora, as mesmas são responsáveis por indicar os valores a serem cobrados pelo atendimento, 
além de delimitarem o tempo e os dias de trabalho (Góes, 2017). Entretanto, devemos nos atentar 
que isso não garante proteção, alimentação ou segurança por parte dos donos dos hotéis – que 
somente alugam os quartos para as mesmas – mantendo-as ainda “inexistentes” na perspectiva 
de seus direitos. Diante disso, Góes afirma que: 

Se antes os cabarés eram permeados pelo luxo e pela fama, a entrada dos hotéis agora se 
manifesta timidamente, alocada nos “espaços vazios” da cidade. Assim, se antes as profis-
sionais do sexo eram vítimas da busca por um “cabaré higienizado”, agora o estigma em 
torno da profissão só as permite trabalhar se elas aceitarem a condição da não existência 
(Góes, 2017, p. 68).

Essa não existência, que diz respeito tanto ao espaço ocupado por essas mulheres na 
capital mineira, quanto à sua visibilidade como cidadã e trabalhadora, integram ambas as cate-
gorias de análise das reportagens pré-selecionadas para este artigo. Reiterando que, ainda que 
o consumo de prazer seja/esteja enraizado na região da Guaicurus, as trabalhadoras do sexo 
parecem ser desconsideradas quando se trata de direitos e políticas sociais.  

meTOdOLOgia 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa de cunho qualitativo, levando em conta seu 
caráter exploratório, utilizamos a análise de conteúdo de Bardin (2006) para investigar os 
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discursos comunicativos não-verbais presentes em reportagens que abordaram a situação das 
trabalhadoras sexuais da Guaicurus durante a pandemia da Covid-19. Segundo essa autora, a 
análise de conteúdo deve ser dividida em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 
3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Bardin, 2006). 

Partindo dessa proposta, na pré-análise – que deve organizar o material e torná-lo 
operacional – realizamos a primeira leitura das reportagens, demarcando o que se repetia e o 
que seria analisado.  Antes de prosseguir, esclarecemos que as reportagens foram coletadas na 
plataforma de pesquisa Google por meio da busca dos seguintes descritores: prostitutas, Belo 
Horizonte e coronavírus. Tal coleta ocorreu entre os dias 18 e 20 de setembro de 2020, sendo 
feita sem a delimitação de recorte temporal e/ou outros marcadores para a busca. Por se tratar 
de reportagens, reiteramos que utilizamos a plataforma Google em sua versão geral, e não em 
seu viés denominado Google Acadêmico. Antes da busca, definimos o número de 10 reporta-
gens a serem escolhidas, visando melhor aprofundamento nas análises. Seguindo a ordem que 
as matérias apareceram na plataforma de pesquisa, realizamos a primeira leitura flutuante, não 
havendo critério de exclusão das notícias. 

Na segunda fase, que consiste na exploração do material coletado e na definição de 
categorias, efetuamos a segunda leitura das reportagens, intentando agora nos aprofundar nos 
conteúdos orientados pelo objetivo e referencial teórico desta pesquisa. Assim, após explorar 
as 10 reportagens, elegemos duas categorias a serem discutidas: 1) a imagem das trabalhadoras 
sexuais e 2) a invisibilidade da profissional do sexo no contexto das políticas sociais. Por últi-
mo, na terceira fase da análise, nos debruçamos a esmiuçar e tratar de forma crítica o que foi 
condensado nas duas categorias já descritas.

“nÓs eXisTimOs”: COnseQUÊnCias, anseiOs e aJUda dUranTe a 
pandemia da COVid-19

As observações realizadas nas reportagens nos encaminharam para a divisão de duas 
categorias de análise. A primeira delas, denominada “a imagem da trabalhadora do sexo”, diz 
respeito a como interpretamos a forma que essas mulheres foram tratadas nas publicações. E 
de forma não surpreendente, a maioria (8) das matérias chama mais atenção para o fechamen-
to dos hotéis de sexo e o funcionamento de alguns deles de forma clandestina, do que para 
as consequências da suspensão dessas atividades para as profissionais que alugavam quartos 
nesses estabelecimentos. Na verdade, apenas metade (5) das publicações centralizou a mulher 
na narrativa, apresentando as dificuldades das mesmas no início da pandemia, e apontando re-
latos daquelas que estão morando e fazendo programas nas ruas por conta do momento atual 
(Moraes & Almeida, 2020).   

Sobre esse não protagonismo, entendemos que em diversas temporalidades históricas 
as mulheres foram estudadas, descritas e construídas pela narrativa dos homens, sob o olhar da 
pureza, maternidade e amor que transcorrem no ambiente doméstico (Silva, 2019). E por isso, 
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a trabalhadora sexual parece ser o revés desse imaginário, correspondendo ao que é impuro, da 
rua e, assim, visto como “anormal”.  

Nessa perspectiva, utilizando da comparação entre casa versus rua e público versus 
privado, concordamos com Sanchotene, De Antoni & Munhós, (2019) que historicamente a rua 
se constitui como o local do homem, a esfera pública na qual, segundo Aboim (2012) a política, 
a sociabilidade e a cidadania decorrem. Já o espaço doméstico da casa, é o ambiente da mulher, 
que salvaguarda sua privacidade e a afasta da rua. Entretanto, a linha que separa o público do 
privado e a casa da rua é tênue, visto que, mesmo que atualmente a mulher tenha conquistado 
os espaços públicos da rua, o exercício patriarcal e suas relações de poder as acompanharam 
(Aboim, 2012). O que reforça que a rua também produz opressão às mulheres, pois “o ‘signo’ 
mulher tem sua própria especificidade constituída dentro e através de configurações historica-
mente específicas de relações de gênero” (Brah, 2006, p.13). Relações essas atravessadas pelo 
patriarcado que exerce poder até hoje sob as mulheres, uma vez que compreendemos junto de 
Berth (2018) que o poder possui “alto potencial limitador da mobilidade social e subjugo da-
queles que não o tem” (p.12).

Outra questão observada na primeira categoria de análise refere-se ao machismo 
recorrente nos comentários dos leitores. Como descrito no primeiro aparato desta narrativa, 
os comentários aparentemente (segundo os nomes dos perfis) feitos por homens, reconhece as 
mulheres profissionais do sexo como um objeto. Considerando absurda a proposição de formas 
de ajudá-las e, ainda sugerindo que os hotéis não deveriam ser fechados, pois os homens preci-
sam se “divertir”, fato que nos remete ao que Goés (2017) discorre sobre como a prostituição 
era compreendida, sendo considerada um mal necessário, uma forma dos homens “saciarem o 
desejo natural da carne” (p.64).

Essa objetificação da mulher também foi identificada em uma das notícias do Metrópo-
les, que tratava da interdição de hotéis de sexo que estavam funcionando mesmo sob a ordem 
de fechamento. Um desses estabelecimentos mostrados na reportagem utilizou como divulgação 
a imagem139 de uma mulher de pernas abertas, com um dispositivo que espirra álcool em gel 
na parte da vagina, com dizeres que convidava os homens a se higienizar e adentrar no local 
usando máscaras. 

Esse endosso da profissional do sexo como mulher inexistente (Goés, 2017) e de forma 
objetificada, parece influenciar até na forma como as mesmas são denominas nas reportagens. 
Notamos, por isso, que apenas em 03 matérias essa mulher é denominada de profissional do 
sexo ou trabalhadora sexual. Sendo que nas outras 07 publicações há o predomínio – inclusive 
no título – da denominação prostituta, que quando utilizado, não deixa subentendido que essas 
mulheres também são trabalhadoras. Isso, talvez, contribua para uma série de ações que não 
reconheçam, na prática, o serviço sexual como atividade profissional, influenciando, por exem-
plo, no fato de apenas 30% das trabalhadoras do sexo regularizarem sua condição junto ao 

139	 	Recuperado	em	25	de	setembro	de	2020,	de:	https://www.metropoles.com/brasil/hoteis-sao-fechados-
em-bh-apos-cartazes-machistas-com-alcool-em-gel.
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INSS, visando a aposentadoria. Silva & Silva (2020) apontam que tais mulheres têm vergonha 
de procurar o órgão com receio de julgamentos e preconceitos. 

Essa interpretação nos leva à segunda categoria de análise, que diz respeito “a invisibi-
lidade da profissional do sexo no contexto das políticas sociais”. Tal categorização formou-se a 
partir da ausência na maioria (8) das matérias de questionamento ou apontamentos sobre como o 
serviço público municipal e/ou federal tem direcionado ações para essas mulheres. A reportagem 
da Mídia Ninja, que possui tradicionalmente cunho mais crítico, foi, junto da matéria do Portal 
Uol, as únicas que discorrerem sobre a imobilidade do Estado no que se refere à esse grupo 
social. No caso da notícia do Portal Uol, foi destacado também a preocupação das diferentes 
associações ou coletivos que apoiam as trabalhadoras do sexo, com as mulheres acima de 60 
anos – integrantes do grupo de risco de contaminação do novo coronavírus. Tais associações e/
ou coletivos aparecem, aliás, em 07 reportagens analisadas, nos permitindo inferir que são essas 
organizações as responsáveis – muito antes da pandemia – por discutir e defender os anseios e 
direitos das trabalhadoras sexuais. 

Nas notícias do Estado de Minas e Portal Uol, por exemplo, a presidente da APROSMIG, 
Cida Vieira, relata em entrevista o quanto esse ofício é estigmatizado pela sociedade e mesmo na 
proposição de políticas sociais (Moraes & Almeida, 2020). Sendo as diferentes frentes de orga-
nização coletiva, formadas, muitas vezes, pelas próprias trabalhadoras sexuais, as responsáveis 
por pensar, organizar e executar ações que estão ajudando essas mulheres neste momento pan-
dêmico. É citado nas 07 reportagens, iniciativas de auxílio (financeiro, alimentar, e de moradia) 
por parte da Associação de Prostitutas de Brasília, Minas Gerais, Maranhão, Sergipe, Manaus 
e Belo Horizonte. Além do coletivo Clã das Lobas de Belo Horizonte, que disponibilizou uma 
casa com capacidade de abrigo para 40 mulheres que ficaram sem moradia após o fechamento 
dos hotéis (Emiliana, 2020). 

Essa forma de organização coletiva nos levou a observar que no caso desse grupo social 
de mulheres o poder está sendo exercido de forma coletiva (Berth, 2018), uma vez que o poder 
é resultado da capacidade humana, por ação e atuação, que não consiste apenas na operaciona-
lização para os próprios fins, mas no coletivo comum (Arendt, 2010). Nesse sentindo, a partir 
das reivindicações da APROSMIG, algumas ações estão sendo organizadas para atendimento 
das profissionais que passam por dificuldades. Essa associação conseguiu articular para que três 
hotéis de sexo acolhessem algumas mulheres durante o período em que o mesmo estava fechado 
(Emiliana, 2020). Além disso, campanhas de arrecadação de alimentos foram feitas com a ajuda 
da Cruz Vermelha da capital mineira e a ABRASEL (Associação e Bares e Restaurantes). 

No que se refere à Prefeitura da capital, a única informação detectada em duas repor-
tagens foi que, por meio da Secretaria de Saúde municipal, as profissionais do sexo poderiam 
realizar o teste para o Covid-19 de forma gratuita (Moraes & Almeida, 2020) e seriam disponi-
bilizadas passagens rodoviárias para aquelas que possuem família no interior e desejassem voltar 
para suas residências familiares (Emiliana, 2020). No entanto, ambas as notícias tratavam dessas 
iniciativas de forma “futura”, não sendo possível confirmar se houve a execução das mesmas.
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Ao final, a ausência de informações sobre ações públicas em favor dessas mulheres du-
rante a pandemia, demonstrou a clara falta de políticas sociais destinadas a esse grupo social. 
Sendo as diferentes forças organizadas por meio de associações ou coletivos, o local no qual 
essas mulheres possuem representatividade e podem se unir a favor de suas lutas. A discussão 
de Collins (2019) sobre as mulheres negras nos ajudou a compreender que: 

[...] quando essas expressões de consciência individuais são articuladas, discutidas, contes-
tadas e agregadas de maneiras que refletem a heterogeneidade [...] uma consciência coletiva 
de grupo, empenhada em resistir a opressão, torna-se possível (Silva, 2019, p. 3).

Por isso, entendemos que a aparente “não existência” das trabalhadoras sexuais na 
perspectiva de seus direitos, pode ser associada à opressão que a mesma sofre ao longo da his-
tória. E a união das mesmas em coletivos é a possibilidade de existência e sobrevivência. Visto 
que como interpretamos nas análises, talvez, pelo menos na região da Guaicurus, o consumo do 
prazer esteja à frente da saúde ou das condições sociais da profissional do sexo. 

aLgUmas COnsideraçÕes

Por se tratar de um trabalho introdutório, realizado em um curto período de tempo, pre-
ferimos discorrer sobre algumas considerações, sem correr o risco de finalizar as discussões aqui 
realizadas. Portanto, compreendemos que a trabalhadora sexual ainda traz consigo o estigma de 
exercer uma atividade entendida como imoral e pecaminosa. O que dificulta o reconhecimento 
da mesma como profissional e cidadã de direitos, reforçando sua imagem objetificada, que serve 
apenas ao desejo dos homens. O consumo do prazer, em contrapartida, aparece nas reportagens e 
nos comentários feitos por leitores como essencial aos homens, ocupando, inclusive, centralidade 
nas matérias analisadas. O que nos encaminha à reflexão de que o fechamento dos hotéis de sexo 
em decorrência da pandemia parece incomodar mais pela paralização dos serviços sexuais em 
si (consumo), do que pelas consequências – como a ida das mulheres para às ruas, ou situações 
de fome – na vida da trabalhadora sexual.
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RESUMO: As medidas restritivas impostas pelo coronavírus, em especial, o isolamento 
social, acarretam preocupações quanto à manutenção da prática de atividade física 
nos momentos destinados ao lazer. Assim, este trabalho tem como objetivo relatar 
e refletir sobre a experiência de uma profissional de Educação Física em manter a 
motivação de idosas e adultas para a prática de atividades físicas no lazer, de forma 
on-line, durante o período de isolamento imposto pela pandemia. Trata-se de um 
relato de experiência, vivenciado por uma profissional responsável por um grupo de 
atividades físicas, no município de Florianópolis, SC, Brasil. Um dos desafios viven-
ciado pela profissional é a preocupação em não acompanhar de perto a realização 
dos exercícios. A profissional observou o quanto o contato social é importante para 
essas participantes. Problemas com a conexão e mau funcionamento do aplicativo 
on-line são comuns. As participantes têm demonstrado satisfação com as aulas. A 
profissional tem utilizado sua criatividade para tornar as atividades estimulantes. 
Conclui-se que este formato de atuação profissional é desafiante, contudo, mostra-se 
como uma potencial estratégia de ampliar a participação em atividades físicas no lazer.
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RESUMEN: Las medidas restrictivas impuestas por el coronavirus, en particular, el 
aislamiento social, despiertan preocupaciones sobre el mantenimiento de la actividad 
física en los momentos destinados al ocio. Así, este trabajo tiene como objetivo 
informar y reflexionar sobre la experiencia de una profesional de Educación Física 
en el mantenimiento de la motivación de mujeres mayores y adultas para practicar 
actividades físicas durante el tiempo libre, en línea, durante el período de aislamiento 
impuesto por la pandemia. Es un relato de experiencia, vivida por una profesional 
responsable de un grupo de actividades físicas, en la ciudad de Florianópolis, SC, 
Brasil. Uno de los desafíos que experimenta la profesional es la preocupación por no 
monitorear de cerca la realización de los ejercicios. La profesional señaló lo importante 
que es el contacto social para estos participantes. Los problemas con la conexión 
y el mal funcionamiento de la aplicación en línea son comunes. Las participantes 
han mostrado satisfacción con las clases. La profesional ha utilizado su creatividad 
para hacer que las actividades sean estimulantes. Se concluye que este formato de 
desempeño profesional es desafiante, sin embargo, se muestra como una estrategia 
potencial para ampliar la participación en actividades físicas en el tiempo libre.

PALABRAS CLAVE: Recreación. Actividad física. Aislamiento social.

inTrOdUçãO

Em 30 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o 
novo coronavírus (Covid-19) constitui uma emergência de saúde pública de importância interna-
cional, o maior alerta emitido pela organização (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2020). 
Em 11 de março de 2020 foi considerado uma pandemia. Esta acontece quando uma epidemia 
se estende a níveis mundiais, isto é, quando um surto de uma doença se espalha por diferentes 
continentes com transmissão comunitária (OMS, 2020).

No Brasil, o primeiro caso foi confirmado pelo Ministério de saúde, em 26 de fevereiro, 
sendo o primeiro país a registrar caso na América Latina (Ministério da Saúde, 2020). A partir 
disso, os estados brasileiros tomaram medidas distintas para reduzir a velocidade de propagação 
do vírus e evitar a lotação dos serviços de saúde, principalmente, das Unidades de Terapia Inten-
sivas (UTI), na tentativa de reduzir os impactos da pandemia (OMS, 2020). Em Florianópolis 
(SC/Brasil), local deste estudo, a partir do dia 17 de março, foi decretada situação de emergência 
e foram tomadas algumas medidas de isolamento social, como interrupção de aulas e eventos, e 
fechamento de cinemas, shoppings, bares, restaurantes, academias, espaços públicos e privados 
de lazer etc. (Florianópolis, 2020), indo ao encontro das recomendações da OMS (OMS, 2020). 

Dessa forma, como descrito por Armitage and Nellums (2020), isolar, principalmente, 
os idosos, tende a reduzir a transmissão, atrasar o pico dos casos e a propagação do vírus para 
o grupo de risco. Por outro lado, segundo os mesmos autores, deve-se pensar no aumento dos 
transtornos afetivos, visto que, o isolamento social, em adultos mais velhos, é um sério problema 
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de saúde pública (Gerst-Emerson & Jayawardhana, 2015). Do mesmo modo, estudos mostram 
que a falta de contato social pode ocasionar, maior solidão, depressão, ansiedade, entre outros 
transtornos (Banerjee, 2020; Newman & Zainal, 2020; Santini et al., 2020).

Em função das medidas para prevenção do contágio, em especial, o isolamento social, 
as pessoas encontram-se por mais tempo dentro de casa e sem possibilidade de frequentar lo-
cais específicos para a prática de atividade física no lazer. A manutenção ou a adesão à prática 
de atividade física são preocupações acarretadas por essas restrições, uma vez que a atividade 
física no lazer é uma das alternativas de ação em saúde, capaz de promover a manutenção do 
bem estar e da qualidade de vida, inclusive, durante a pandemia. Assim, verifica-se a publicação 
de estudos atuais tratando da importância da prática de atividade física durante este período, 
incluindo recomendações, como os de Joy (2020), Raiol (2020), Oliveira Neto et al. (2020) e 
Pitanga, Beck e Pitanga (2020).

Pitanga, Beck e Pitanga (2020) destacam a importância da redução do comportamento 
sedentário e da prática regular de atividade física para a manutenção da saúde cardiovascular 
e metabólica. Joy (2020) e Raiol (2020) acrescentam ainda benefícios para a saúde mental e 
para o sistema imunológico, inclusive, para as pessoas que pertencem ao grupo de risco. Alguns 
desses autores recomendam ainda que, se a prática for realizada em casa, que seja realizada por 
meio de vídeos, de aplicativo e sob orientação profissional on-line (Pitanga, Beck & Pitanga, 
2020; Raiol, 2020).

Além disso, as tecnologias on-line podem contribuir fornecendo rede de apoio e senti-
mento de pertencimento, principalmente para aqueles, cuja única interação social é fora de casa 
(Newman & Zainal, 2020). Dessa forma, o contato mais frequente com amigos, familiares e 
profissionais de saúde pode oferecer suporte social fundamental neste momento de isolamento 
forçado, o qual o mundo vivencia (Armitage & Nellums, 2020; Raiol, 2020). 

Assim, é preciso buscar e refletir sobre estratégias que favoreçam a saúde integral das 
pessoas que, há pelo menos seis meses, permanecem em seus lares, impossibilitadas de desfrutar 
de espaços de lazer. O lazer está sendo entendido neste estudo como produção humana, em 
estreita relação com outras esferas da vida. Manifestações culturais como jogos, brincadeiras, 
esportes, artes, ócio, dentre outras, são ressignificadas em função de seus contextos, tempo, es-
paço e interpretação individual (Gomes, 2008).

Compartilhamos com Gomes (2008, 2014) que o lazer se constitui a partir de três 
elementos articulados: tempo/espaço social, manifestações culturais e ludicidade. O tempo/es-
paço social compreendido como produto das relações sociais e da natureza, usufruto do tempo 
presente, não se limita aos períodos institucionalizados, indo além do espaço físico, pois a apro-
priação dos sujeitos é capaz de transformá-lo em ponto de encontro e de convívio social para o 
lazer. As manifestações culturais são conteúdos vividos como desfrute e fruição da cultura, seja 
como diversão, descanso ou desenvolvimento, podendo ser vivenciadas por práticas, corporais, 
artísticas, intelectuais, contemplativas, reflexivas, etc.; e a ludicidade é a expressão humana de 
significados da/na cultura manifesta no brincar consigo, com o outro e com a realidade.
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Partindo dessas considerações, este trabalho enfoca a particularidade da atividade física 
no lazer. Para tanto, o objetivo é relatar e refletir sobre a experiência de uma profissional de 
Educação Física autônoma em manter a motivação de idosas e adultas para a prática de ativida-
des físicas no lazer, de forma on-line, durante o período de isolamento imposto pela pandemia.

meTOdOLOgia

Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por uma profissional de Educação 
Física autônoma responsável por um grupo de atividades físicas realizado no Conselho Munici-
pal de um bairro de Florianópolis, SC, Brasil. Esse grupo é aberto ao público e conhecido como 
“Ginástica para a terceira Idade”, porém não possui restrição de idade, tampouco de sexo, mas 
é frequentado apenas por mulheres. É composto por 16 participantes, sendo 12 idosas e quatro 
adultas. As atividades acontecem em dois encontros semanais, às terças e quintas-feiras à noite, 
com duração de 60 minutos cada. O espaço onde ocorriam as atividades antes do isolamento 
social é amplo, bem iluminado e ventilado e, para a realização das atividades, eram disponibili-
zados alguns materiais como bolas, halteres, caneleiras, tatames, bastões, arcos e cordas.

A profissional assumiu as aulas do grupo no dia 10 de março de 2020, ou seja, poucos 
dias antes da necessidade de isolamento social ocasionado pela pandemia. No entanto, o grupo já 
existe há alguns anos, anteriormente coordenado por outros profissionais da área, com atividades 
presenciais até esse momento. O intuito do grupo é fazer com que essas mulheres mantenham 
a prática de atividade física de forma lúdica e prazerosa.

resULTadOs e disCUssÕes

Antes de assumir o grupo, a profissional acompanhou duas aulas ministradas pela 
responsável na época. Assim que iniciou sua atuação, foram realizadas três aulas presenciais. 
A profissional foi muito bem recebida pelas participantes e, durante essas aulas, foi possível 
perceber que o grupo é bastante animado, sempre conversando, fazendo brincadeiras e piadas, 
sorrindo, demonstrando uma boa convivência entre as participantes.

A partir da determinação do isolamento social na cidade, as aulas presenciais foram 
suspensas. Nessa data, ainda não havia clareza sobre quanto tempo em afastamento social seria 
necessário e, levando em consideração que a maioria das alunas do grupo é idosa, portanto, 
pertencentes ao grupo de risco, as atividades foram suspensas.

A princípio, algumas alunas sugeriram que as aulas fossem realizadas ao ar livre, em 
um parque público próximo ao Conselho Municipal, enquanto outras se manifestaram a favor 
do cancelamento das aulas. Como, desde o início, as restrições foram rigorosas no Estado de 
Santa Catarina (Brasil), essas aulas ao ar livre não ocorreram.

As aulas on-line não foram iniciadas de imediato, pois a profissional teve dúvidas com 
relação ao funcionamento, eficácia e segurança de aulas não presenciais, principalmente por não 
poder acompanhar de perto a realização dos exercícios, e também teve resistência quanto ao uso 
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das plataformas on-line. Dessa forma, inicialmente, a profissional realizou a gravação de alguns 
vídeos com explicação da realização de algumas atividades e dos exercícios e disponibilizou em 
um grupo do aplicativo Whatsapp, ao qual as participantes pertencem. Poucas delas relataram 
ter realizado os treinos, e algumas mencionaram não terem se sentido estimuladas a realizar 
atividades dessa forma. 

São várias as motivações que levam as pessoas a participarem de grupos de atividades 
físicas (Ribeiro et al., 2012). Especula-se que a orientação profissional, bem como a forma como 
o profissional conduz as atividades sejam fatores determinantes para a motivação, e, consequen-
temente, à adesão dos participantes (Lima, Giacomazzi, Scortegagna & Portella, 2019). 

Partindo desses pressupostos, acredita-se que o interesse das participantes pode ter sido 
influenciado, devido à alteração de forma inesperada dos métodos de ensino e das orientações da 
profissional ter sido assíncrona, ou seja, de modo não concomitante. Visto que, como colocado 
por Lima e colaboradores (2019), o profissional de Educação Física é “peça-chave” do grupo, 
sendo que, além de responsável pelas orientações técnicas, é, também, o condutor e o articulador 
do grupo, o comunicador, o mediador de conflitos e aquele que conhece as particularidades dos 
envolvidos. 

Para superar essa limitação, a responsável sugeriu ainda a realização de aulas por meio 
de um aplicativo de redes sociais, sendo este as lives do Instagram, mas a maioria das participan-
tes não aceitou, muitas delas dizendo não possuir o aplicativo e não ter conhecimento de redes 
sociais. Com o prosseguimento da exigência de isolamento social e essa recusa inicial, o grupo 
permaneceu pouco mais de um mês sem atividades. Embora, de acordo com Oliveira Neto et 
al. (2020), a falta de tempo, que antes era vista como uma barreira para a prática de atividades 
físicas, agora não fosse mais, outros aspectos devem ser considerados para que novas barreiras 
não sejam criadas, especialmente, para o lazer em geral.

Durante esse período, a profissional buscou informações em palestras e cursos on-line 
sobre a melhor forma de atender seu público à distância. Buscou ainda conhecer plataformas 
que permitissem reuniões on-line, para que as aulas pudessem ser retomadas de modo síncrono. 
Assim, a responsável se sentiu estimulada pela vivência de experiências pessoais de realização 
de aulas on-line, e também, pelo estímulo dado por outros profissionais e por algumas alunas, a 
sugerir, novamente, o retorno do grupo por meio de aulas em uma plataforma de reunião on-line. 
Esse foi o primeiro desafio, uma vez que a profissional, por opção própria, sempre priorizou o 
contato pessoal em detrimento à utilização de redes sociais ou ao uso de aplicativos. As aulas 
on-line começaram em 23 de abril de 2020.

Inicialmente, houve um pouco de resistência por parte das participantes, com poucas 
manifestações positivas sobre estes tipos de aulas, mas, após um curto período de tempo, possi-
velmente quando as pessoas passaram a perceber que a situação de isolamento perduraria mais 
do que se pensava inicialmente, outras alunas aceitaram realizar essas aulas. Mesmo assim, o 
número de participantes foi muito reduzido. Nesse formato de aulas, o grupo conta atualmente 
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com cinco a seis participantes. Algumas não puderam participar porque saíram do emprego e 
não puderam permanecer pagando pela atividade, outras justificaram que não se adaptaram à 
aula on-line, algumas tiveram problemas de saúde ou compromissos familiares, mas a maioria 
não justificou a não participação.

Antes de iniciar as aulas, foram enviadas explicações por escrito, no grupo de Whatsapp 
supramencionado, sobre como a plataforma funciona e como deveriam incluir o aplicativo nos 
celulares ou computadores. Também foram enviados vídeos explicativos sobre as funções da 
plataforma e como utilizá-las, gravados pela própria profissional, além da troca de mensagens 
particulares sobre problemas e dúvidas específicas.

Um dos maiores desafios vivenciado pela profissional, como mencionado anteriormente, 
é a preocupação em não estar acompanhando de perto a realização dos exercícios, o que dificulta 
as correções posturais e dos movimentos realizados, bem como o feedback sobre a intensidade 
do treino e a adequação dos exercícios, os quais podem ser visualizados por meio de expressões 
faciais e corporais quando o treino ocorre de forma presencial. Segundo Oliveira Neto et al. 
(2020), em função da distância entre profissional e aluno, adequar o nível de dificuldade dos 
exercícios é o desafio inicial para a sua prescrição. Esses mesmos autores afirmam ainda que 
a impossibilidade de comunicação face a face e consequente diminuição da supervisão podem 
diminuir a disposição das pessoas para a prática de atividades físicas.

Assim, a profissional buscou minimizar esse problema, detalhando como realizar os 
exercícios, dando comandos verbais durante toda a realização, observando as praticantes sempre 
que possível, e buscando ou adaptando exercícios para que sejam mais seguros. Outra forma de 
minimizar esses desafios, percebida pela profissional, é sempre buscar aprimorar as conversas 
com as alunas, procurando saber como se sentem sobre as atividades realizadas, para obter esse 
feedback.

A orientação de um profissional é importante na prática de atividades físicas em casa, a 
fim de permitir que a prática seja segura, adequada, eficiente (aspectos fisiológicos) e eficaz (as-
pectos psicobiológicos), bem como para que essas atividades se tornem prazerosas e motivantes 
para o praticante (Raiol, 2020; Oliveira Neto et al., 2020). Nesse sentido, as atividades desen-
volvidas pela profissional, para esse grupo, buscam trabalhar diversas capacidades e habilidades 
como força, equilíbrio, resistência, agilidade, coordenação motora, flexibilidade e estimulação 
cognitiva. A profissional procura variar as aulas, tanto com a utilização de materiais disponíveis 
em casa como cabo de vassoura, cadeira, parede, pacotes de alimentos, garrafinhas, livros, almo-
fadas, toalhas, cangas, tecidos elásticos, etc, quanto nas próprias atividades, utilizando danças, 
brincadeiras, desafios, inserindo outras modalidades de aulas ou exercícios como combat, pilates, 
step, etc., com o intuito de torná-las momentos prazerosos, em que as praticantes possam, para 
além de se divertir, entregar-se integralmente, reafirmando algumas das características do lazer.

Em algumas aulas são utilizados estímulos musicais, como as aulas de dança e ginástica 
aeróbia, que foram muito bem recebidas pelas participantes, haja vista terem terminado as aulas 
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com exclamações de diversão. Por sua vez, na aula de step (realizada sem a plataforma step tra-
dicional), embora tenham gostado, mencionaram que a grande quantidade de estímulo - visual, 
comandos de voz, além de terem que coordenar os movimentos e da música, que por vezes não 
era clara e travava o áudio, acabaram tornando a aula um pouco confusa. Após a finalização 
da aula, a profissional conversou com as participantes, que sugeriram em uma próxima vez que 
apenas a responsável ouvisse a música para que pudesse dar ritmo aos movimentos e elas apenas 
acompanhassem o comando de voz.

Esses feedbacks das participantes e trocas de percepções são essenciais para aprimorar 
as experiências, sob este novo formato de aulas, pois está sendo um momento de aprendizado 
coletivo, em que muitos profissionais e participantes estão tendo o contato pela primeira vez com 
as aulas de atividade física realizadas de forma on-line, bem como o uso de plataformas on-line 
específicas. Nesse sentido, configura-se como um processo conjunto pela busca de se adequar e 
conhecer novas possibilidades de engajamento e manutenção da prática de atividade física no 
lazer, especialmente neste período de isolamento social que está se estendendo mês a mês.

Outras situações divertidas são vivenciadas nos momentos das atividades recreativas. 
É possível perceber que as participantes ficam animadas sempre que é realizada alguma dessas 
atividades durante a aula, no aquecimento ou no decorrer das atividades, alguma dança ou 
movimentações mais dinâmicas e simples com música.

A profissional também observou, durante esse período de isolamento, o quanto o con-
tato social, as trocas e as conversas são importantes para essas participantes. No início das aulas 
on-line, elas interagiam pouco e ficavam mais focadas nas atividades, mas, agora, elas conversam 
entre si ou com a profissional durante os intervalos e quando ocorre algum problema com a 
internet da profissional e elas permanecem na reunião, trocando receitas, conselhos e carinhos. 
Talvez a aceitação que o tempo trouxe de que essa situação precisa ser prolongada tenha dei-
xado-as mais à vontade com essa sociabilidade por meios tecnológicos, embora elas sempre se 
manifestem ansiando pelo retorno presencial.

Segundo Armitage and Nellums (2020) e Raiol (2020), é importante manter a intera-
ção social durante esse período, mesmo que à distância e por meio digital. Quando as pessoas 
se sentem à vontade com as outras, seja com o profissional, seja com as colegas e/ou amigas, e 
quando as aulas incentivam a descontração, essa troca, que nem sempre é comum, principalmente 
para as idosas, torna-se mais fácil e constante. Oliveira Neto et al. (2020) incluem ainda o apoio 
familiar como forma de motivação para a prática de atividades físicas, em especial quando os 
mesmos interagem durante a prática. A profissional observou essa interação por diversas vezes 
durante esse período, seja por meio de auxílio tecnológico realizado pelos filhos e, até mesmo, 
pela participação de cônjuges e netos em alguns treinos.

Problemas com a conexão e com o mau funcionamento do aplicativo também são co-
muns, tanto para a profissional, quanto para as participantes. Por vezes, não é possível acessar 
a plataforma on-line e isso causa um certo constrangimento. Quando a falha acontece para a 
profissional, esta grava vídeos explicando e demonstrando a aula e envia por Whatsapp. Quando 
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acontece com as alunas, a profissional tenta conversar pelo Whatsapp, no intuito de auxiliar a 
reconexão, porém, muitas vezes, não consegue.

Uma das propostas da profissional ao assumir as aulas para este grupo, no início de 
março, era trabalhar com atividades recreativas e jogos que incentivassem a criatividade, para 
tanto, havia planejado diversas atividades presenciais. No entanto, em decorrência do isolamento 
social, ainda não conseguiu desenvolvê-las no formato de aula on-line. Embora tente inserir essa 
possibilidade em algumas aulas, como por exemplo, na aula de dança, na qual as participantes 
tiveram um momento de livre expressão, mas como não foi possível vê-las, não foi possível 
avaliar se esse objetivo foi alcançado.

COnsideraçÕes Finais

Embora o número de participantes do grupo de atividades físicas tenha reduzido, as 
mulheres que aderiram às aulas on-line têm demonstrado satisfação, por meio de suas falas e 
mensagens no grupo de Whatsapp, permanecendo interessadas e animadas durante as práticas e 
mencionando incentivar outras pessoas a aderirem às atividades, tanto as participantes do grupo 
que permanecem paradas, quanto pessoas conhecidas de fora do grupo.

A profissional, responsável pelo grupo ora relatado, tem utilizado sua criatividade para 
tornar essas aulas atrativas, divertidas, variadas e estimulantes para as participantes. Além disso, 
vem desenvolvendo a capacidade de aprimorar seu trabalho e, principalmente, as sutilezas da 
interação à distância. Desafios atuais e imprescindíveis para um trabalho inovador e cuidadoso.

Este formato de atuação profissional é desafiante, contudo, mostra-se como uma potencial 
estratégia para ampliar a participação em atividades físicas no lazer. Ademais, configura-se como 
um momento de sociabilidade, permitindo manter o vínculo entre a profissional e as participantes.

Relatos como estes legitimam as atuais configurações que o lazer passa a assumir na 
vida contemporânea, exigindo saberes e habilidades que transbordam as questões técnicas, no 
caso deste estudo, relacionadas à atividade física.

reFerÊnCias

Armitage, R. & Nellums, LB (2020). Covid-19 and the consequences of isolating the elderly. 
The Lancet Public Health, 5 (5), e256. doi: 10.1016 / S2468-2667 (20) 30061-X

Banerjee, D. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on elderly mental health. International 
Journal of Geriatric Psychology, 1-2. doi: 10.1002 / gps.5320

Gomes, C. L. (2008). Lazer urbano, contemporaneidade e educação das sensibilidades. Revista 
Itinerarium, Rio de Janeiro, 1, 1-18.

Gomes, C. L. (2014). Lazer: Necessidade humana e dimensão da cultura. Revista Brasileira de 
Estudos do Lazer,  1(1), 3-20.



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

390 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Florianópolis (2020). Decreto nº 21.352/20 de 17 de março de 2020. Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Florianópolis, ed. nº 2651. Secretaria Municipal da asa Civil.

Gerst-Emerson, K., & Jayawardhana, J. (2015). Loneliness as a public health issue: The impact 
of loneliness on health care utilization among older adults. Am J Public Health, 105(5), 1013-
1019. doi: 10.2105/AJPH.2014.302427

Joy, L. (2020). Staying Active During Covid-19. EIM Blog – American College of Sports 
Medicine. Disponível em https://www.exerciseismedicine.org/support_page.php/stories/?b=892. 
Acesso em 23 set. 2020.

Lima, A. P., Giacomazzi, R. B., Scortegagna, H. M., & Portella, M. R. (2019). Grupo de 
convivência para idosos: O papel do profissional de educação física e as motivações para 
adesão à prática de atividade física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 42, 1-8. doi: 
10.1016/j.rbce.2019.02.001 

Ministério da Saúde (2020). Primeiro caso de Covid-19 no Brasil permanece sendo o de 26 de 
fevereiro. Consultado em 23 de setembro de 2020. Disponìvel em https://www.gov.br/saude/
pt-br/assuntos/noticias/primeiro-caso-de-covid-19-no-brasil-permanece-sendo-o-de-26-de-
fevereiro

Oliveira Neto, L., Elsangedy, H. M., Tavares , V. D. O., Teixeira, C. V. La S., Behm, D. G., 
& Silva-Grigoletto, M. E. (2020). #TreineEmCasa – Treinamento físico em casa durante a 
pandemia do Covid-19 (SARS-COV2): Abordagem fisiológica e comportamental. Revista 
Brasileira de Fisiologia do Exercício [online]. Disponível em https://www.researchgate.net/
publication/340600545_TreineEmCasa_-_Treinamento_fisico_em_casa_durante_a_pandemia_
do_Covid-19_SARS-COV2_abordagem_fisiologica_e_comportamental. Acesso em 24 set 2020

Organização Mundial da Saúde (2020). Folha informativa Covid-19 - Escritório da OPAS e 
da OMS no Brasil. Consultado em 23 de setembro de 2020. Disponìvel em https://www.paho.
org/pt/Covid19

Pitanga, F. J. G., Beck, C. C., & Pitanga, C. P. S. (2020). Atividade física e redução do 
comportamento sedentário durante a pandemia do coronavírus. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia (online). doi: 10.36660/abc.2020023 

Newman M., & Zainal, N. (2020). The value of maintaining social connections for mental 
health in older people. Lancet Public Health, 5, e12–13. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30253-1

Raiol, R. A. (2020). Praticar exercícios físicos é fundamental para a saúde física e mental 
durante a Pandemia da Covid-19. Brazilian Journal of Health Review, 3(2), 2804-2813. doi: 
10.34119/bjhrv3n2-124

Ribeiro, J. A. B., Cavalli, A. S., Cavalli, M. O., Pogorzelski, L. V., Prestes, M. R., & Ricardo, 
L. I. C. (2012). Adesão de idosos a programas de atividade física: Motivação e significância. 
Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 34(4), 1-16. doi:10.1590/S0101-32892012000400012

https://doi.org/10.1016/j.rbce.2019.02.001
https://doi.org/10.1016/j.rbce.2019.02.001


391Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Santini, Z. I., Jose, P. E., Cornwell E. Y., Koyanagi, A., Nielsen, L., Hinrichsen, C.,  Koushede, V. 
(2020). Social disconnectedness, perceived isolation, and symptoms of depression and anxiety 
among older Americans (NSHAP): A longitudinal mediation analysis. Lancet Public Health, 
5, e62–70. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30230-0



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

392 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

VisiBiLidade LÉsBiCa e O aTraVessamenTO da 
inTerseCCiOnaLidade de raça-gÊnerO-CLasse assOCiada 
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RESUMO: Resultado de uma ação do projeto de extensão do Instituto Federal do 
câmpus Salto, esse relato de experiência apresenta o tema da visibilidade lésbica 
associada aos artefatos culturais de lazer e as questões de interseccionalidade de 
raça- gênero-classe. O projeto ocorre com eventos mensais que abordam dispositivos 
culturais como filmes, poesias, músicas, TEDs (Technology, Entertainment, Design), 
entre outros para discutir e dialogar sobre tal atravessamento. O projeto surgiu a 
partir de outra ação criada durante essa quarentena, entre projetos de extensão do 
campus, com o objetivo de discutir semanalmente sobre as categorias, raça-classe 
e gênero. Assim, essa ação se amplia para dialogar com músicas, filmes, seriados e 
documentários, que de alguma forma tocam na interseccionalidade. No primeiro 
encontro virtual ocorrido no mês de agosto de 2020, interpelamos sobre a questão 
da “visibilidade lésbica”. Tivemos a participação aproximada de quarenta pessoas, 
predominando mulheres brancas, adolescentes e estudantes de ensino médio. Os 
artefatos abordados foram a poesia “Luana Presente”, os filmes “Rafik”, “Azul é a 
cor mais quente” e “Ammonite” e o TED “My two mums”. Identificamos que esses 
artefatos de lazer veiculam diferentes ideias e contextos sobre as mulheres, sua orien-
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tação sexual, retratam preconceitos e violências em torno desta questão e nos chamam 
atenção para refletirmos sobre a condição das mulheres e o fato de serem lésbicas.

PALAVRAS-CHAVE: interseccionalidade. Raça. Gênero. Classe. Artefatos culturais.

RESUMEN: Fruto de una acción del proyecto de ampliación del Instituto Federal del 
Campus, este relato de experiencia presenta el tema de la visibilidad lésbica asociada 
a los artefactos de ocio cultural y cuestiones de interseccionalidad raza-género-clase. 
El proyecto se desarrolla con eventos mensuales que abordan dispositivos culturales 
como películas, poesía, música, TEDs (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), entre 
otros para discutir y dialogar sobre dicho cruce. El proyecto surgió de otra acción 
creada durante esta cuarentena, entre proyectos de ampliación del campus, con el 
objetivo de discutir semanalmente las categorías, raza-clase y género. Así, esta acción 
se expande al diálogo con música, películas, series y documentales, que de alguna 
manera tocan la interseccionalidad. En el primer encuentro virtual que tuvo lugar en 
agosto de 2020, preguntamos sobre el tema de la “visibilidad lésbica”. Contamos con 
la participación de aproximadamente cuarenta personas, predominantemente mujeres 
blancas, adolescentes y estudiantes de secundaria. Los artefactos abordados fueron 
la poesía “Luana Presente”, las películas “Rafik”, “El azul es el color más cálido” y 
“Ammonite” y el TED “Mis dos mamás”. Identificamos que estos artefactos de ocio 
transmiten diferentes ideas y contextos sobre las mujeres, su orientación sexual, 
retratan prejuicios y violencia en torno a este tema y llaman nuestra atención para 
reflexionar sobre la condición de las mujeres y el hecho de que son lesbianas.

PALABRAS CLAVE: Interseccionalidad. Raza. Género. Classe. Artefactos culturales.

inTrOdUçãO

Este projeto surgiu de um momento tenso que vivemos no Brasil e no mundo, não 
somente pela quarentena provocada pelo Covid151, mas essencialmente pelo processo fascista 
que prolifera no nosso país, pelo aumento das violências e pela constante ameaça e retirada de 
direitos das minorias sociais.

Portanto, partindo do pressuposto da democracia ameaçada na atualidade, da remoção 
de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e da necessidade de espaços de (in)formação e troca 
de saberes, este projeto colabora para oferecer mais um ambiente/espaço virtual para discussão 

151	 A	Covid-19	é	uma	doença	causada	pelo	coronavírus	SARS-CoV-2,	que	apresenta	um	quadro	clínico	que	
varia	de	infecções	assintomáticas	a	quadros	respiratórios	graves.	De	acordo	com	a	Organização	Mundial	
de	Saúde	(OMS),	a	maioria	dos	pacientes	com	Covid-19	(cerca	de	80%)	podem	ser	assintomáticos	e	cerca	
de	20%	dos	casos	podem	requerer	atendimento	hospitalar	por	apresentarem	dificuldade	respiratória	
e	desses	casos	aproximadamente	5%	podem	necessitar	de	suporte	para	o	tratamento	de	insuficiência	
respiratória	(suporte	ventilatório).	Recuperado	de	https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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em torno da temática da desigualdade social, com o atravessamento interseccional de raça, classe 
e gênero, apoiado pelos projetos de extensão locais que também tocam nestas temáticas. As ações 
operam em conjunto com as práticas dos seguintes projetos: Banca da Ciência, Colore, Meninas 
nas exatas e Núcleo Diversitas. 

Todas estas ações são do Instituto Federal do campus Salto, articulados com ensino, 
pesquisa e extensão, e realizam intervenções em escolas, associações, coletivos e conselhos da 
cidade e região. Promovem encontros e bate-papos semanais com bolsistas e voluntários; realizam 
eventos internos e externos; e operam com grupos de estudo sobre os seguintes temas: raça- 
diversidade - gênero - tecnologias – trabalho – mulheres – negros e negras – culturas, ciência e 
meio ambiente. Dessa forma, a interseccionalidade de raça – classe e gênero está presente nesses 
projetos de inúmeras formas.

Ao considerar um processo de interdependência entre classe –raça – gênero, surgido no 
final dos anos 70 em oposição crítica e coletiva a um feminismo puramente branco, de classe 
média e heteronormativo, a interseccionalidade surge como um olhar plural para a diversidade 
de identidades com enfoque na desigualdade social (Hirata, 2014).

Davis (2018) afirma que raça, classe e gênero são categorias que devem ser consideradas 
em conjunto. A autora cita o exemplo da luta das mulheres por direitos que foi ideologicamente 
definida como uma luta pelos direitos somente de mulheres brancas e de classe média; excluin-
do mulheres pobres e da classe trabalhadora, negras, latinas e de outras minorias do campo do 
discurso alcançado pela categoria “mulher”. Assim, diversos movimentos e contestações das 
próprias mulheres colaboraram na produção de poder e formaram “teorias e práticas feministas 
radicais das mulheres de minorias étnicas”.

Portanto, o objetivo dessa investigação é relatar como se deu o primeiro encontro deste 
projeto, com a temática “Visibilidade lésbica” eleita por estar associada ao tema desta ação e 
por ocorrer no mês de agosto. 

O mês de agosto foi declarado como o “Mês da Visibilidade Lésbica” por duas datas 
especiais: o dia 19 de agosto, nomeado o Dia Nacional do Orgulho Lésbico com a ideia de res-
peito e valorização do orgulho das mulheres lésbicas. Data escolhida em homenagem ao dia em 
que aconteceu a primeira manifestação lésbica no Brasil, que foi chamada como a revolução de 
Stonewall brasileira no dia 19 de agosto de 1983, liderado pela ativista brasileira Rosely Roth. 
E o dia 29 de agosto, data escolhida em 1996 por ativistas lésbicas brasileiras no mesmo dia que 
aconteceu o 1º seminário nacional de lésbica, organizado pelo Coletivo de Lésbica do Rio de 
Janeiro (COLERJ), dia dedicado para retratar sobre políticas públicas de combate à lesbofobia 
e dar visibilidade à comunidade lésbica no Brasil (Soares, 2017).

O evento foi preparado a partir de encontros, entre os bolsistas e a coordenação do 
projeto, com leituras prévias sobre o tema, levantamento de dados e elaboração do roteiro da 
atividade. A partir disso, elegemos cinco artefatos para serem apresentados e divulgados no dia 
do evento.
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CaminHOs meTOdOLÓgiCOs 
Os caminhos metodológicos, deste relato, foram feitos a luz da teoria dos Estudos Cul-

turais, a partir do campo das metodologias pós-críticas. Compreendendo que diferentes formas 
e recursos podem ser usadas para o estudo dos objetos, procurando desconstruir barreiras e 
eliminar oposições, logo, a determinação dos métodos e técnicas está diretamente relacionada a 
fonte do estudo e seu contexto (Paraiso, 2004, Paraiso, 2014). 

Aqui o relato de experiência foi tomado como uma técnica descritiva para contar o 
passo a passo de uma ação que produz e movimenta os jogos de poder e saber. 

Nesse sentido, a poesia, os filmes e o TED aqui explorados são entendidos como artefatos 
culturais que possuem um currículo que ensinam algo sobre alguma coisa, geram processos de 
subjetivação, traduzem sentidos e significados e foram eleitos como dispositivos de saber para 
um evento que ocorre num tempo não-formal (Alves, 2019).

Para analisar os artefatos criamos um quadro com pré categorias que colaborassem na 
análise e contribuíssem para entendermos um pouco mais do nosso objeto. Após escolha dos 
artefatos, montamos o evento usando a ferramenta do “google meet”, e trouxemos uma con-
vidada lésbica para discutir questões a respeito da visibilidade desse dia. O evento ocorreu no 
dia vinte e sete de agosto deste ano de forma on-line; aplicamos um questionário utilizando a 
plataforma google forms, com a finalidade de identificar o público participante e quais relações 
esse público estabelecia com a temática. 

Para este relato, optamos em trazer a discussão sobre os artefatos e as relações que 
podem tencionar o cenário da interseccionalidade, dessa forma, não faremos uma abordagem 
direta dos e das participantes neste relato. 

Os arTeFaTOs e Os aTraVessamenTOs

Ao compreender a cultura como um espaço de luta, de múltiplas batalhas políticas e 
ideológicas, os Estudos Culturais começam a investigar as manifestações de lazer, como, o mo-
vimento rock, música folk, televisão, cinema, movimento do grafite e do hip-hop, em busca de 
perceber as relações políticas e de poder atreladas a esses elementos de lazer que foram nomeados 
como círculos de produção cultural (Paraskeva, 2011).

Vários estudos apresentam temáticas que perpassam o campo do lazer, da cultura e do 
currículo, que, por sua vez, são fundamentados nos Estudos Culturais, envolvendo valores pes-
soais e sociais, tais como, as investigações sobre rede social, histórias em quadrinhos, identidade 
de gênero, manifestações musicais, filmes, bonecas, programas de políticas públicas, corporações, 
literatura infantil, e elementos midiáticos; todas essas investigações de alguma forma atravessam 
o campo do lazer. Esses tipos de lazeres operam com artefatos que possuem um currículo com 
transmissão de sentidos, representações e significados para uma determinada comunidade e ou 
grupo de sujeitos (Alves, 2019).

Essas manifestações, nomeadas de “artefatos culturais” possuem significados construí-
dos, bem como, “silêncios gritantes”, que se relacionam com as dinâmicas de classe, gênero e 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

396 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

raça. Nessa perspectiva, a cultura, é um dispositivo de poder, um processo de construção de 
significados, sentidos e subjetivações dos sujeitos, que pode ser construída em qualquer tempo 
e espaço, inclusive no lazer. Não é uma prática reduzida ao resultado da ação, mas considera os 
movimentos humanos, ou seja, a maneira como o sujeito elabora suas obras e ações por meio 
dos processos educativos e das relações sociais que estabelece (Alves, 2019).

De acordo com Melo (2004), é relevante destacar que a cultura não se encerra em um 
conceito, nem em um tempo determinado, não é uniforme e homogênea, pois em função das 
diferentes relações (políticas, sociais, históricas, econômicas) e por diversos interesses envolvidos, 
habita um campo de mudanças.

Neste campo de mudanças, recorremos a Davis (2018, 2019), que em seus discursos 
afirma ser preciso compreendermos que classe informa a raça, e que a raça, por sua vez, in-
forma a classe, tal como, o gênero informa a classe. Para a autora, a raça é uma representação 
da maneira como a classe é vivida, é necessário refletirmos sensivelmente para percebermos as 
intersecções entre raça, classe e gênero e notar que entre essas categorias existem relações que 
são mútuas e outras que são cruzadas, e ainda, nenhuma pessoa deve assumir uma preferência 
de uma categoria sobre as outras.

Assim, nesse momento de pandemia, tivemos uma oportunidade de dialogar, on-line, 
por meio de uma sala (utilizando o google meet) sobre temas que atravessam essas categorias e 
que são essenciais para nossa formação, para nossas lutas e resistências. 

Trazemos resistência aqui num sentido foucaultiano, como uma brecha, uma organização 
e ao mesmo tempo desorganização, com direcionamento flexível e munido de micro poderes, 
operando para movimentação dos conhecimentos e produção de saberes, uma prática envolvida 
por um caráter cultural que produz saber e poder, colaborando para provocar e tencionar o status 
quo e desnaturalizar comportamentos (Alves, 2017; Alves, Baptista, Isayama, 2017).

Para esse exercício de resistências recorremos a música - filmes – documentários e séries 
que podem ser discutidas por bolsistas e ou convidados (as) – internos e externos, que façam 
uma aproximação entre um artefato e a questão de raça, classe e ou gênero. Como disse Caetano 
Veloso e Gilberto Gil: “Atenção. Tudo é perigoso. Tudo é divino maravilhoso. Atenção para o 
refrão. É preciso estar atento e forte” (Veloso e Gil, 1968).

No sentido de estarmos atentos e fortes para os combates, Davis (2017, p. 167) indica 
que: “... o povo negro foi capaz de criar com sua música uma comunidade estética de resistência 
que, por sua vez, encorajou e nutriu uma comunidade política de luta ativa pela liberdade”.

E ainda, quanto a resistência, Duarte (2013) aponta a existência de uma relação que 
opera com as reações nas relações de poder que se dão sempre a partir de um embate de forças, 
ou seja, há poderes se movimentando e fluindo e também resistências, deslocamentos contrários 
que escapam ao controle do poder. 

Desse modo, “onde há poder há resistência”, de maneira que todo e qualquer lugar 
social pode ser palco de resistência, com estratégias distintas. Na grade de governamentalidade 
de Foucault (2008), que analisou a conduta de loucos, doentes, delinquentes e de crianças, nos 
foi ensinado que o poder se movimenta pela produção de saberes.
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Nesse sentido, o espaço virtual de diálogos pode ser considerado como espaço de mi-
cropoderes que servem a diferentes naturezas de governamentalidade. Assim, “o poder não é 
primeiramente manutenção e recondução das relações econômicas, mas, em si mesmo, prima-
riamente, uma relação de força” (Foucault, 2005, p. 21). Para Foucault (2005), o poder não se 
dá e nem se troca, ele se exerce.

Sales (2010), por sua vez, afirma que “o poder é disperso, pulverizado, “microfísico”, 
atinge o cotidiano imediato das pessoas e está presente em todas as relações. O poder encontra-
se vinculado ao saber” (p. 29). 

O lazer como espaço de fruição, associado ao caráter de diversão, ludicidade e reflexão 
vincula possibilidades de movimentação de poder e saber por meio de suas práticas, experiências 
e vivências.

reLaTandO sOBre Os arTeFaTOs 

Assim, nesse jogo de produção dos saberes, para esse primeiro evento escolhemos dia-
logar sobre cinco artefatos, a poesia “Luana, Presente”; os filmes “Rafik”, “Azul é a cor mais 
quente” e “Ammonite” e o TED “My two mums (the myths of gay adoption)”.

Quadro 1: Artefatos escolhidos

Artefatos Classificação
Ano/

Lançamento
Contextos diversos

Luana Presente Poesia 2016
Mulher, negra, lésbica, periférica, pobre, 
violências.

Rafik Filme 2016/2018
Corpo negro, cultura africana, preconcei-
to, discriminação, luta.

Azul é a cor mais 
quente

Filme 2013
Exploração do sexo entre duas mulheres, 
relação lésbica, sensualidade do corpo fe-
minino. 

Ammonite Filme
2020/sem 

data de lanç.
Mulheres, ciência, relação lésbica, pre-
conceitos.

My two mums TED 2015 Preconceito, relação lésbica, adoção - 

Esses artefatos foram eleitos pelos (as) bolsistas do projeto a partir de indicações, pes-
quisas individuais e por tocarem em ambas questões: visibilidade lésbica e interseccionalidade.

Chamados de “máquinas docentes”, por Giroux (2001) e de “máquinas de ensinar”, por 
Paraíso (2010), o teatro, a tv, o cinema, a rádio, a internet, os jogos, as brincadeiras, as danças, 
letras de músicas, as revistas, os jornais, as corporações (Disney), dentre outros, são artefatos 
que compõem o campo da cultura que, consequentemente, possuem um currículo que ensinam 
e produzem modos de ser.
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A poesia “Luana, presente” foi feita pela Luz Ribeiro em homenagem a Luana Barbo-
sa dos Reis, uma mulher brasileira, negra, lésbica e periférica que foi assassinada por policiais 
militares no ano de 2016. Criaram suspeitas na moto que Luana estava dirigindo, dizendo que 
poderia ser roubada, na tentativa de pedir que fosse revistada por uma policial mulher Luana 
foi covardemente espancada (Ribeiro, 2017). 

A produção da poesia interliga o caso de Luana, com o caso de Cláudia Silva Ferreira, 
mulher negra e periférica que foi baleada em uma troca de tiros durante uma operação da Po-
lícia Militar, colocada no porta malas do carro, que segundo os policiais militares estava sendo 
levada para o hospital, quando seu corpo caiu para fora e foi arrastado por volta de 350 metros 
na Estrada Intendente Magalhães, com seu corpo preso ao carro pela roupa. 

A poesia “Luana Presente” traz uma crítica da falta de visibilidade e justiça nos casos 
Luana e Cláudia e retrata o preconceito e a lesbofobia que é muito presente em nosso país.

O filme Rafiki é inspirado em um conto chamado Jambula Tree, escrito pela autora 
ugandense Monica Arac de Nyeko, que começou a ser produzido em 2016 pela diretora e autora 
do roteiro Wanuri Kahiu. Originalmente, a história se passava em Kampala, na Uganda, mas 
Kahiu adaptou a história para Nairóbi, no Quênia, onde o longa foi rodado. Foi apresentado 
ao público pela primeira vez na edição de 2018 do Festival de Cannes e assumiu um importante 
papel, pois representou a primeira vez que um filme queniano fez parte da programação oficial 
em todos os 71 anos do evento (Pécora, 2019).

A equipe teve grande dificuldade para conseguir exibir Rafiki no Quênia, onde a homos-
sexualidade é punida com até 14 anos de prisão. Quando Kahiu se recusou a fazer alterações 
no filme, o governo proibiu a estreia, alegando como justificativa “temática homossexual e clara 
intenção em promover o lesbianismo”. A repressão foi além, uma vez que o governo proibiu que 
qualquer pessoa tivesse acesso ou divulgasse o filme, e declarou o vínculo e o consumo desse 
artefato como uma infração legal.

Rafiki mostra uma África feliz e um casal lésbico igualmente feliz, isto é, propõe ao 
espectador olhar a beleza da cultura africana, livre das visões racistas e preconceituosas comu-
mente pregadas pela mídia. Propõe pensar corpos negros felizes, cheios de vida e particularidades, 
estabelecendo um atravessamento entre questões raciais e a representação lésbica. 

Para ilustrar as críticas feitas à indústria cinematográfica, escolhemos o filme “Azul é a 
cor mais quente”. Trata-se de um filme francês, lançado em 2013, que recebeu a Palma de Ouro, 
no festival de Cannes, dirigido, co-escrito e co-produzido por Abdellatif Kechiche, estrelado 
por Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux. É baseado na História em Quadrinho Le bleu est une 
couleur chaude de Julie Maroh. O filme gira em torno de Adèle, uma adolescente francesa que 
descobre o amor e liberdade quando conhece uma aspirante a pintora de cabelo azul (Seydoux). 
O filme segue a relação amorosa delas durante anos, ao longo do ensino médio de Adèle, a sua 
vida adulta precoce e carreira como professora de escola (Instituto de cinema, s/d).

Ainda que aponte para representatividade lésbica e a parte técnica do filme tenha ga-
nhado muitos prêmios, este artefato é retratado sob um olhar fetichista e voltada ao imaginário 

https://www.telecineplay.com.br/filme/Rafiki_16047?utm_source=mulher_no_cinema&utm_medium=cpc&utm_campaign=branding%257Cmulheres_fazem_cinema%257Cup&utm_content=%257C%257Cnone%257Cnone%257Cnone%257Cnone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abdellatif_Kechiche
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A8le_Exarchopoulos
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9a_Seydoux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Le_bleu_est_une_couleur_chaude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Le_bleu_est_une_couleur_chaude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Julie_Maroh
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
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masculino. Evidências indicam que as protagonistas do filme, acusaram o diretor de tê-las tratado 
de maneira degradante nas gravações, existem relatos desse fato em alguns sites na internet, mas 
não há comprovações do caso e nem alegações de que as reclamações foram levadas à justiça 
(Instituto do cinema, s/d). Durante a trama há cenas do relacionamento das atrizes principais, 
que fazem analogia a um casal hétero tradicional, com clara separação de papéis. E por fim, um 
ponto a ser refletido é o roteiro, pois, ainda que adaptado de uma história escrita por uma mulher, 
o filme foi escrito e dirigido por um homem heterossexual,  o que leva ao questionamento se a 
história seria contada de uma outra forma caso fosse escrito e dirigido por uma mulher lésbica. 

O artefato Ammonite, produzido pelo diretor Francis Lee, cuja estreia está prevista para 
o dia 13 de novembro de 2020, nos Estados Unidos, é uma obra que contextualiza-se no início 
do século XIX, no Reino Unido. Ela retrata a vida da paleontóloga Mary Anning (Kate Winslet), 
a qual trabalha sozinha em uma companhia de coleta de fósseis comuns voltados à venda aos 
turistas, o trabalho que permite com que ela cuide de sua mãe enferma. Ao decorrer do filme, 
um homem rico oferece-lhe um trabalho, que envolve uma jovem londrina e uma grande ami-
zade, a qual, posteriormente, transformou-se em um relacionamento homoafetivo. Os desafios 
enfrentados pelo casal são apresentados no filme, visto que, durante a era vitoriana, período em 
que a obra se insere, a intolerância e a homofobia compunham uma triste realidade (Universo 
Online; Claudia; Canhisares, 2020).

O filme faz uma crítica à sociedade da época e apresenta ao espectador uma mulher, 
cuja a vida e trabalho, foram marcados pelos piores aspectos do patriarcado e da discriminação 
de classe e gênero. Ademais, outra questão abordada foi a invisibilidade da mulher na ciência, 
pois, embora tenha conseguido grandes feitos para a ciência da época, pelo fato de ser mulher, 
Mary Anning não pôde participar plenamente da comunidade científica do Reino Unido no 
século XIX, que era composta principalmente por homens anglicanos.

Já o artefato TEDx Talk aborda a história de um casal de duas mulheres britânicas e a 
jornada pela qual passaram para adotar uma criança. O TEDx Talk escolhido tem como título 
“My two mums (the myths of gay adoption)”, ou “Minhas duas mães (os mitos da adoção por 
casais homoafetivos)”, e apresenta as facetas sociais e interpessoais que Lynne Elvins e sua par-
ceira enfrentaram em sua jornada para adotar o seu filho, Steven (Elvins, 2015).

Lynne Elvins conta uma história que perpassa várias dificuldades, como os preconceitos 
que o casal sofreu devido à homofobia e às ideias tradicionais sobre papéis de gênero. Para o 
nosso evento, foi escolhido transmitir um fragmento que descreve a fala sobre as visões precon-
ceituosas da sociedade em relação à adoção por casais homoafetivos. 

Todos os artefatos utilizados estão publicamente acessíveis na internet. Fizemos um 
recorte de cenas e ou trailers de cada um para apresentarmos no evento, que está disponível 
num canal do youtube152. 

152  https://www.youtube.com/watch?v=UixyWy0GwM4 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://www.youtube.com/watch?v=UixyWy0GwM4
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COnsideraçÕes Finais

Consideramos que os artefatos eleitos para o primeiro evento do projeto se cruzam com 
a temática da interseccionalidade e podem ser ferramentas e dispositivos que ensinam e alteram 
os territórios fixos da heteronormatização e da lógica do patriarcado.

 São produções artísticas que podem colaborar para o combate à discriminação, a 
desconstrução de preconceitos estruturais e fortalecer as lutas e resistências pelos desiguais, ou 
seja, pela igualdade daqueles que fogem à regra da heteronormatividade.

Essa experiência, de atuar com um projeto de extensão no ensino informal que discute 
sobre interseccionalidade, tem nos provocado a refletir sobre como o lazer produz modos de 
ser que podem reforçar ou questionar contextos e situações. Notamos que os artefatos ensinam 
sobre diferença, diversidade, violências, racismo, preconceitos, heteronormatividade, machismo, 
misoginia, patriarcado, e enfaticamente, sobre as relações amorosas entre as mulheres, suas lutas 
e resistências para ter o direito social de amar e ser amadas por iguais.  
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RESUMO:  O presente trabalho se caracteriza como um relato de experiência que 
tem como objetivo descrever e refletir sobre duas formas de organização do recreio 
escolar de uma escola pública federal de ensino fundamental em tempo integral. São 
relatadas as experiências de organização de recreio, em que professores e monitores 
da escola atuam como mediadores entre os desejos e as práticas de lazer dos sujeitos: 
recreio presencial (antes da pandemia) e recreio on-line, em ambiente virtual, em 
decorrência do ensino remoto emergencial. Por fim, se reflete sobre as propostas de 
organização dos intervalos e almoço escolares, para além de seu entendimento como 
pausa, descanso ou preparação para as próximas aulas. Esses tempos/espaços são 
compreendidos como possibilidades de formação humana, de construção de socia-
bilidade e de autonomia dos adolescentes, para e pelo lazer, ampliando o universo 
de práticas de lazer que os estudantes conhecem.

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Recreio. Lazer. Mediação.

RESUMEN: El presente trabajo se caracteriza como un relato de experiencia que tiene 
como objetivo describir y reflexionar sobre dos formas de organización del tiempo 
de recreo escolar, o sea, los intervalos entre las clases, de una escuela pública federal. 
Se relatan experiencias de organización de recreo, en las que docentes y monitores 
escolares actúan como mediadores entre los deseos de los sujetos y las prácticas de 
ocio: recreo presencial (antes de la pandemia) y recreo online, como consecuencia de 
educación remota de emergencia. Finalmente, reflexiona sobre las propuestas para la 
organización de los intervalos entre las clases escolares, oponiéndose a su entendimento 
solamente descanso y preparación para las próximas clases. Estos tiempos/espacios 
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se entienden como posibilidades de formación humana, de construcción de la 
sociabilidad y autonomía de los estudiantes, ampliando el universo de prácticas de 
ocio que los estudiantes conocen e al que pueden acceder em la escuela.

PALABRAS-CLAVE: Escuela. Recreo. Ocio. Mediación

inTrOdUçãO

Por que aumentou a consciência popular do direito a mais educação e mais tempo de escola? 
Por uma constatação seríssima: a infância-adolescência está perdendo o direito a viver o 
tempo da infância. O direito a tempos dignos de um justo viver passou a ser visto como um 
dos direitos mais básicos. O direito a uma vivência digna do tempo da infância é precário 
quando as condições materiais de seu viver são precárias (Miguel Arroyo).

A afirmação acima nos provoca a refletir sobre a questão dos tempos escolares, em 
especial aqueles não preenchidos com atividades formais, isto é, os tempos entre as aulas, em 
que os estudantes, dentro dos limites de espaço, material e organização da escola, têm alguma 
liberdade para escolher com o que e como fruir seu tempo.

Com relação a esses tempos, é preciso avançar em medidas que o tornem ainda mais 
cheio de significado para a formação de crianças e adolescentes, lembrando que, como destaca 
o parecer CNE/CEB 7/2010, Art 9º, § 2º,

As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que 
compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de forma 
implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sen-
sibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas por 
meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo 
e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo 
recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola (Brasil, 2010) (grifo nosso).

Nesse sentido, mesmo os conflitos que emergem das práticas de lazer nos intervalos das 
aulas (conflitos que costumam ser percebidos por alguns servidores técnicos e docentes apenas 
como “incômodos”, uma vez que demandam intervenção de adultos) podem ser entendidos 
como ricas possibilidades de intervenção, na direção da valorização das diferenças individuais 
em relação a formas de ser, agir e pensar e na crítica a toda forma de discriminação, preconceito, 
violência (simbólica e física) ou exclusão.

Tais intervenções dos adultos - professores, monitores, estagiários, não previamente 
planejadas, mas que acontecem na medida das necessidades, podem, então, estimular a reflexão 
de crianças e adolescentes sobre a possibilidade de construção de experiências de lazer e de 
sociabilidade em que a interação social cria um ambiente prazeroso e inclusivo para todos. Tal 
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sociabilidade, como afirma Simmel (1949, p. 257), aproxima-se de um mundo sociológico ideal, 
em que “o prazer do indivíduo é sempre contingente à alegria dos outros; aqui, por definição, 
ninguém pode ter sua satisfação às custas de experiências contrárias da parte dos outros”.

Partindo dessas ideias iniciais, o presente relato de experiência se propõe a descrever e 
refletir sobre duas formas de recreio escolar desenvolvidas no Centro Pedagógico (CP) da Escola 
de Educação Básica e Profissional (EBAP) da UFMG156, uma escola pública federal de ensino 
fundamental em tempo integral, em que há três tempos de intervalo: um de 60 minutos (que 
inclui o tempo de almoço) e dois de 20 minutos157.

eXperiÊnCias de reCreiO nUma esCOLa de TempO inTegraL

A partir de observações dos tempos de recreio do 4º ao 9º anos (2º e 3º ciclos, uma vez 
que o 1º ciclo da escola tem horários diferentes de recreio e almoço), de queixas de estudantes 
(como o domínio de certos espaços e materiais por estudantes mais velhos e pelos homens, e o 
desejo de ampliação do universo de práticas no tempo de recreio) bem como de comentários de 
outros docentes da escola sobre um elevado número de desentendimentos durante os intervalos, 
tem sido desenvolvido, pelos professores de Educação Física (EF), um projeto chamado “Lazer, 
Sociabilidade e Construção da Autonomia”, desde agosto de 2019.

A proposta partiu da escuta dos alunos em relação a atividades de lazer de seu interesse 
e investiu na mediação, por docentes e monitores (estagiários e bolsistas de graduação), entre os 
desejos dos alunos, as possibilidades de realização dessas atividades (espaços, materiais etc.) e os 
princípios de formação humana da escola158. A partir da escuta, os estudantes são convidados 
a escrever, em qualquer época do ano letivo, uma Proposta de Atividades (PAT) em formulário 
próprio, estipulando objetivos, forma de resolução de conflitos, proposta de organização da 
atividade, espaço necessário e previsão de número de envolvidos, com a observação de que 
qualquer estudante tem o direito de participar de qualquer atividade, mesmo não sendo parte 
do grupo proponente.

Uma vez registrada a PAT junto à coordenação do projeto, faz-se a reserva de materiais 
e de espaço para o início das atividades. A duração dessas atividades a cada dia e ao longo do 
ano letivo é determinada exclusivamente pelo interesse dos proponentes e dos participantes, não 
sendo exigido que cada atividade seja realizada até o final de cada semestre. Quando necessá-
rio para a realização das atividades, materiais e brinquedos podem ser trazidos de casa, após 

156 O	CP	é	um	dos	17	colégios	de	aplicação	mantidos	e	administrados	pelas	Universidades	Federais,	que	
integram	o	sistema	federal	de	ensino	e	que	têm	como	finalidade	desenvolver,	de	forma	indissociável,	
atividades	de	ensino,	pesquisa	e	extensão,	com	foco	nas	inovações	pedagógicas	e	na	formação	docente.

157 Os	 tempos	 escolares	 são	 organizados	da	 seguinte	 forma	no	CP:	 1ª	 aula:	 7h30min	 às	 8h50min;	 	 1º	
intervalo:	8h50min	às	9h10min;	2ª	aula:	9h10min	às	10h30min;	2º	intervalo:	10h30min	às	10h50min;	3ª	
aula:	10h50min	às	12h10min;	intervalo/almoço:	12h10min	às	13h10min;	4ª	aula:	13h10min	às	14h30min.

158  Estudantes	que	não	se	interessem	por	nenhuma	das	ideias	propostas	pelos	colegas	continuam	tendo	
o	direito	de	fruir	os	tempos	de	recreio	de	acordo	com	seus	próprios	interesses.
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autorização da família e da coordenação do projeto. Tais materiais são armazenados na sala do 
Núcleo de Educação Física do CP e disponibilizados aos alunos apenas nos horários de recreio.

Até o momento em que as aulas foram interrompidas (18/03/2020), em função da 
pandemia, os resultados desse projeto eram bastante animadores. Observou-se uma diminuição 
do número de conflitos entre estudantes e uma ampliação do uso do diálogo como forma de 
resolução dos conflitos nos tempos de recreio e almoço, uma vez que a participação, as regras 
e os espaços eram definidos previamente pelos próprios estudantes no PAT, criando parâmetros 
que apontavam para a inibição de quaisquer movimentos de exclusão das atividades de lazer, por 
questões de gênero e habilidade. Quando havia impasses que os próprios sujeitos não conseguiam 
resolver, a coordenação do projeto era chamada pelos estudantes e apresentava a proposta de 
PAT da atividade em questão, que alguns dos próprios participantes haviam escrito, mostrando o 
que havia sido previsto em relação ao conflito do momento, o que, geralmente, resolvia a questão 
de imediato. Em outros casos, quando o PAT não previa o problema, a coordenação do projeto 
mostrava a necessidade de os estudantes definirem novas regras ou formas de organização da 
atividade para evitar a repetição da situação.

Por outro lado, foi observado um aumento significativo no número de práticas de la-
zer realizadas nos intervalos. Enquanto, antes do projeto, tais práticas se resumiam a jogos de 
futsal, vôlei e a algumas brincadeiras como paredão159, pega-pega e boneca, após o início do 
projeto iniciaram-se práticas de tênis de mesa e totó (para as quais os próprios estudantes se 
mobilizaram para buscar duas mesas de tênis de mesa e uma de totó que estavam guardadas num 
depósito da escola há mais de um ano), futmesa (interesse que acabou gerando um movimento 
de uma servidora, culminando na doação de uma mesa de futmesa para a escola), badminton, 
tênis, basquete, brinquedos com roda (skate, patins, patinete, rolimã), quebra-cabeça, jogos de 
tabuleiro (especialmente xadrez e dama), jogos eletrônicos e escrita de fanfics (ambos realizados 
no laboratório de informática da escola, que costumava ficar ocioso nos tempos de recreio e 
almoço), apreciação de séries etc.

Além disso, interações não observadas anteriormente ao início do projeto começaram 
a aparecer, como um início de integração entre estudantes de 2º e 3º ciclos em alguns momentos 
de prática de esportes coletivos (futsal e vôlei), além da reivindicação (transformada em PAT) 
de momentos exclusivos para a prática de futsal entre mulheres dos dois ciclos, uma vez que 
algumas delas alegavam não se sentir bem jogando com os homens.

reCreiO On-Line dUranTe O ensinO remOTO emergenCiaL (ere)

Interrompidas as aulas presenciais e iniciado o ERE na escola (em agosto/2020), a 
coordenação do projeto “Lazer, sociabilidade e construção da autonomia”, dois bolsistas de EF 
e duas monitoras (estudantes de Geografia e Ciências Biológicas) da escola resolveram pensar na 
possibilidade de continuar a oferecer o recreio para os estudantes da escola, baseado nos mesmos 

159 Jogo	presente	no	recreio	do	CP,	similar	ao	squash,	mas	jogado	com	as	mãos.
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princípios e objetivos do projeto inicial, mas, agora, de forma virtual, criando o Recreio On-line. 
A intenção foi continuar a proporcionar oportunidades de lazer para os estudantes, através de 
práticas digitais, visto que as interações entre eles diminuíram em função do isolamento social 
e que as escolas apenas têm organizado atividades de ensino remoto relacionadas às disciplinas 
formais. Considerou-se, na elaboração do projeto, a importância do lazer e da interação social 
no processo de formação humana de adolescentes.

A proposta entende o lazer no ambiente virtual como espaço e tempo de fruição de 
manifestações culturais (virtuais) e de formação, também considerando os conflitos que emergem 
dessas experiências on-line como ricas possibilidades de intervenção. Propõem-se práticas digi-
tais de lazer (jogos on-line) e de comunicação virtual, mediadas a partir da ideia de letramento 
digital (funcional,  crítico  e  criativo)160,  tendo  em  vista  algumas  dificuldades  desses  sujeitos 
em compreender limites éticos e consequências de suas ações virtuais.

Após a criação de uma conta no aplicativo Discord para interação por voz e chat du-
rante os encontros, houve a divulgação inicial, nas aulas on-line, a estudantes da escola, abrindo 
a possibilidade de convites a amigos de outras escolas, de forma a limitar a participação à faixa 
etária estipulada e a estudantes identificáveis. A escolha de horários se deu a partir de sugestões 
dos estudantes no formulário. Ao entrar no grupo de interação por voz, os estudantes manifestam 
seu interesse naquele dia e, quando necessário, os grupos são divididos imediatamente. Cada 
grupo é acompanhado por um monitor ou docente, que se responsabiliza pela mediação, quando 
necessário, em relação à linguagem utilizada na comunicação entre os estudantes. A coordenação 
do projeto definiu que seriam experimentados apenas jogos on-line gratuitos, para permitir a 
participação de todos os interessados e sugeriu alguns para os primeiros encontros, tendo sido 
escolhidos pelos estudantes: Gartic (jogo on-line semelhante ao jogo de tabuleiro “Imagem e 
Ação”); Stop (similar à brincadeira popular “Adedanha”); e Among Us (semelhante à brincadeira 
popular “Detetive”), esse último ainda não experimentado, uma vez que exige que se baixe o 
aplicativo no celular e os celulares de alguns estudantes não suportam mais aplicativos. Até o 
momento, têm sido realizados dois encontros semanais, de uma hora cada, às 18, deixando toda 
a tarde para os estudantes realizarem as tarefas escolares.

Como foram realizados apenas quatro encontros até o momento, ainda é cedo para 
descrever resultados consistentes, mas é possível afirmar que os participantes têm se envolvido 
de maneira significativa, a ponto de citar de forma positiva o encontro em aulas on-line. Pode-
se citar o caso de uma estudante que estava se queixando muito de ansiedade com o ERE e que 
pôde expressar esse seu descontentamento, de forma espontânea, durante um dos encontros do 
Recreio On-line, ao mesmo tempo em que afirmou ter se sentido acolhida pela escola ao ter esses 
tempos de encontro com colegas que não eram mediados pela necessidade de realizar atividades 

160 Letramento	digital	entendido	como	mais	do	que	apenas	acessar	as	mídias	digitais	ou	usá-las	como	
ferramenta	para	a	aprendizagem,	significando	também	a	capacidade	de	criar	conteúdo	e	de	ter	uma	
ampla	compreensão	crítica	das	características	das	mídias	como	texto,	suas	condições	de	produção	e	
suas	implicações	sociais,	econômicas	e	culturais	(Buckingham,	2015).
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escolares, mas pela interação, pela diversão, pela contação de casos, enfim, pela vivência do 
lazer. Essa mesma estudante chegou a apresentar os motivos pelos quais se ausentou de um dos 
encontros, apesar de a atividade não ser obrigatória e não exigir frequência regular, fato que 
talvez sinalize a relevância dos encontros para essa estudante.

esCOLa, reCreiO e Lazer

Estudos como os de De Marco, Bim e Balduín (2018) e de Lopes, Lopes e Ferreira (2006) 
apontam o tempo do recreio como um espaço que deve ser organizado com atividades orientadas, 
por algum professor ou monitor, em busca de se tornar esses tempos mais passíveis de controle 
no que se refere a violência, correrias e gritarias. No CP, alguns servidores técnicos e docentes se 
queixam da “desordem” do recreio, sugerindo formas de controle que deixem a escola menos 
barulhenta e mais controlável, mas, com a aprovação do projeto junto à coordenação pedagógica 
da escola, abriu-se a possibilidade de superar tais perspectivas e apontar para possibilidades de 
apropriação desses tempos na direção das expectativas dos próprios estudantes.

Pode-se entender que os tempos têm se constituído, para os estudantes, em momentos 
de lazer em que “as diferentes práticas de cultura e lazer161em espaços sociais públicos podem 
ser consideradas como verdadeiros laboratórios, onde se processam experiências e se produ-
zem subjetividades” (Brenner, Dayrell & Carrano, 2008, p. 30). Crianças e adolescentes não se 
contentam com a ideia de intervalos e almoço apenas como momentos de reposição de forças 
para as próximas aulas e buscam transformar tais tempos, produzindo práticas de lazer e/ou 
demandando da escola experiências que possibilitem a experimentação de práticas culturais que 
dificilmente esses sujeitos teriam a oportunidade de vivenciar fora da escola.

Essas experiências de lazer, informalmente constituídas pelos adolescentes em diferen-
tes tempos escolares, se manifestam, no sentido proposto por De Certeau (2003, p. 41), como 
“procedimentos populares (também minúsculos e cotidianos) [que] jogam com os mecanismos 
da disciplina e não se conformam a ela a não ser para alterá-los”, se tornando ‘maneiras de 
fazer’ (maneiras de lazer?) que modificam, mesmo que apenas temporariamente, o significado 
imaginado pelos adultos.

Uma vez que as práticas de lazer se configuram como ricas possibilidades de formação 
humana, em que, no caso da escola, mesmo os conflitos carregam um rico potencial de inter-
venção pedagógica, é possível que os tempos de intervalos e o almoço se constituam cada vez 
mais como tempos de transformação de crianças e adolescentes, mediados pelos adultos da es-
cola. Entretanto, tendo em vista as características das práticas de lazer como sociabilidade162 e 
(relativa) espontaneidade, autonomia e liberdade, pode-se imaginar uma lógica de organização 

161	 Lazer	entendido	como	“uma	necessidade	humana	e	dimensão	da	cultura	caracterizada	pela	vivência	
lúdica	de	manifestações	culturais”	(Gomes	&	Elizalde,	2012,	p.	82),	em	um	tempo/espaço	apropriado	
e/ou	ressignificado	por	um	sujeito	ou	grupo	social.

162	 Aqui,	utilizamos	o	conceito	de	sociabilidade	de	Simmel	(1904),	ou	seja,	“a	forma	lúdica	da	sociação”,	
cujo	alvo	não	é	nada	além	do	sucesso	do	momento	sociável	e,	quando	muito,	da	lembrança	dele.
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das atividades diferente da lógica de planejamento dos tempos de aula. Nessa outra lógica, a 
flexibilidade das atividades, de suas formas de organização, da constituição dos agrupamentos 
de alunos e de sua duração aponta para uma possibilidade de construção de experiências em 
que o protagonismo e os interesses dos estudantes estejam em primeiro lugar.

Pode-se afirmar que, quando proibições e restrições são as únicas estratégias de enfren-
tamento das demandas e desejos bem como dos conflitos de crianças e adolescentes, reforça-se 
o perigo de esses sujeitos se tornarem cada vez mais objetos de fala (e de decisões) dos outros 
do que pessoas com direito a se expressar e com crescente autonomia e responsabilidade para 
decidir e se transformar (Livingstone & Third, 2017). Como destacam Valkenburg et al. (2013), 
as estratégias de mediação de que os adultos lançam mão podem ser comunicadas em diferentes 
estilos (estilo que valoriza a autonomia ou estilo inconsistente/controlador), havendo evidências 
de que o aquele que estimula a autonomia é o mais bem-sucedido na formação desses sujeitos.

Nesse sentido, acolher as demandas dos alunos ao mesmo tempo em que eles se tornam 
corresponsáveis pelo respeito à integridade de espaços, materiais e princípios, pode significar 
um estímulo ao desenvolvimento paulatino da autonomia163desses sujeitos, superando a ideia 
de cerceamento de suas propostas e demandas com o argumento de sua incapacidade de cuidar 
de si próprios, dos pares, dos princípios e dos equipamentos escolares de forma (relativamente) 
independente.

As experiências aqui relatadas apresentam indícios de que investir contra um certo pânico 
moral164 que adia indefinidamente a possibilidade de crianças e adolescentes se estabelecerem 
(ou aprenderem a se estabelecer) como seres autônomos pode trazer benefícios para a formação 
para e pelo lazer desses sujeitos nos tempos não formais da escola. Na mesma direção, acredita-
se que as práticas de lazer na escola, em certo contraste com a casa (lugar da homogeneidade 
mais do que da diversidade de modos de ser e de pensar o mundo), podem se constituir como 
manifestações de extrema importância para crianças e adolescentes, que, apaixonados pela ideia 
de achar seu lugar na sociedade, estão incessantemente motivados para a busca da diversidade 
de possibilidades de conexão social e de autonomia (Boyd, 2014).

COnsideraçÕes Finais

Como destacam Faria Filho e Vidal (2000, p. 32), o que se faz durante os tempos esco-
lares é um objeto em disputa e a maneira “como se gasta ou usa o tempo de estada no espaço 
escolar é o que cada vez mais se põe em xeque à medida que se alteram as demandas sociais”. 

163	 Autonomia	é	aqui	definida	como	a	medida	da	extensão	em	que	a	criança	ou	adolescente	está	livre	
do	 controle	 dos	 adultos	 em	 relação	 a	 formas	 de	 ser,	 pensar,	 sentir	 e	 agir,	 e	 vista	mais	 como	 um	
realinhamento	 do	 que	 como	 um	 distanciamento	 ou	 rompimento	 de	 vínculos	 em	 relação	 a	 esses	
adultos	(Steinberg	&	Silk,	2002).

164 Pânico moral é,	neste	 texto,	compreendido	como	a	“ansiedade	 improdutiva’	com	a	qual	os	pais,	os	
professores,	os	operadores	do	direito	e	até	estudiosos	da	adolescência	muitas	vezes	[se]	expressam	
reproduzindo	preconceitos,	limitando	debates	e	dificultando	a	aquisição	de	repertórios	de	autonomia	
e	responsabilidade”	(Souza	&	Banaco,	2018,	p.	138).
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As duas experiências apresentadas neste texto indicam que, apesar de não ser desejável que os 
intervalos entre as aulas se tornem mais um tempo de controle ou de aula, é possível pensar em 
propostas abertas (em que esteja a cargo dos estudantes decidir pela participação ou não), que 
valorizem a autonomia e as expectativas dos estudantes.

O recreio se constitui como um espaço de aprendizagem social (Wenetz, Stigger, & 
Meyer, 2013), qualquer que seja a sua organização. Entretanto, quando os adultos da escola se 
mostram atentos às possibilidades de apropriação, pelos estudantes, dos intervalos como tempo 
de lazer, de sociabilidade e de formação humana, torna-se possível balizar a aprendizagem nesses 
tempos pelos princípios da escola, evitando-se que se tornem tempo/espaço de perpetuação de 
exclusões, violências, discriminações, preconceitos e formas de agir/pensar não democráticas.
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RESUMO: O presente trabalho é caracterizado como uma revisão de literatura que 
faz parte de um estudo em desenvolvimento intitulado “Recreio na escola: possibili-
dades de ampliação das práticas de lazer em diálogo com estudantes”, que tem como 
objetivo compreender e mapear as práticas de lazer desenvolvidas por estudantes 
do 9º ano de uma escola pública. Assim, nesse trabalho, apresentamos as relações 
e tensões encontradas entre a escola, o recreio e o lazer. No primeiro momento 
discutimos o conceito de escola e sua relação com os tempos e espaços escolares 
apontando o lugar do recreio nessa relação. Em seguida, discutimos as diferentes 
concepções encontradas para conceituar e organizar o recreio apresentando quais 
são as suas contribuições para a formação dos estudantes. E por fim, apontamos as 
proximidades e possibilidades do diálogo entre o recreio, a escola e o lazer. Com essa 
revisão, concluímos que estudos sobre o recreio e o lazer nas escolas são de extrema 
relevância uma vez que fazem parte da formação humana dos estudantes, ainda que 
não necessariamente na mesma direção dos princípios estabelecidos pelas propostas 
pedagógicas das escolas.

PALAVRAS-CHAVE: Recreio. Escola. Lazer.

RESUMEN: El presente trabajo és una revisión de la literatura que forma parte de 
una investigación en desarrollo titulada “Recreación en la escuela: posibilidades 
para ampliar las prácticas de ocio en diálogo con los estudiantes”, que tiene como 
objetivo comprender y mapear las prácticas de ocio desarrolladas por Estudiantes de 
noveno grado de una escuela pública. Así, en este trabajo, presentamos las relaciones 
y tensiones entre los conceptos de escuela, recreación y ocio. En un primer momento 
discutimos el concepto de escuela y su relación con los tiempos y espacios escolares, 
señalando el lugar de lo recreo en esta relación. Luego, discutimos las diferentes 
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concepciones encontradas de recreo, presentando cuáles son sus aportes a la formación 
de los estudiantes. Y, finalmente, señalamos la proximidad y posibilidades del diálogo 
entre recreo, escuela y ocio. Con esta revisión se concluye que los estudios sobre 
recreo y ócio en las escuelas son relevantes ya que forman parte de la formación 
humana de los estudiantes, aunque no necesariamente en la misma dirección que los 
principios establecidos por las propuestas pedagógicas de las escuelas, cuando no hay 
intervención pedagógica por parte de la escuela em los tempos de recreo.

PALABRAS CLAVE: Recreo. Escuela. Ocio.

Em uma escola pública de Belo Horizonte, o primeiro turno de ensino ocorre entre 7h 
e 11h20min, o recreio é o intervalo entre as aulas e ocorre entre 9h e 9h20min. Nesse período, 
os professores se direcionam para a sala dos professores, onde descansam, lancham e conver-
sam, enquanto os adolescentes de 6º ao 9º anos decidem, de acordo com seus interesses e com 
os espaços e materiais disponíveis, com quais práticas de lazer irão se envolver (brincar, jogar, 
conversar, realizar práticas digitais, descansar etc.). 

Nesse tempo, a escola indica os espaços em que os 500 estudantes estão autorizados a 
permanecer e disponibiliza duas professoras/coordenadoras que mediam as relações e tensões 
que ocorrem no recreio. 

Essa escola possui uma arquitetura enxuta para o contingente de estudantes e no recreio 
esse espaço é reduzido. Os estudantes não possuem acesso às salas de aula e ao segundo andar, 
que permanecem trancados (o não acesso é justificado pelos problemas com namoro nas salas 
de aulas e por haver poucas pessoas para acompanhar o recreio). Assim, é disponibilizado aos 
estudantes o espaço do primeiro andar da escola, onde se encontram uma cantina, uma quadra, 
um espaço com mesas de ardósia e dois pátios (um na entrada principal e um segundo atrás da 
quadra da escola). Para a fruição do tempo de recreio nesses espaços, a escola disponibiliza aos 
estudantes apenas uma bola de futebol.

Nesse contexto, mesmo com o espaço delimitado e pouca materialidade, o recreio se 
mostra vivo e apresenta uma diversidade de práticas culturais e de lazer como os jogos de bara-
lho, dentre eles o truco e o uno, nas mesas de ardósia; o futebol, predominantemente masculino, 
na quadra; as coreografias de Funk no pátio atrás da quadra; diferentes práticas digitais nos 
celulares e notebooks; grupos de conversa; andanças pela escola; e brincadeiras, como  pegador 
e polícia e ladrão.

Contudo, mesmo com essa diversidade de práticas apresentadas, é possível indagar: 
o que os estudantes aprendem nesse tempo? As aprendizagens no tempo do recreio condizem 
com os princípios e diretrizes da escola? É possível reconstruir o recreio de forma a criar um 
ambiente e relação em que não haja qualquer discriminação, como a de gênero, no caso do fu-
tebol? Quais práticas não são percebidas pelos professores e gestores? Os estudantes possuem 
necessidade/desejo de outras possibilidades de lazer no recreio? Qual é o papel da escola no que 
se refere ao recreio? 
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Essas são algumas das questões que nortearão a pesquisa que está em desenvolvimen-
to, intitulada, provisoriamente, “Recreio na escola: possibilidades de ampliação das práticas de 
lazer em diálogo com os estudantes”. A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso e tem 
como objetivo mapear e compreender as práticas de lazer realizadas por estudantes do 9º ano 
do ensino fundamental de uma escola pública. O presente trabalho apresenta, dada a reduzida 
extensão do artigo, uma breve revisão de literatura sobre a relação entre escola, recreio e lazer.

esCOLa, TempOs e espaçOs

Segundo Silva (2006, p. 205) a escola é uma “instituição ímpar, que se estrutura sobre 
processos, normas, valores, significados, rituais, formas de pensamento”. Pode-se afirmar que 
há uma cultura tipicamente escolar, isto é, “um conjunto de normas que definem conhecimentos 
a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” (Julia, 2012, p. 9), compreendendo-se 
que as práticas escolares incluem não apenas o que se passa em sala de aula, mas também tudo 
o que acontece no tempo de recreio. 

Para Silva (2006), os elementos que constituem uma dada escola são os sujeitos, os dis-
cursos e as práticas, que definem uma cultura escolar singular e fazem com que a organização 
de uma escola em particular seja única dentro do sistema de ensino. Além disso, os espaços e 
tempos escolares também são aspectos importante da cultura escolar que criam expectativas e 
desejos nos estudantes. Como observa Escolano, 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso que 
institui na sua materialidade um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, 
marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes 
símbolos estéticos, culturais e também ideológicos (Escolano, 1998, p. 26).

Nessa mesma direção, Martins e Castro (2011), citados por Fantoni e Sanfelice (2018), 
defendem que a escola é um local cuja estrutura arquitetônica educa, indicando aos sujeitos 
como devem se comportar, onde devem se sentar, quais são os espaços e horários em que seu 
acesso é permitido.

Assim como os espaços, os tempos escolares são construções históricas e sociais que 
informam as práticas estabelecidas em busca de um aumento da produtividade e são identificados 
por Parente (2010) como os tempos de escola (quando se inicia e encerra a obrigatoriedade do 
ensino), os tempos de escolarização (modelo pelo qual se organiza os conteúdos que determina 
o tempo destinado à aprendizagem dos estudantes) e os tempos na escola (os momentos em que 
professores e estudantes  permanecem no interior da escola).

Dentro dessa divisão do tempo escolar, destacamos, no presente trabalho, os tempos 
na escola, que possuem uma lógica de organização relacionada às relações que se estabelecem 
na e/ou sobre a escola, à forma como as decisões são tomadas, e aos comportamentos, valores e 
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interesses dos seus diferentes atores. Assim, de acordo com as diretrizes legais e com os objetivos 
da comunidade escolar - gestores, professores, estudantes e pais - se define a organização dos 
tempos, entre os quais podemos citar o tempo de recreio.

esCOLa e O reCreiO

Para Pereira (2003), o recreio é compreendido como tempo e espaço: como tempo é uma 
pausa para professores e estudantes, institucionalizada pela escola, entre as aulas das disciplinas 
do currículo e como espaço são os locais da escola disponibilizados para os estudantes descan-
sarem ou se envolverem em práticas de interesse. Para Fantoni e Sanfelice (2018, p.174), recreio 
relaciona-se ao termo recrear como divertimento, entretenimento, como tempo concedido aos 
estudantes para brincarem, nos intervalos das aulas ou do estudo. Para Silva, é identificado como

Um momento de recreação inserido na rotina da escola fundamental, ocorrido externamente 
aos horários das aulas, quando as crianças encontram-se mais livres dos olhares adultos, 
interagindo com seus pares e intermediadas pelas possibilidades que os tempos e espaços 
do recreio lhe permite (Silva, 2012, p.94).

Nesse sentido, para Prates (2010) o recreio pode ser compreendido como momento 
em que os estudantes procuram satisfazer seus anseios e necessidades voltados ao lazer. Como 
parte do tempo escolar de adolescentes, é importante reconhecer que, planejado ou não, com 
atividades de escolha dos estudantes ou dirigidas pelos adultos, o recreio tem um enorme po-
tencial educativo e, por isso, deveria ser considerado pela escola na elaboração de sua Proposta 
Pedagógica (Brasil, 2003).

Assim, “além de priorizar a aprendizagem [dos conteúdos curriculares obrigatórios], 
a escola também se configura como lugar de convivência e de participação social de crianças, 
jovens e adultos” (Fantoni & Sanfelice, 2018, p.175), o que significa que, nessa instituição, e, 
em particular, no tempo de recreio, “as diferentes práticas de cultura e lazer em espaços sociais 
públicos podem ser consideradas como verdadeiros laboratórios, onde se processam experiências 
e se produzem subjetividades” (Brenner, Dayrell, & Carrano, 2008, p.30). na mesma direção, 
como dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes “têm direito à 
informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (Brasil, 1990, p. 30), dimensão formativa 
para a qual o recreio também pode contribuir. 

Entretanto, aparentemente o recreio não faz parte das propostas pedagógicas de muitas 
escolas, motivo pelo qual Wenetz e Stigger (2006) afirmam que o recreio é um espaço onde se 
constituem aprendizagens não oficiais e não intencionais. Cruz e Carvalho (2006) percebem o 
recreio como um espaço de recorrência da violência, derivados das disputas de interesses e de 
poder. Filho e Vidal (2000), ao discutir os tempos e os espaços escolares no processo de institu-
cionalização, relatam que o que se faz durante os tempos escolares é um objeto em disputa e a 
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maneira “como se gasta ou usa o tempo de estada no espaço escolar é o que cada vez mais se 
põe em xeque à medida que se alteram as demandas sociais”(p. 32). 

Neste contexto, a literatura reflete sobre experiências escolares em que se busca controlar 
o tempo e os espaços de recreio e outras em que valoriza a iniciativa e a liberdade dos sujeitos 
de organizarem suas práticas de lazer nesse tempo.

Assim, projetos como o “Recreio ConsCiência” (Costa & Lima, 2017); “A química no 
recreio” (Otesbelgue, Brião, & Ferreira, 2014); “Intervalo Orientado” (Cruz, Santos, & Cabral, 
2016); “Recreio em Movimento” (De Marco, Bim, & Balduím, 2018) buscam propor atividades 
planejadas, com o objetivo de minimizar a ocorrência de brigas e correrias ou estabelecer espaços 
da continuidade de aprendizagens intencionais das disciplinas escolares. Por outro lado, Car-
valho e Papaléo (2010), Lopes et al. (2012), Faria et al. (2014), e Lopes, Lopes e Pereira (2006) 
compreendem a organização do recreio como possibilidade de estímulo da prática de exercício 
físico com o objetivo de reduzir o sedentarismo em crianças e adolescentes. A questão que emerge 
de tais propostas é sobre a padronização de formas de apropriação do recreio pelos sujeitos, 
o que poderia inibir possibilidades de lazer (e de formação) criadas pelos próprios estudantes. 
A didatização do brincar ou, de outra forma, do lazer pode dificultar a realização da liberdade 
(certamente, sempre relativa) de escolha e do potencial criativo do recreio. 

Parece relevante para a formação dos sujeitos pensar o recreio como um momento que 
permite a crítica à lógica produtivista, na direção de possibilitar experiências e exclusivamente 
cumulativa em que é permitido que 

Se expresse livremente, de acordo consigo mesmo, com seu ritmo e sua emoção; valorizando 
e escutando seus pontos de vista e suas formas de entender a realidade. Tudo isto buscando, 
intencionalmente, o desenvolvimento da imaginação e do talento criativo, elementos tão ne-
cessários quando sonhamos com outros mundos possíveis. (Gomes & Elizalde, 2012, p.139) 

Nesse sentido, é possível entender, como Dayrell (1996), que a escola precisa ser enten-
dida como espaço sociocultural que pode valorizar o “papel ativo dos sujeitos, na vida social e 
escolar” (p. 2), o que significa que o recreio não pode ser apenas um tempo de controle sobre 
os sujeitos, assim como não pode ser negligenciado, pois é um tempo que participa, haja ou não 
intenção da escola, da formação dos sujeitos. Por isso, é importante que o recreio se torne também 
um objeto de investigação dos sujeitos, das práticas e das relações em busca de compreender as 
aprendizagens ali construídas e as possibilidades de sua ressignificação.

Lazer, esCOLa e reCreiO

Gomes (2014, p. 9) afirma que o lazer é “uma necessidade humana e dimensão da cul-
tura que constitui um campo de práticas sociais vivenciadas ludicamente pelos sujeitos, estando 
presente na vida cotidiana em todos os tempos, lugares e contextos”. Mariana Malta (2015), 
estudando práticas de lazer na escola, destaca que:
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O lazer é, nesse contexto, entendido como as práticas e atividades, brincadeiras, jogos, ações, 
como andar pela escola, escutar música, movimentações, experiências e vivências que os 
alunos experienciam quando não estão em sala de aula (Malta, 2015, p. 57).

Por outro lado, há autores que entendem que, mesmo no tempo em sala de aula, podem-
se observar práticas de lazer, em especial práticas digitais, que se configuram como transgressões 
à forma escolar de organizar o tempo, se constituindo como

Brechas de lazer informalmente constituídas pelos adolescentes em diferentes tempos 
escolares se manifestavam, no sentido proposto por De Certeau (2003, p. 41), como “pro-
cedimentos populares (também minúsculos e cotidianos) [que] jogam com os mecanismos 
da disciplina e não se conformam a ela a não ser para alterá-los”, se tornando ‘maneiras 
de fazer’ (maneiras de lazer?) que modificavam, mesmo que apenas temporariamente, o 
significado imaginado pelos adultos (Silveira, 2019, p. 200).

A forma de organização do tempo de recreio em cada escola parece ser importante para 
a formação para e pelo lazer, sendo um desafio para as escolas pensar no lugar da ludicidade, 
da livre escolha e do desfrute no desenvolvimento e na realização pessoais, tendo em vista uma 
educação “centrada em uma aprendizagem transformacional com ênfase nas perguntas, no futuro 
e na inovação, de modo que o lazer possa ser um dos elementos mobilizadores desse processo” 
(Gomes & Elizalde, 2012, p.148).

O recreio pode ser entendido tanto como um tempo de intervalo institucionalizado e 
autorizado pelos adultos em que os adolescentes podem selecionar as práticas, os amigos e os 
espaços disponíveis, como um tempo (dentro e fora da sala de aula) de liberdade relativa e de 
transgressão, em que os estudantes realizam práticas não autorizadas, geralmente escondidas 
dos adultos da escola. 

Dessa forma, parece interessante imaginar 

Uma lógica de organização das atividades diferentes da lógica de planejamento dos tempos 
de aula. Nessa lógica, a flexibilização das atividades, de suas formas de organização, da 
constituição de agrupamentos de alunos(as) e de sua duração aponta uma possibilidade de 
construção de experiências em que o protagonismo dos(as) alunos(as) esteja em primeiro 
lugar (Silveira, 2020, p.2).

Nessa lógica, é possível a construção de um recreio escolar em que haja a mediação 
das práticas de lazer por parte dos professores, inspirada nos princípios de formação humana 
definidos na sua proposta pedagógica da escola, mas de uma forma que não iniba ou cesse as 
práticas de interesse já desenvolvidas pelos sujeitos, possibilitando o despertar de novos inte-
resses dos adolescentes para a diversidade de práticas culturais e de lazer presente na sociedade.
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COnsideraçÕes Finais

Os intervalos entre as aulas (recreio, almoço) ainda são pouco estudados como tempos 
de formação humana na escola, apesar de terem seu lugar na escola apontado em documentos 
normativos, como a Resolução CNE/CEB 7/2010 que, em seu artigo 9º § 2º, afirma que 

As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que 
compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de forma 
implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, 
sensibilidade e orientações de conduta são veiculados não só pelos conhecimentos, mas 
por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do 
tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e 
pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola (Brasil, 2010) (grifo nosso).

A partir das observações iniciais da escola e da revisão de literatura aqui apresentada, 
pode-se vislumbrar a relevância de pesquisas que tenham como objeto de estudo o recreio e o 
lazer nas escolas, uma vez que ambos participam significativamente (mesmo que, às vezes, longe 
dos olhares dos adultos) da formação humana dos estudantes, ainda que não necessariamente 
na mesma direção dos princípios estabelecidos pela proposta pedagógica das escolas. 

Além da proposta da presente pesquisa de estudar o recreio e o lazer em uma escola 
regular, parece relevante que sejam também pesquisadas as escolas em tempo integral, uma vez 
que, hipoteticamente, oferecem ainda mais (ou mais longos) tempos de recreio, o que pode sig-
nificar uma importância ainda maior sobre a formação dos estudantes para e pelo lazer.
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RESUMO: Este texto tem como finalidade o relato de experiências vivenciadas na 
docência em Educação Física (EF) com a adoção do ensino remoto no período da 
pandemia do Covid-19. O ensino remoto de maneira brusca, fez emergir situações 
no cotidiano do trabalho docente, pois se tratam de desafios, para o professor de 
EF, que tem como especificidade a exploração do corpo e do movimento. Como 
procedimento metodológico realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo com a 
utilização da técnica de pesquisa participante. Compreendemos que o momento de 
distanciamento social nos levou a buscar alternativas para o ensino remoto, marcada 
por exigências de produções de registros e várias tarefas, que tornavam o trabalho 
intenso, extenso e burocrático. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto. Educação Física escolar. Burocratização.

RESUMEN: Este texto tiene como objetivo relatar las experiencias vividas en la 
docencia en Educación Física (EF) con la adopción de la educación a distancia en 
el período de la pandemia Covid-19. La enseñanza a distancia de manera abrupta, 
planteó situaciones en el quehacer diario de la docencia, ya que son retos para el 
docente de EF, cuya especificidad es la exploración del cuerpo y el movimiento. Como 
procedimiento metodológico, realizamos una investigación cualitativa utilizando la 
técnica de investigación participante. Entendemos que el momento de la distancia 
social nos llevó a buscar alternativas de educación a distancia, marcadas por demandas 
de producción de registros y labores diversas, que hacían el trabajo intenso, extenso 
y burocrático. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia. Educación física escolar. Burocratización.

168 E-mail: jederson.21@hotmail.com
169 E-mail: viniciusgalindo@yahoo.com.br



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

424 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

inTrOdUçãO

O ano de 2020 foi amplamente afetado pelo Covid-19 (Sars-Cov-2), sendo classificada 
como pandemia em 11 de março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os nú-
meros de infectados e mortos ao redor do mundo são espantosos, além das consequências nas 
esferas econômicas, sociais e educacionais que essa doença provocou. 

A ausência de uma vacina ou medicamentos sem eficácia comprovada cientificamente, 
levou os líderes políticos a adotarem quarentenas ou lockdowns, além de fechamentos parciais 
ou totais de instituições. Essas ações foram movidas como forma de garantir uma menor circu-
lação de pessoas e a propagação do vírus, reduzindo internações causadas pela doença, com a 
intenção de retardar um colapso aos sistemas de saúde. 

A lei federal nº 14.040 (Brasil, 2020), foi sancionada em 18 de agosto, desobrigando as 
escolas de educação básica e as universidades do cumprimento da quantidade mínima de dias 
letivos no ano de 2020, em decorrência da pandemia de Covid-19. A carga horária mínima, 
porém, dever(á)ia ser cumprida. Essa lei, estabeleceu normas excepcionais sobre o ano letivo 
em função das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que 
trata a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro (Brasil, 2020).

Embora a atividade escolar não seja considerada um serviço essencial, é indiscutível 
que os prejuízos intelectuais e sociais terão impactos na formação do jovem, bem como no trato 
das relações sociais.

O ensino remoto foi inevitável e necessário diante das circunstâncias da pandemia e 
explicitou as deficiências da educação pública, que são, antes de mais nada, problemas sociais. 
Conforme Libâneo (1994), a escola, é parte da esfera social e se relaciona histórica e socialmente 
com as aprendizagens que circulam no currículo escolar. 

Quase todas as redes de ensino, ao optarem pela modalidade de ensino remoto, muitas 
vezes, fizeram improvisações de maneira abrupta, com materiais pedagógicos para que os alunos 
pudessem realizar em suas casas. 

O que era provisório acabou por ser estendido à um prazo maior, ou seja, o ano de 
2020 foi totalmente afetado com essa paralização. Afinal, os governos de apoiavam no discurso 
da necessidade de preservar vidas, mantendo as escolas fechadas, sem desconsiderar a vantagem 
orçamentária em manter escolas “funcionando” com professores e alunos em casa.   

Algumas flexibilizações acerca do ensino presencial, foram previstas na BNCC (Brasil, 
2017), dentre elas a possibilidade do Ensino Médio diurno ofertar até 20% da carga horária 
on-line e, no noturno a carga pode ser de até 30% da grade curricular. Na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), aumenta-se para até 80% da carga horária de modo EaD (justamente para uma 
parcela de alunos que mais precisam da presença física do professor).  

Essa referência curricular oficial, visa o direcionamento do aluno para o mercado de 
trabalho, ao “flexibilizar” no currículo a permanência de disciplinas como a própria EF, des-
considerando a importância dessa área para a própria permanência do aluno na escola, por ter 
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expectativas relacionadas à vivência de jogos, esportes, danças etc. O modo de mediação, no caso 
da EF necessita de que a aprendizagem seja vivenciada presencialmente, cabendo ao professor 
observar “in loco” o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Nessa fronteira, se situa as 
inquietudes do professor de EF, na exploração dos saberes nesse período de isolamento social 
ao ter que se distanciar do modus operandi tradicional da disciplina. 

Aqui reside o problema desse ensaio: Como a EF pode desenvolver sua especificidade 
em vivenciar e incentivar os elementos da cultura corporal de movimento por meio do ensino 
remoto? 

O percurso metodológico foi balizado por um levantamento teórico sobre os temas: 
“Ensino remoto”, “Educação Física”, “Pandemia” e “Lazer”, caracterizando uma pesquisa qua-
litativa, que, segundo Minayo (1994), explora fenômenos que não podem ser separados, pois 
é construída por expectativas, sentidos, crenças e valores  dos sujeitos em relações imbricadas.

Na fase posterior, fizemos a pesquisa de campo, havendo uma proximidade entre 
“educador e ambiente”, utilizando como técnica, a pesquisa participante, que se refere a um 
tipo de intervenção, com planos e estratégias que precisam ser adaptadas ao longo do processo 
investigativo, diante de cada situação e problema a ser resolvido. Segundo Brandão (1986, p. 
24): “É totalmente impossível imaginar uma separação entre o sujeito da pesquisa (o cientista 
social) e o seu objeto (a sociedade) se o objeto é ele mesmo um ser social, se as ações humanas 
que modelam e transformam a sociedade da qual o pesquisador é parte integrante...”. 

Na sequência, buscamos relatar algumas experiências vividas na condição de professor 
de EF que fornecem pistas para refletirmos acerca das possibilidades dessa área com o ensino 
remoto. 

Uma TenTaTiVa de desCreVer a reaLidade eXperienCiada

A descrição do ambiente que caracterizou nossa atuação frente ao ensino remoto foi 
registrada, sem desconsiderar a diversidade de sujeitos e realidades que compuserem as rotinas, 
enredos e obstáculos frente à esse período. Dividimos o relato de acordo com duas realidades e 
vivências acerca do período de pandemia, conforme descrito abaixo.

realidade a

A EF viveu um dilema frente às condições de desenvolver uma prática pedagógica res-
peitando sua especificidade, tendo no movimento (linguagem corporal) o principal elemento de 
diferenciação em relação as demais disciplinas. Conforme Betti (2003, p. 19): “A educação física 
também propicia aos alunos, como os outros componentes, um certo tipo de conhecimento. Mas 
não é um conhecimento que se possa incorporar dissociado de uma vivência concreta”. 

Os professores de EF tiveram que se reinventar frente a esta realidade do ensino remoto,  
na elaboração de vídeos ou mídias, organização de materiais e adaptar os espaços conforme o 
contexto dos alunos. 
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Camilo e Betti (2010), relatam que a utilização de mídias nas aulas de EF, justifica-se 
pelo fato das práticas corporais estarem presentes no cotidiano dos sujeitos, mesmo daqueles que 
não praticam. Estes autores, comentam que os professores de EF devem aproveitar este recurso 
com o intuito de ampliar, aprofundar e construir o conhecimento sobre os conteúdos da cultura 
corporal de movimento de maneira crítica.

Neste período de ensino remoto, os professores de EF e de outras disciplinas se organi-
zaram para oferecer possibilidades possíveis para minimizar o prejuízo pedagógico, simplesmente 
pelo fato do distanciamento social. Assim, foram distribuídos pela escola material pedagógicos 
(cópia física) para as famílias retirarem na instituição de ensino e além disso conteúdos de forma 
online  via e-mail, rede social e whatsapp para os alunos terem acesso, isto para quem tem os 
recursos tecnológicos disponíveis nas suas residências, apartamentos ou outros espaços. 

Na dinâmica proposta das atividades os professores de EF disponibilizavam os conteúdos 
e gravaram vídeos explicativos da proposta das atividades práticas corporais semanalmente e 
postavam na rede social (facebook) para os alunos terem o acesso. Os alunos que tinham dúvidas 
postavam comentários na atividade postada e os professores ficavam de plantão para esclarecer 
os educandos, com o propósito de fazer intervenções pedagógicas. 

Nas reuniões pedagógicas com os gestores escolares, notou-se pelo relato de profes-
sores de todas as disciplinas da escola, que o envolvimento dos alunos e das famílias foi muito 
baixo, pois muitos alegavam que não tinham os recursos necessários, tais como: computador, 
celular, tablet, notebook, internet e etc. Nas aulas de EF da escola pública nos deparamos com 
estes desafios e barreiras para o uso dos recursos tecnológicos. Ou seja, a maioria dos alunos da 
escola pública é de classe social baixa e não tem todos os recursos tecnológicos disponíveis para 
participar das aulas online ou assistir aos vídeos propostos. 

Diante desta situação, a escola buscou uma outra estratégia entrando em contato com as 
famílias por telefone e sensibilizou as mesmas a retirarem o material pedagógico das disciplinas 
na escola com o intuito de realizarem as atividades em casa. Já outras famílias relataram por 
telefone para a direção e coordenação pedagógica da escola que os filhos não queriam fazer as 
atividades solicitadas, ou seja, estavam desmotivados e desinteressados devido à situações como 
a diminuição na renda familiar, violência doméstica etc.  Por outro lado, a escola teve devolutivas 
surpreendentes das atividades entregues pelos alunos, sejam por meio de atividades realizadas 
de forma online ou pelo material pedagógico retirado (cópia física) na escola. Isto é, independe 
das dificuldades enfrentadas partilhadas por algumas famílias, muitas mobilizaram-se em função 
de buscar uma estratégia, como podemos exemplificar no caso de famílias que tem apenas um 
celular e dois filhos e as atividades foram entregues no prazo.  Outros não tinham internet e 
solicitaram o sinal de wifi do vizinho para fazer as atividades ou solicitavam que algum parente 
fosse retirar o material pedagógico na escola. 

Na apreciação dos trabalhos entregues por e-mail ou cópia física do material pedagógico 
da disciplina de EF, notou-se, que mesmo no ensino à distância, alguns alunos se empenharam 
para fazer as atividades solicitadas e mesmo com algumas dificuldades, percebeu-se uma parti-
cipação efetiva dos alunos na dinâmica das atividades.
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Observa-se que algumas famílias são relapsas na educação de seus filhos, não tendo  
interesse e nem compromisso com uma educação de qualidade para os mesmos.  

Já na escola particular, a realidade foi outra, ou seja, a instituição já desenvolvia ati-
vidades de forma remota com os educandos pela plataforma moodle e além disso, desde o ano 
de 2019 realizou uma parceria com a google for education, qualificando seus profissionais, por 
meio de capacitações e cursos na utilização de ferramentas tais como: g-mail, google classroom, 
google meet, google formulários, dentre outros. Assim, a instituição particular já vinha se ante-
cipando frente as modificações do mundo tecnológico e com a pandemia Covid-19, minimizou 
os problemas que vieram a acontecer. 

A instituição particular de ensino, mesmo diante desta antecipação, em alguns momen-
tos, teve dificuldades na utilização de alguns recursos. Assim, mediante a esta situação o colégio 
particular inseriu treinamentos em horários alternativos para os docentes participarem com o 
intuito de se familiarizarem ainda mais com as ferramentas, se qualificarem e esclarecem dúvidas 
existentes nas dinâmicas das atividades remotas online.

Os professores comentaram que a participação e adesão dos alunos da escola particular 
nas aulas é significativa, e aqueles alunos que tinham dificuldade de utilizar as ferramentas e 
plataformas digitais, eram orientados a participarem dos plantões de informática em horários 
alternativos, oferecidos pela instituição com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas. Porém, 
tem alunos que nas aulas ao vivo pela ferramenta digital (google meet) fecham a câmera e não 
tinham muita interação com o professor e com os colegas, ou seja, falavam que o equipamento 
câmera estava com defeito, tinham vergonha de aparecer ou que estavam online na aula, mas 
estavam fazendo uma outra atividade durante as aulas. Quando os professores perceberam estas 
situações nas aulas remotas, em um outro momento compartilharam estas informações com a 
coordenação pedagógica (CP) e com a orientadora educacional (OE) do colégio particular so-
bre estas ocorrências nas aulas remotas. Frente à esta realidade encontrada, a direção, CP, OE e 
colaboradores (professores) fizeram uma reunião pedagógica online, onde foram tratados estes 
assuntos com a intensão de alinhar os procedimentos e foi sugerido para os professores de cada 
turma agendar reunião online com as famílias destes educandos com o objetivo de encorajar 
estes alunos a terem uma participação mais efetiva-ativa nas aulas remotas. Assim sendo, em um 
outro momento pelo relato de alguns professores regentes, a reunião com as famílias dos alunos 
que tinham mais demanda nas aulas remotas, surgiram diversas situações problemáticas como 
por exemplo: pais se separando, famílias que perderam seus entes queridos devido a pandemia, 
responsáveis que perderam seus empregos ou fecharam seus estabelecimentos de trabalho, crian-
ças ansiosas e alguns casos deprimidas, outras com falta de procedimentos na rotina de estudos 
e etc.  Daolio (2010, p. 14) nos sugere que: “É necessário colocar-se no lugar e na condição do 
outro, para melhor compreendê-lo e para tornar possível a interpretação de sua dinâmica cultural, 
interpretação essa que será sempre parcial e incompleta”. A partir destes dados da realidade, a 
escola particular por intermédio da direção, da CP e da OE passou a realizar um trabalho com 
maior proximidade dessas famílias que estavam passando por momentos difíceis, com a intenção 
de dar um suporte para ajudá-las em tais enfrentamentos diários.
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Nas aulas de EF do colégio particular observamos que é viável e possível o ensino re-
moto em uma situação provisória, isto é, realizando algumas adequações de acordo com cada 
contexto, sendo necessários novos estudos e práticas reflexivas acerca da utilização de recursos 
tecnológicos na EF, seja na escola pública ou particular, para que essas ferramentas sejam efetivas 
para o aprendizado. 

realidade B

As primeiras dificuldades foram associadas a atratividade que a aula de EF desperta nos 
alunos, pois ao termos que nos ajustar em frente ao computador para falar sobre os conteúdos 
da cultura corporal de movimento, deixamos de propor simultaneamente a vivência dessas prá-
ticas nas aulas. Então, o que vimos foram, muitos professores, produzindo vídeos sobre ativida-
des com desafios em que a finalidade seria o desenvolvimento da coordenação motora. Assim, 
foi necessário desenvolver habilidades relacionadas à produção de materiais audiovisuais e de 
programas e aplicativos de informática. Foram produzidos vídeos inicialmente, encaminhados 
geralmente, pelo aplicativo de whats app e não tinham uma duração muito longa, algo em torno 
de 2 minutos, ou então extraídos da plataforma do youtube. Esses conteúdos, foram partilhados 
e compartilhados em grupos formados por professores e algo comum, foram as solicitações de 
vídeos de acordo com a idade e o tema, como por exemplo: “Alguém tem material de ensino 
fundamental anos finais sobre danças folclóricas?” ou “Preciso de ajuda sobre uma aula de lu-
tas nos anos finais”. Essas adaptações abruptas ao modo de explorar os conteúdos causou uma 
desestabilização nos modos de intervenção dos professores de EF, por não estarem acostumados 
a esse modo de explorar os saberes nas aulas.  

Parecia que o planejamento das aulas para o Ensino Médio encontrava uma maior fa-
cilidade de ser construído pela possibilidade dos saberes abordados terem uma linguagem mais 
próxima dos alunos adolescentes, desde que tivesse uma relação com temas difundidos pela 
mídia, abrindo possibilidades, inclusive de ressignificação do senso-comum, tais como: “Corpo 
e Consumismo”, “Esporte da mídia e realidade”, “Atividade física na adolescência-erros e acer-
tos”, “Utilização exacerbada do uso do aparelho celular” etc. 

Por outro lado, ampliava-se a exploração de diversos conteúdos teóricos de maneira mais 
equilibrada, pois se esvaziava as reivindicações dos alunos em: “Querer ir para a quadra jogar”. 

Diante disso, o que coube à EF enfrentar o paradoxo de se ajustar às demais matérias 
ou ou preservar aquilo que justamente a diferencia e a torna a mais esperada e valorizada pelos 
alunos. Daolio (2010, p. 11) nos adverte para: 

O principal risco que se coloca para a educação física escolar a partir dessa discussão é 
que, ao tentar transformá-la rapidamente e “na marra”, com base em proposições teóricas 
idealizadas e desconsiderando o cotidiano da área, pode-se acabar por destruí-la. Ou dito 
de outra forma, o risco é jogar o bebê junto com água suja do banho.
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Por ironia do destino, antes da pandemia, a primeira aula teórica do Ensino Médio, 
tratava da questão do tempo prolongado de exposição à tela dos smartphones e as implicações 
para a saúde dos indivíduos”. Tão logo começamos nos mobilizar para o retorno às aulas on 
line, circulavam nos grupos dos alunos de whatsapp um meme que dizia: “Não vou estudar on 
line, porque o professor disse pra gente não usar muito o celular”. Mesmo que o pretexto da 
mensagem tivesse sido irônico, os saberes abordados na aula tiveram ressonância entre aqueles 
alunos. Por outro lado, poderíamos entender que a aula teórica no início do ano, também não 
foi bem aceita, pois, afinal, se criam expectativa da EF ser a única matéria diferente das outras 
e aquela manifestação representava uma resposta que também contrariasse o professor de EF. 
O número escasso de aulas de EF, colabora para que os alunos aguardem ansiosos por esse mo-
mento, que é compreendido como um “tempo-espaço menos rígido” (Cruz de Oliveira, 2010). 

Foi também preciso, moldar nossa rotina, de modo que atendêssemos os alunos, tendo 
preocupações pedagógicas, mas quando percebemos, estávamos imersos em tarefas de registros 
para atender às exigências dos órgãos superiores, como maneira de registrar os nossos passos, 
havendo um tensionamento entre o aspecto pedagógico e burocrático. 

No decorrer do processo, a plataforma Microsoft teams nos foi disponibilizada para 
desenvolvermos as aulas, sendo uma sala virtual. Alguns esboços de aulas práticas eram feitas, 
com a exploração de alongamentos ou desafios motores, pois o que víamos eram alunos partici-
pando das aulas com microfones e câmeras desligados. Embora vivemos em uma sociedade das 
selfies, as relações pessoais estão cada vez mais fragilizadas e os sujeitos conseguem se expressar 
e se relacionar em trocas mecânicas. 

A formação ou inserção de vários grupos de whats app, o email institucional, a plata-
forma teams, o diário on line, remetia aos canais de diálogo e o tempo de trabalho estendido em 
horas e dias. Baldanza et. al. (2016, p. 35) nos alertam pelo fato de: “[...] o avanço dos recursos 
dos telefones celulares houve uma modificação na dinâmica do trabalho, de modo que os pro-
fissionais não deixam de trabalhar quando terminam sua carga horária”. Sábados, domingos, 
horários de almoço e jantar, sofreram uma compressão sem limites definidos, pois o trabalho 
não era mais separado geograficamente de casa.

Portanto, a rotina foi caracterizada por efetuar registros no portfólio, em responder 
alunos no whats app, no chat do teams, em ligações telefônicas, em abastecer o Microsoft teams 
além de ler os documentos orientativos que eram enviados pela gestão escolar. 

Segundo Kobs (2017), o uso das tecnologias apresenta à saúde o risco da radiação 
emitida pelos dispositivos móveis. Para o autor, além disso: “A cada avanço tecnológico que se 
incorpora no dia a dia, pode levar à frustração com falhas ou problemas técnicos e, também, 
a possibilidade de se estar conectado o tempo todo pode impor jornadas de trabalho maiores, 
tornando o indivíduo menos paciente e tolerante” (Kobs, 2017, p. 72).

Não é pretexto desse ensaio negar a importância do esforço de cada um de nós diante 
da situação que ora nos assola, mas sublinhamos a necessidade de ações mais sintonizadas com 
o “chão da escola” que tenham como foco a preocupação com a aprendizagem, com os profes-
sores e com os sujeitos aprendentes.
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COnsideraçÕes Finais 

Compreendemos que esse momento de distanciamento provocado pela crise social 
mundial do Covid-19, nos levou a buscar alternativas para o ensino remoto como nunca antes 
havíamos vivenciado. No entanto, a rotina marcada pela intensificação do trabalho docente, foi 
causada por exigências de produções de registros e modelos de tarefas prontas, que tornavam o 
trabalho intenso, extenso e burocrático. 

Muitos imprevistos que ocorreram nesse período, podem servir para reavaliar o ensino 
à distância, pois a participação ou não nas aulas online não é uma escolha ou tarefa simples. E 
envolver os alunos e os pais com verdadeiro comprometimento coa a aprendizagem não é uma 
tarefa fácil. 

Nota-se que o contexto da escola pública e particular são diferentes nestes tempos de 
Covid-19 no tocante às suas realidades, porém sabemos que diante de tais dificuldades esta pan-
demia irá deixar alguns problemas e surgimento de lacunas no processo de aprendizagem para 
alguns estudantes que só poderão ser sanadas com um investimento maciço de recursos (material 
humano, infraestrutura e etc.), com o propósito de desenvolver uma educação de qualidade em 
todos os níveis de ensino. O estudo aqui é parte de uma discussão que carece de outras produções 
que complementem o tema e estão em processo de construção.  
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RESUMO: É necessário refletir a proposição da escola como espaço de formação 
e qualificação do ser humano. O desenvolvimento integral da criança, no universo 
escolar, inicia-se na Educação Infantil, especialmente no maternal, seus pensamentos 
apresentam e acentuam também seu processo de socialização, lidando com o res-
peito mútuo, a partilhar seus brinquedos, dividir tarefas e tudo aquilo que implica 
numa vida coletiva, o que torna mais fácil a socialização futura. Com vislumbre 
interdisciplinar sobre confecção de brinquedos e jogos foram criadas situações de 
práticas recreativas que possibilitassem e estimulassem habilidade e atitudes como a 
expressão corporal, cooperação, socialização, conscientização, preservação e estímulo 
a criatividade. Com esta estratégia foram estimuladas junto às crianças situações 
de diálogos e por conseguinte, alguns conteúdos do ano letivo foram abordados e 
evidenciados na perspectiva lúdica. Foi realizada uma coleta seletiva para execução 
da ação prática. Neste sentido, com as ações realizadas junto aos alunos, foi possível 
constatar a satisfação e o envolvimento de todo coletivo como protagonistas de sua 
vida social, contribuindo assim para com o processo de conscientização sobre o papel 
social que cada pessoa estabelece ao longo de sua existência.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Ambiental. Educação Física. Socialização. 
Lúdico.

RESUMEN: Es necesario reflejar la propuesta de la escuela como espacio de formación 
y capacitación del ser humano. El desarrollo integral del niño, en el universo 
escolar, se inicia en la Educación Infantil, especialmente en el jardín de infantes, 
sus pensamientos están presentes y acentúan también su proceso de socialización, 
aprenden a lidiar con el respeto mutuo, compartir sus juguetes, compartir tareas y 
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todo eso que implica una vida colectiva, facilitando la socialización futura. Con una 
mirada interdisciplinaria a fabricación de juguetes y juegos, se crearon prácticas 
recreativas para habilitar y estimular habilidades y actitudes tales como expresión 
corporal, cooperación, socialización, conciencia, preservación y estimulación de la 
creatividad. Con esta estrategia se estimularon situaciones de diálogo con los niños, 
en consecuencia, se abordaron y destacaron algunos contenidos del curso escolar en 
perspectiva lúdica. Se realizó una recogida selectiva para llevar la acción práctica. 
En este sentido, con acciones realizadas con los estudiantes, se pudo constatar 
satisfacción e involucramiento de todo colectivo como protagonistas de su vida 
social, contribuyendo así al proceso de toma de conciencia sobre el rol social que 
cada persona establece a lo largo de su existencia.

PALABRAS CLAVE: Educación. Educación Ambiental. Educación Física. 
Socialización. Ludic.

inTrOdUçãO

O ser humano traz em si um certo desejo pelo poder criador. Sente a necessidade de 
copiar, produzir e dá continuidade à sua própria história através da cultura. Assim sendo, busca 
compreender a perfeição do próprio universo. O feito de produzir é representado pela reflexão e 
pretensão que o homem, desde o início da criação, expressa por descobrir o mundo a sua volta, 
anseia poder conhecer e aproveitar os mistérios que lhe são ocultos, que provocam a sua inteli-
gência e o faz sentir como um semideus, um co-criador dentro de sua própria história.

O projeto interdisciplinar “brincando que se aprende” evidencia a condição de criador 
e transformador da arte, de desfrutar e reproduzir brinquedos, favorecendo com a ação pedagó-
gica a felicidade, a engenhosidade, a autenticidade da infância e o relacionamento humano no 
berço da aprendizagem na Educação Infantil. Com esta compreensão o projeto “brincando que 
se aprende”, realizado na Escola São Domingos da Rede Municipal do Recife, por crianças na 
faixa etária de 06 e 07 anos de idade, matriculados na turma do 2º ano do Ensino Fundamental 
I, denota que o progresso infantil ocorre nas relações que o ser humano estabelece com seu meio 
sociocultural entre o seu eu com as relações de seu universo de vida.

Nesse contexto, o papel da Educação torna-se fundamental por seu trabalho de ensino- 
aprendizagem entre o ser humano e seu grupo sociocultural. Isso acontece nas afinidades entre as 
crianças e seus pais, entre as crianças e os educadores e entre as próprias crianças em situações 
escolares ou não. Tais afinidades contribuem para que o desenvolvimento, possibilite evoluções 
e modificações nas crianças (Moura, Viana &Loyola ,2013).

Estudos apontam que a criança quando apresentada a um incentivo organizado em 
que as circunstâncias sejam apropriadamente encorajadas e adicionadas as suas expressividades 
corporais nas diferentes dimensões, tendem a se fortalecer com qualidade. Consequentemente, ao 
expandir práticas lúdico-recreativas na Educação, os educadores, com estratégias pedagógicas, 
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possibilitam situações para a diversão, criação e o próprio desencadear das relações mútuas. 
Esse progresso integral é de fundamental importância para o desenvolvimento da aprendizagem 
infantil e, ao ser provocado e/ou problematizado, incentiva diferentes e qualitativas possibilidades 
de um quefazer dialógico. (Freire, 2005) O que tem garantido fortalecer o ato de brincar como 
expressão fundamental neste processo, que oportuniza à criança se exteriorizar e estimular de 
diversas formas (Monteiro, 2013).

Nesse cenário, o movimento do brincar se diferencia mais que um simples desvio do 
corpo no espaço. O progresso da criança é fruto da influência da experiência de vida, da qual 
se apropria do seu mundo social pela atuação entre o eu e o meio, produzindo uma sucessão 
de trocas de experiências. Neste cenário, o educador passa a respeitar as singularidades de cada 
aluno, observar seus limites e possibilidades concretas, seus valores, suas experiências, levan-
do em conta o tempo de cada criança, seu amadurecimento cognitivo para cada momento de 
aprendizagem e, de acordo com as relações entre seus semelhantes. Tal relação ocorre através 
de práticas corporais que possibilitem fortalecer as habilidades e competências especificas de 
cada faixa etária, respeitando o processo de aquisição do conhecimento. Aliado ao cuidar, o ato 
de brincar é fundamental para a evolução das crianças que frequentam o universo da Educação 
(Fernandes, 2012).

Antigamente os brinquedos eram feitos pelos artesãos com inúmeros propósitos: a arte 
para conceituar a beleza, cultura, religiosidade expressões individuais, e diversões. Cada brin-
quedo criado estabelecia uma importância distinta e adicionava criações históricas de referência 
na história da humanidade, como por exemplo: as primeiras bonecas que emergiram a cerca 
de quarenta (40) mil anos na África e na Ásia eram feitas de barro e serviam como objetos de 
rituais religiosos. Serviam também para afugentar pesadelos das crianças em suas camas como 
um amuleto protetor de possíveis ataques de figuras imaginárias noturnas, vindo a se tornar 
efetivamente um brinquedo há cerca de 5 mil anos no Egito. (Peña, Alarcón & Barbin, 2014).

As distrações de dama e as bolinhas de gude já eram empregadas no antigo Egito. Os 
soldadinhos de chumbo constituíam partes dos entretenimentos dos reis que travavam batalhas 
imaginárias reproduzindo as guerras que sucediam na França. Os carrinhos que eram feitos de 
madeira surgiram no início do século XX em miniaturas, juntamente com os primeiros mode-
los de carros originais que se tem notícia. Descreve-se ainda a história de que a cerca de três 
mil anos AC faziam piões que eram produzidos de argila e auxiliavam de divertimentos, como 
também outros brinquedos famosos como o chocalho, bicicleta, bichinhos e xadrez, que foram 
aparecendo, seguindo a história do homem no tempo e no espaço (Fernandes, 2012).

A criança de baixa renda treinava, juntamente com os adultos, a produzir seus brin-
quedos e suas brincadeiras, quase sempre com apetrechos de pouca serventia, como restos de 
madeiras, sementes, cascas de árvores, ossos, retalhos de tecido, etc. Os meninos produziam 
cavalos de pau, carrinhos de latas, madeiras e ossos. Para as meninas, as mães faziam bonecas 
de pano com retalhos, panos velhos e lençóis, sempre representando a figura humana. As bone-
cas faziam parte da vida das meninas como elas de suas próprias mães. Brincavam sempre em 
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horários salteados aos afazeres cotidianos, executavam as tarefas domésticas e produziam suas 
“filhinhas” de pano, utilizando a criatividade construía suas casinhas e comidinhas à sombra 
de alguma árvore ou detrás da casa. As meninas se modificavam em mães e estas em irmãs, os 
meninos em pais, provedores do lar imaginário. As brincadeiras e os brinquedos, dessa forma 
eram não estruturados, pois provinham da imaginação de cada criança visto que cada uma fazia 
o brinquedo e a brincadeira a sua maneira, levando as assim a obter experiências que mesmo que 
não visassem o enriquecimento intelectual e social, por estar muitas vezes atrelada a costumes 
populares e desenvolvimento da criatividade ,auxiliavam inconscientemente neste progresso.

Consequentemente, as crianças eram felizes, situava-se o prazer no brincar e evidente-
mente a cultura, os valores familiares eram transferidos e refletidos de acordo com a época vivida. 
Através da brincadeira, se iniciava a construção da realidade em outros traços, a menina dividia 
a afinidade feminina, treinava com a mãe a cozinhar, cuidar do lar e, costurando as roupinhas 
das bonecas, se organizava para a maternidade, pois a educação dos filhos se estabelecia aos 
costumes do ambiente familiar e a escola ainda não se dirigia especificamente à infância.

A partir do século XVIII, com o aparecimento da modernidade, a industrialização do 
brinquedo e o sucessivo interesse pela educação, esse cenário começa a mudar, e a criança deixa 
de ser misturada aos adultos, passa então a ser vista como sujeito, um ser único em fases de 
desenvolvimento e formação. E como ser único, com sua forma própria de pensar e agir ela cria 
para si, brincando, um pequeno mundo próprio, o brinquedo passa a ser o seu principal ponto 
de partida para que através de mundos paralelos, imaginários, ela possa entender o mundo e 
a sociedade a qual está inserida Desenvolvendo assim a capacidade física, verbal e intelectual, 
através do brincar, podendo ser esta brincadeira repleta de regras , com nenhuma regra ,ou com 
as regras que a própria criança delimitar, podendo também está brincadeira ser individual ou em 
grupo desde que tenha como papel principal estimulá-las intelectualmente para expandir suas 
capacidades instintivas, trazendo assim um aprendizado efetivo, que irá auxilia-las como base 
de um avida equilibrado e de um melhor assimila mento do mundo.

Observa-se que a criança passa a ser mais valorizada, e começa a ocupar um lugar maior 
no meio social. Sua educação e formação são pensadas, partindo de sua maneira própria de ver 
o mundo (Monteiro, 2013).

O brincar proporciona aprendizagem e integra os alunos socialmente, é pelo brincar 
que a criança tem descobertas que acarretam o aprendizado, pois o brinquedo e a brincadeira 
introduzem a criança em um universo de sentido que vão além do sentido das ações.

Logo, é imprescindível que o homem possa ter infância, ter o direito de descobrir e 
construir sua identidade, ter oportunidade de se relacionar afetuosamente com os outros, resga-
tar a fantasia, o sonho de construir a sua própria história de estrutura positiva e participativa 
no meio social.

Diante desse panorama, surgem as questões de estudo que orientam a construção da 
problemática: a) É possível ampliar o repertório infantil e estimular a criatividade durante o 
processo de ensino-aprendizagem com a (re)criação de práticas lúdico-recreativas? b) Essas prá-
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ticas provocam um pensar coletivo-infantil sobre as diferenças e como respeitá-las? C) Qual o 
papel da fala e da escrita na criação de jogos e brinquedos para garantir que em meio a situações 
diversas de recreação ocorra o resgate da memória lúdica?

prOBLemÁTiCa dO esTUdO/prOJeTO

Crianças, na fase de escolarização da educação infantil, são capazes de(re)construir, 
através da criação e da (re)criação lúdico-recreativa, situações que acontecem no mundo real, 
ao vivenciar brincadeiras da própria história, o que fortalece o resgate da memória lúdica.

OBJeTiVOs

Objetivo geral

Contribuir com o processo de conscientização das crianças na Educação Infantil com 
práticas de (re)criação e (re)construção de brinquedos e jogos.

Objetivos Específicos

•	 Compreender o sentido e o significado do protagonismo infantil estimulando o res-
gate da reciclagem como fator de desenvolvimento pessoal e transformação social 
na escola;

•	 Analisar os significados da (re)construção dos brinquedos e do brincar.
•	 Propor um programa para qualificar a intervenção pedagógica;
•	 Problematizar práticas de socialização junto à turma da Educação Infantil potenciali-

zando a criatividade e (re)adaptação de materiais às práticas de ensino-aprendizagem;
•	 Vivenciar situações estimuladoras de ensino-aprendizagem na direção das dimensões 

da expressividade infantil;
•	 Conhecer as ações fundamentais relacionadas a sustentabilidade de Redução, Reu-

tilização e Reciclagem;
•	 Estimular a preservação ambiental;
•	 Construir um livro: Brinquedos e Brincadeiras baseando-se na prática vivenciada.

meTOdOLOgia

Este projeto tomou por orientação metodológica os princípios e pressupostos da pes-
quisa- ação, que indicam a elaboração de um plano de ação que se fundamenta em objetivos, 
em processo de acompanhamento e processo de avaliação das ações planejadas e no relato 
concomitante desse processo. (Oliveira & Oliveira, 2012)

A pesquisa-ação busca soluções para problemas situacionais em colaboração com os 
participantes do contexto, como uma forma de construir sentidos para o ensino-aprendizagem, 



437Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

possibilitando que educadores e alunos, junto a escolas-sociedade, possam refletir em unidade 
teórico - prática, ensino e pesquisa, estimulando a responsabilidade e consciência de si pelos 
participantes. (Lemos & Borges,2015)

Para viabilizar o acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento da propos-
ta de ensino pesquisa, o estudo foi direcionado na ação do próprio professor, que exerce os papeis 
de professor-pesquisador, proporcionando a reformulação de possibilidades metodológicas para 
o ensino coletivo sobre a redução dos resíduos e a proteção dos recursos naturais, contribuindo, 
de forma lúdica, para uma aprendizagem significativa e para a adoção de práticas mais cidadãs.

Através do desempenho professor-pesquisador, a própria ação, fundamenta-se, não só 
em elementos para revisão das práticas pedagógicas, como serem geradoras de novas ações e 
novos conceitos. Discorrendo a importância do processo participativo e interativo, a metodo-
logia fundamentar-se-á na inclusão das distintas áreas de conhecimento vinculadas ao projeto 
da utilização livre e ampla da inteligência, do bom senso e da responsabilidade na execução de 
atividades mentais e práticas.

Este processo participativo e interativo favorece trocas de experiências, mediante a 
realização de técnicas teórico-práticas:

•	 Aulas semanais: conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno;
•	 Construções de orientações qualitativas sobre as expressões de criatividade e com a 

(re)adaptação de materiais numa perspectiva interdisciplinar ao ensino de ciências 
e educação ambiental;

•	 Realização de situações estimulantes ao raciocínio matemático para determinação 
de volumes e/ou medidas no material convencional;

•	 Organização de alternativas significativas para modificações de estratégias e mu-
danças no comportamento final do aluno.

•	 Todo esse processo tomou por base os elementos do cotidiano dos alunos enredados 
nas discussões. Sendo necessário, constantemente, relacionar o que fora trabalhado 
nas diferentes propostas, permitindo que os estudantes compreendam a partir de 
uma visão cíclica o trabalho desenvolvido, atribuindo-lhe assim significado.

anÁLises dOs resULTadOs

Durante a (re)construção dos brinquedos, com a utilização de materiais recicláveis, foi 
possível perceber que, apesar da experiências serem extremamente desafiadoras e provocar limites 
para a realização, ao mergulhar nas vivências as crianças foram estimuladas a refletir, pesquisar, 
coletar, selecionar, produzir, construir para ter capacidade de chegar na fase de conclusão da re-
criação. Como afirma (França, 2008): [...] a prática docente expressa com ludicidade, na medida 
em que ela se relaciona com aspectos evolutivos de ações desejadas, favorece o estabelecimento 
de vínculos afetivos entre os envolvidos, enquanto ensinam e aprendem, o experienciar de ações 
especificamente humanas, como brincar, simular, fantasiar e divertir- se, sem esquecer, contudo, 
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a consideração dos condicionantes socio históricos que influenciam sobremaneira o processo 
educativo.

O que nos leva a afirmar que nas vivências as crianças puderam expressar seus conhe-
cimentos através da escrita e também dos desenhos com possibilidades de (re)criação lúdico-re-
creativa. Com o momento de discussão, sobre as práticas realizadas, foi possível reafirmar as 
expressividades infantis. Com a produção de um livro com textos instrucionais, tornou-se mais 
evidente a unidade teórico-prática da estratégia de ensino-aprendizagem. De acordo com Pires 
(2002) com a expressão e com ludicidade, tudo está em movimento, num constante processo de 
criação e superação. Assim, o ser humano é um ser em desenvolvimento, em interação com os 
outros e com o mundo.

Este movimento tornou-se uma constante durante as vivências quando as crianças ex-
plicitavam os nomes dos brinquedos, e a forma como cada brinquedo poderia ser realizado. Vale 
ressaltar que as crianças foram estimuladas e orientadas durante todo o processo de (re)criação, 
sendo considerado seus momentos com suas possibilidades de expressar suas habilidades.

COnsideraçÕes Finais

Cada criança apresenta uma singularidade, limites e possibilidades, um tempo de ama-
durecimento entre outras particularidades.

As evoluções e modificações da aprendizagem das crianças estão expressas no livro.
Através do lúdico torna-se possível estimular a criatividade, a cooperação, a socializa-

ção, a interação, a conscientização e a preservação do meio ambiente através de experiências 
significativas.

O quefazer pedagógico deste estudo reafirma o que escreve e ensina o educador do mun-
do: “A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. 
No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora 
da realidade.” (Freire, 1989)
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RESUMO: Há décadas os pesquisadores do Lazer vêm reivindicando o seu perten-
cimento a Educação Física (EF) escolar. Principalmente diante de uma escola que 
historicamente tem formado o cidadão para o mundo do trabalho, uma educação 
para o Lazer pode ser vista como supérflua aos interesses da nação capitalista. Em 
2017 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que estabelece 
eixos norteadores para a elaboração de propostas pedagógicas e curriculares comuns 
a todos os estudantes da Educação Básica brasileira. Diante disso, o objetivo deste 
estudo foi analisar como o Lazer aparece e a maneira como ele é tratado na área de 
BNCC-EF. 

PALAVRAS-CHAVE: BNCC. Educação Física, currículo.

RESUMEM: Los investigadores del ocio llevan décadas reivindicando su pertenencia a 
la Educación Física (EF) escolar. Especialmente frente a una escuela que históricamente 
ha formado ciudadanos para el mundo del trabajo, una educación para el ocio 
puede verse como superflua a los intereses de la nación capitalista. En 2017 se 
aprobó la Base Curricular Común Nacional (BNCC), que establece lineamientos 
para la elaboración de propuestas pedagógicas y curriculares comunes para todos 
los estudiantes brasileños de Educación Básica. Por tanto, el objetivo de este estudio 
fue analizar cómo aparece y cómo se trata el ocio en el área de BNCC-EF.

PALABRA-CLAVE: BNCC. Educación Física. Curriculum

inTrOdUçãO

Todo documento com finalidade de lei é elaborado e aprovado para garantir um con-
junto de regras e condutas sociais. Seja por meio de obrigações ou de incentivos, os documentos 
legais visam a transformação ou manutenção de determinadas práticas. Do ponto de vista legal, 
o lazer é assegurado como direito social no artigo 6º da Constituição Federal, de 1988, ao lado 
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da educação, da saúde, da alimentação, do trabalho, da moradia, do transporte, da segurança e 
da previdência social. Ainda que sua entrada na Constituição tenha se dado de maneira quase 
fortuita, como afirma Cruz (2014), a presença do lazer como direito social, é significativa, uma 
vez que determina algo a ser garantido a todo cidadão brasileiro. 

Para além da Constituição, outros documentos específicos, como, por exemplo, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/96) e outras que dela se desdobram, 
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), mesmo não fazendo menção direta, em 
algumas passagens de seus textos abrem brechas para pensarmos o lazer. Menções sobre a valo-
rização da cultura regional, do lúdico e das brincadeiras, por exemplo, podem servir para uma 
aproximação ao tema, uma vez que estas são características importantes no campo do lazer. Mas 
é, de fato, a obrigatoriedade do ensino de Arte e Educação Física (EF) que possibilita incluir o 
lazer como conteúdo escolar.

Segundo os PCNs (Brasil, 1997), a EF tem por objetivo fazer com que o aluno participe 
de atividades corporais, respeitando os seus limites e dos que estão em sua volta. O documento 
afirma, ainda, que é muito importante possibilitar aos estudantes uma ampliação da visão sobre 
a Cultura Corporal de Movimento, viabilizar a autonomia para o desenvolvimento das práticas 
e a capacidade para interferir na comunidade, seja na manutenção ou na construção de espaços 
de participação em atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com 
finalidades de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções (Brasil, 1997).

Se a LDB e os PCNs não fazem menção clara e direta ao lazer como conteúdo a ser 
trabalhado nas escolas, a recém aprovada (e homologada) Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) cita o termo, mais de uma vez, em seu texto. O lazer aparece de maneira quase alea-
tória nos componentes curriculares de Língua Inglesa, Geografia e História e de maneira mais 
enfática no componente de EF.

No campo teórico da EF, há algumas décadas, autores vêm reivindicando a presença 
do lazer como conteúdo da disciplina. Requixa (1980), há 40 anos já defendia a importância 
do aproveitamento das ocupações de lazer como instrumentos auxiliares da educação. Para o 
autor, ao participar de atividades de lazer, é possível desenvolver-se individual e socialmente. 
Assim como Marcellino (1983), que no mesmo período histórico já advogava em prol de uma 
educação para e pelo lazer, mencionando seu duplo aspecto educativo: o lazer como veículo 
e objeto de educação. Ainda que este conceito tenha sofrido algumas críticas de autores mais 
contemporâneos, a ideia de uma educação para o lazer foi fundamental no que diz respeito a 
consolidação do tema enquanto conteúdo a ser tratado e vivido na escola.  Consideramos, hoje, 
a extrema necessidade de educar os cidadãos de modo que estes aprendam a reivindicar tempo 
e espaços de lazer. 

No entanto, para uma escola que, historicamente, esteve voltada para o mundo do tra-
balho e empenhada na educação de corpos produtivos, uma educação para o lazer pode ser vista 
como supérflua e até prejudicial (aos interesses da nação capitalista). Isso fica evidente quando 
constatamos que mesmo diante de tantas tentativas de incluir o lazer como direito de todos, seja 
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no campo acadêmico ou legislativo, ele ainda aparece como figurante ou secundário, inclusive 
nas aulas de EF. Outro sinal da fragilidade do lazer como parte do componente curricular da 
área é a falta de consenso sobre seu status, uma vez que não há clareza ao tentar definir se ele 
deve ser tratado como conteúdo, tema ou, ainda, eixo transversal. 

É neste sentido que entendemos que a menção direta ao lazer, na BNCC, pode ser algo 
promissor. Baseada no conceito de Cultura Corporal de Movimento, a Base aponta para o estudo 
do lazer em suas relações com as práticas corporais. 

Diante disso, a questão que nos colocamos é se, de fato, na nova Base, o lazer ganha 
mais visibilidade enquanto fenômeno em si. Esta questão nos parece pertinente uma vez que, 
historicamente, a presença do lazer tem sido justificada pela existência de outros conteúdos que 
envolvem, por exemplo, a ludicidade, os jogos e brincadeiras, entre outros, que, apesar de se 
constituírem com características pertencentes ao lazer, não o definem como fenômeno em si. A 
nossa preocupação, portanto, é compreender se a BNCC, ao contrário dos documentos educa-
cionais anteriores, nos quais o lazer estava subentendido ou vinculado a outros temas, garante 
o tratamento pedagógico do lazer como fenômeno/conteúdo com fins em si mesmo. 

Ainda que não haja uma garantia de que o lazer seja tratado pelos professores, o fato 
dele estar mencionado na Base pode ser significativo, uma vez que documentos homologados 
que direcionam e legitimam essas práticas são de extrema importância para o embasamento, 
criticidade e legitimação da EF e de nossas práticas docentes.

Diante disso, o objetivo deste estudo foi analisar como o lazer aparece, bem como a 
maneira como ele é tratado na BNCC homologada para a educação infantil e para o ensino 
fundamental, na área de EF. De modo mais específico, buscamos analisar se o lazer aparece na 
BNCC-EF com algum protagonismo ou se entra na Base como figurante e secundário. Apesar da 
pesquisa não ser de caráter quantitativo, fizemos um levantamento inicial, para selecionarmos 
todas as menções ao termo “lazer”, na última versão do documento. 

No documento completo (595 páginas) contabilizamos 15 citações do termo “lazer”, 
mas apenas 10 (dez) delas na área de EF. As outras 5 (cinco) citações estão distribuídas nos 
componentes curriculares de Língua Inglesa, Geografia e História. Para este texto analisamos 
apenas o modo como ele é utilizado no documento da área da EF. Para a análise, citamos alguns 
desses trechos onde o termo aparece e buscamos elaborar interpretações de seu uso a partir do 
que se tem produzido na literatura da EF e do campo do lazer. Não citamos todas as vezes em 
que ele é mencionado no documento porque em algumas citações as passagens são repetidas 
em sentidos próximos. 

Nessa esteira, considerando sua importância social e seus desdobramentos nas práticas 
docentes, questionamo-nos, também, sobre quais seriam as contribuições e limitações do docu-
mento na formação dos estudantes, pela perspectiva do lazer.
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a esCOLa, a BnCC e O Lazer: CampOs de eXperiÊnCias e TensÕes 

Entendemos a escola como um campo de experiências, conflitos e tensões que são frutos 
das interações e práticas pedagógicas de construção coletiva do conhecimento, configurando-se 
como um espaço “vivo” desprovido de neutralidade.

Ao pensar a BNCC desde sua origem, na perspectiva de marco legal, a Constituição da 
República de 1988, o art. 210, diz: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamen-
tal de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais”. Mesmo compreendendo que a função original é nortear o currículo e o 
trabalho docente, sabemos que, como documento, não compõe um campo de neutralidades, mas, 
pelo contrário, é composto por intenções sociais e políticas no que diz respeito a um projeto de 
educação.

Assim como a própria instituição escolar, a BNCC e o próprio lazer também não geram 
campos desinteressados e imparciais. Este último, por exemplo, no atual contexto social e econô-
mico, tem sido relegado a forma de mercadoria, através de práticas cada vez mais consumistas 
e associadas a ideais capitalistas. Neste sentido, o lazer torna-se produto a ser consumido e nós 
nos tornamos consumidores em potencial diante das inúmeras ofertas de viagens, equipamentos, 
acesso a mídias, entre outros. 

É nesse sentido que Saviani (2003) denuncia o modo como a escola se apropria dos 
interesses da burguesia e negligencia os direitos das classes trabalhadoras. O currículo, então, é 
a expressão das intenções e do funcionamento de uma escola, influenciado pelo contexto histó-
rico, político e socioeconômico no qual seus sujeitos estão inseridos. Isso gera lutas e conflitos 
de interesses.

Concordamos com Isayama (2002) ao destacar a importância da reformulação de 
currículos pensados a partir das discussões de qualidade que envolvem o lazer. Esse seria o eixo 
central na (re)construção de diretrizes educacionais. A partir disso, os currículos seriam com-
preendidos como ferramentas facilitadoras que justificariam práticas pedagógicas críticas, que 
não se limitam a experimentar o lazer, mas a reivindicá-lo social e politicamente.

Todavia, ao pensarmos o lazer na escola, não basta reduzi-lo aos saberes sistematizados, 
é necessário abordarmos sobre as condições do processo de ensino e aprendizado do tema, assim 
como as suas possibilidades de realização para além dos muros da escola. Ou seja, precisamos 
refletir sobre os sujeitos e as possibilidades que eles terão para efetivamente vivenciarem o lazer 
na vida cotidiana. Sendo assim, o papel da escola na perspectiva da humanização de indivíduos 
se torna fundamental na educação de cidadãos autônomos, que lutem pelo direito ao lazer 
garantido por lei e, fundamentalmente, livres das amarras capitalistas que permeiam a relação 
lazer, mercado e consumo. Para isso é necessário, também, colocarmos em prática o discurso 
elaborado por uma EF crítica e reflexiva, preocupada com as questões sociais, as desigualdades 
e as diversas perspectivas do Se-movimentar174. 

174	 	 Elenor	 Kunz	 (1994),	 baseado	 na	 fenomenologia	 de	Merleau-Ponty,	 apresenta-nos	 uma	 concepção	
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Para Bracht (2003) a escola deve assumir a educação para o lazer como tarefa essencial, 
o que pressupõe colocar em “xeque” as próprias finalidades sociais da instituição escolar. De 
certa forma, isso requer coragem e luta dos professores uma vez que, educar para e pelo lazer, 
exige transformações na própria cultura escolar, incluindo mudanças no que diz respeito ao 
aspecto conteudista dos currículos. 

Foi com base nessas reflexões que nos questionamos se a BNCC-EF está, em alguma 
medida, voltada à perspectiva da educação para o lazer. Buscamos analisar se ao fazer menção 
ao termo, nas 10 (dez) vezes em que aparece na Base do componente de EF, seu uso pressupõe 
um protagonismo do tema ou, como na maioria dos documentos anteriores, ele aparece como 
figurante dentre os conteúdos específicos. 

É preciso mencionar que a EF, que compõe a Área de Linguagens, é composta, no novo 
documento, por 6 (seis) Unidades Temáticas, que são: as Brincadeiras e Jogos, os Esportes, as 
Ginásticas, as Danças, as Lutas e as Práticas Corporais de Aventura (Brasil, 2017). Isto significa, 
que mais uma vez, o lazer não compõe diretrizes curriculares com status de Unidade Temática, 
assim como os demais conteúdos da EF. De certa forma, a BNCC perpetua a sua ausência como 
conhecimento central na área, hierarquiza conhecimentos da EF e ignora o lazer como direito 
social adquirido. 

São nos capítulos “Competências específicas de Educação Física para o ensino funda-
mental” e “Objetivos de Aprendizagem e Habilidades” (Brasil, 2017), onde o termo lazer aparece 
de forma mais significativa. No primeiro, encontramos a seguinte citação, sobre o que se espera 
dos estudantes, neste nível se ensino: “Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para 
potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a pro-
moção da saúde” (p. 223). No segundo, encontramos que os estudantes devem ser capazes de 
“Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem 
na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer)” (p. 229).

Essas duas citações, que em nossa interpretação dialogam, são importantes porque 
deixam claro o fato de que as práticas corporais e esportivas precisam ser compreendidas muito 
além do contexto das habilidades motoras e da performance. Os trechos deixam evidentes não 
só as possibilidades de experiências esportivas no campo do lazer, para os “menos” habilidosos, 
quanto a relação entre lazer e saúde, muitas vezes incompreendida por uma visão de saúde muito 
restrita. Ainda assim, o foco do trecho citado não é o lazer, mas sim o esporte. O primeiro vem 
atrelado e “pendurado” ao segundo o que demostra a velada hierarquização de conteúdos na 
Base, bem como a falta de reconhecimento sobre a importância do lazer na educação.

Nos trechos a seguir, as formas, contextos e intenções onde o termo lazer é mencionado 
permanecem numa perspectiva muito semelhante ao propor que: 

que	valoriza	o	sentir	ao	fundir	o	ser	que	se	movimenta	ao	seu	movimento,	isto	é,	o	Se-movimentar.	
Além	disso,	 considera	 as	 intencionalidades	do	 sujeito	 e	 os	 sentidos/significados	 atribuídos	 ao	 seu	
movimento,	estes	que	formam	a	base	de	compreensão	de	“Mundo	do	Movimento”,	isto	é,	o	mundo	das	
possibilidades	do	Se-movimentar,	garantindo-lhes	uma	maior	participação	na	construção	da	Cultura	
Corporal	de	Movimento.
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A Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das 
crianças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo 
cultural. [...] Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento 
corporal como elemento essencial; organização interna (de maior ou menor grau), pautada 
por uma lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o 

cuidado com o corpo e a saúde. Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aque-
las realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais os 
sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental (Brasil, 
2017, p. 213).

O trecho aponta as práticas corporais voltadas ao lazer como base de conhecimentos da 
EF e, frisa, ainda, que estas práticas devem ser aquelas realizadas fora do tempo das obrigações. 
Explicação esta que serve para caracterizar o próprio conceito de lazer, por diversos autores 
clássicos como Dumazedier (1973), Marcellino (1983), entre outros. Neste sentido, o documen-
to homologado prima pela experiência de gratuidade do lazer, sem olhar para as práticas com 
caráter funcional, o que é fundamental para as teorias do lazer.

É importante mencionar, ainda, que ao contrário de uma visão dicotômica de corpo, 
que predominava na área, produzindo, inclusive, uma ideia de primazia do “corpo biológico/
anatômico”, o documento coaduna com os Movimentos Críticos Renovadores da Educação 
Física, dialogando com às dimensões social e cultural dos corpos, também no trato com o lazer.

Na mesma chave de análise, temos outro trecho que menciona o lazer em relação ao 
conteúdo esporte: 

O esporte como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande 
presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação 
de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um 
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações (associações, federações e 
confederações esportivas), as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvi-
mento das modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas características 
não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, 
especialmente quando o esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde. 
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por quem se envolve com ele 
(Brasil, 2017, p. 215).

Neste trecho, o documento deixa clara a pluralidade de sentidos atribuídas a prática 
esportiva. Tal afirmação tem a intenção de enfatizar que o conteúdo esporte precisa ser conheci-
do pelos estudantes a partir de seus diferentes códigos. Ao tratar sobre os códigos do esporte o 
lazer se torna fundamental, uma vez que possibilita uma visão contra-hegemônica historicamente 
construída pela EF. Sabemos que os esportes são carregados de características que representam 
os valores da sociedade contemporânea que é competitiva, individualista e performática, exer-
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cendo o papel de selecionar e segregar. Já, ao ser abordado a partir de uma perspectiva do lazer, 
o esporte ganha novos sentidos, mais relacionados ao lúdico, a diversão e a sociabilidade. Ao 
apontar para a relação entre lazer e esporte a Base possibilita estas reflexões. 

Portanto, assim como sugere Daolio (2004) é preciso questionarmos sobre como temas 
como o lazer e o esporte estarão presentes em nossas aulas, mediando os processos de produção 
de sentido e significação dos conteúdos por parte dos alunos. 

No trecho a seguir, a BNCC/EF enfatiza a importância da vivência do lazer pelos/as 
estudantes em meio aquático:

Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas corporais organizadoras 
da Educação Física na BNCC, é importante sublinhar a necessidade e a pertinência dos es-
tudantes do País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no meio líquido, 
dado seu inegável valor para a segurança pessoal e seu potencial de fruição durante o lazer. 
Essa afirmação não se vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os 
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos competitivos), mas também 
à proposta de experimentar “atividades aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na am-
bientação dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre outros movimentos 
básicos, o controle da respiração, a flutuação em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos 
na água (Brasil, 2017, p. 219).

Referencias como estas, deixam claro que não é possível falar sobre lazer sem refletir 
sobre a questão da desigualdade social e econômica em que se encontram os estudantes brasilei-
ros. Torna-se difícil imaginarmos a possibilidade de experimentação das “atividades aquáticas” 
pela maior parte deles, seja pela falta de acesso a lugares específicos exigidos por essas práticas, 
como piscinas ou clubes, ou pela distância de lugares públicos para a sua experiência e vivência, 
como praias e rios.

Neste sentido, fica evidente que a condição social é organizadora das práticas de lazer 
e responsável por ampliar as experiências dos diferentes sujeitos. Entendemos, portanto, que ao 
invés da Base apenas sugerir estas experiências, ela deveria propor a discussão sobre a falta de 
acesso dos diversos estudantes aos espaços e práticas de lazer. Além disso, parece fundamental 
uma discussão sobre políticas públicas de lazer, no sentido de produzir, junto aos estudantes, 
reflexões críticas sobre as razões desta falta de acesso às práticas no “meio líquido” e tantas 
outras. Aqui, portanto, fica evidente a falta de pensar o lazer como conteúdo em si, uma vez 
que, a partir dele os estudantes poderiam aprender e refletir sobre as questões sociais pontuadas.

Nessa esteira, a Base não parece ter a intenção de propor uma educação preocupada 
com a desigualdade social, justificada por discursos meritocráticos, voltados à lógica do capital. 
A ausência de temas como gênero, etnia e desigualdade foram umas das primeiras questões a 
chamar a atenção de professores e pesquisadores da área. Esta ausência se desdobra do texto 
para a prática, na qual a uma espécie de desresponsabilização da escola e do Estado no que diz 
respeito a promoção de políticas públicas e a promoção da melhoria de vida dos estudantes. 
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Propor o aprendizado de atividades aquáticas como se elas fossem acessíveis a todos, é 
ignorar a desigualdade de acesso da maioria da população. As teorias do lazer que se ocupam de 
estudar a escola e a educação, propõem discussões capazes de levar os estudantes a uma crítica 
reflexiva que sobrepõe as questões relacionadas ao esporte e a saúde, uma vez que tratam, antes, 
sobre as questões sociais que organizam o tempo e as práticas de lazer. 

COnsideraçÕes Finais

A questão central deste estudo foi analisar a maneira como o lazer é tratado na BNCC 
e se ele ganha, no documento, algum protagonismo como conteúdo em si. Questionamo-nos 
sobre quais seriam as contribuições e limitações do documento na temática do lazer. Dessa 
forma, diante das análises realizadas, consideramos que o lazer aparece em uma quantidade 
expressiva no componente curricular envolvendo a EF. Todavia, entendemos que esses números 
não são suficientes para afirmar que a Base trata efetivamente de uma educação para o lazer ou 
do lazer como direito social, diante de suas possibilidades na transformação de uma sociedade 
mais justa e reflexiva.

Dessa forma, fica evidente que não basta escrever diretrizes educacionais baseadas na 
Cultura Corporal de Movimento. Isso, por si só, não é suficiente. É necessário desvelarmos as 
intenções da BNCC ao não tratar o lazer como Unidade Temática, a hierarquizar conteúdos 
entendidos como essenciais na área e, fundamentalmente, tratar de forma fundamentalista temas 
tão caros a EF como: o lazer, as desigualdades sociais e a equidade.

Entendemos também que, se o lazer é constituído como direito social, devemos partir 
do princípio de que é necessário o compromisso do Estado para sua efetiva implementação e 
acesso. Neste caso, são necessárias uma série de políticas públicas e educacionais que promovam 
o conhecimento e o acesso de tais práticas. Todavia, percebemos que estão cada vez mais escassas 
tais perspectivas. Os modelos escolares, com sua arquitetura e modo de funcionamento, não só 
não promovem como também limitam as experiências de lazer de seus estudantes. Soma-se a 
isto a escassez de espaços públicos com condições dignas de higiene e segurança, limitando ainda 
mais a população empobrecida.  

Percebemos, então, a necessidade dos professores não se limitarem ao que está prescri-
to nos documentos educacionais. É preciso conhecer as necessidades da comunidade escolar e 
promover uma educação baseada em seus direitos. Sendo assim, precisamos ir além do “otimis-
mo pedagógico”, exercendo as nossas autonomias na interpretação e execução dos currículos 
norteados pela BNCC, criando formas para que as práticas docentes, na perspectiva crítica do 
lazer, se tornem efetivas tanto nos currículos prescritos como no currículo “vivo”. 
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RESUMO: Problemas decorrentes de questões de ordem didático metodológicas e de 
organização curricular ocasionam o desinteresse dos alunos pelas aulas de Educação 
Física. Assim, propostas pedagógicas que tenham como intuito trazer novos elemen-
tos para tais aulas que possam tornar o ensino e aprendizagem mais significativos 
são bem-vindos. Assim, este projeto tem como objetivos gerais: 1) realizar estudos 
de realidade aumentada, jogos educacionais e cursos MOOCs; 2) alimentar e testar 
um aplicativo de construção de histórias em quadrinhos (HQs) para uso em aulas de 
Educação Física. Os procedimentos metodológicos envolvem revisão de literatura e 
pesquisa na web para construção de um banco de dados de imagens e elaboração de 
um curso MOOC voltado para a construção de HQs para uso em aulas de Educação 
Física. Para a revisão de literatura foram realizadas análises textual, temática, inter-
pretativa, problematização e síntese pessoal. Para a parte aplicada do projeto foram 
feitos registros de modo a demonstrar os passos necessários para uso do aplicativo 
de construção de HQs em aulas de Educação Física. As pesquisas demonstram que 
o uso da tecnologia como uma nova forma pedagógica pode contribuir muito para 
o desenvolvimento dos alunos, envolvendo-os mais nas aulas, tornando as aulas de 
Educação Física mais atrativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Realidade Aumentada. Educação Física. Jogos Educacionais. 
Tecnologia.

RESUMEN: Problemas relacionados con la didáctica metodológica y la organización 
curricular provocaron o desinterés de los alumnos en las clases de Educación Física. 
Asimismo, propuestas pedagógicas que apuntan a diseñar nuevos elementos para 
estas aulas que puedan transformar o enseñar los aprendizajes más significativos 
son bienvenidos. Además, este proyecto tiene como objetivos generales: 1) realizar 

175 E-mail:  ro_pillon@hotmail.com
176 E-mail:  cinthialsilva@uol.com.br
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estudios de realidad aumentada, juegos educativos y cursos MOOC; 2) alimentar 
y probar una aplicación para la construcción de cómics (HQ) para su uso en las 
clases de Educación Física. Los procedimientos metodológicos involucran revisión de 
literatura e investigación web para la construcción de una base de datos de imágenes 
y la elaboración de un curso MOOC dirigido a la construcción de cómics para uso en 
las clases de Educación Física. Para una revisión de la literatura, realizamos sesiones 
textuales, temáticas, interpretativas, de problematización y personales. Para la parte 
aplicada al proyecto, proporcionamos formularios con el fin de demostrar los pasos 
necesarios para usar la aplicación para construir HQ en las clases de Educación 
Física. Esta investigación demuestra que el uso de la tecnología como nueva forma 
pedagógica puede contribuir mucho al desarrollo de dos estudiantes, involucrando 
ellos más en las clases, haciendo más atractivas las clases de Educación Física.

PALABRAS CLAVE: Realidad aumentada. Educación Física. Juegos Educativos. 
Tecnología.

O prOBLema inVesTigadO

É nos anos finais do Ensino Fundamental que se encontra hoje o maior problema do 
fluxo escolar brasileiro, de acordo com Brasil (2014). Nas aulas de Educação Física, dentre os 
alunos que estão na Educação Básica, muitos não participam de tais aulas por motivos variados: 
questões de ordem didático metodológicas e de organização curricular que ocasionam exclusão e 
evasão das atividades propostas (Tenório; Silva, 2015). Assim, o uso de recursos tecnológicos que 
possibilitem a construção de histórias em quadrinhos (HQs) nas aulas de Educação Física poderá 
viabilizar e facilitar aos alunos o acesso ao conhecimento, tendo como finalidade a educação para 
o lazer, sendo uma solução para a melhoria do processo pedagógico no Ensino Fundamental.

Se os alunos não participam das aulas de Educação Física, eles deixam de ter acesso 
aos conhecimentos acerca do corpo e das atividades físicas/práticas corporais177, assim como, 
da educação para o lazer e perdem a possibilidade de refletir sobre as influências de seu meio 
social. A Indústria Cultural178 tem papel fundamental na difusão de certos padrões corporais de 
beleza. Podemos notar, como exemplo, a imagem de super-heróis, difundida a partir de histórias 
em quadrinhos (HQs), filmes, brinquedos, roupas e demais objetos.

Rossi Filho, Origuela e Silva (2016, p.279), tendo como base os autores Siqueira e Vieira 
(2008), afirmam que “[...] a mercadorização do corpo é constituída por uma medicina mais para 
condicionamento estético do que para preservação da saúde, sendo assim, as HQs de super-heróis 

177 Utilizaremos	os	dois	termos,	tendo	como	base	os	documentos	do	Ministério	da	Saúde	que	utiliza	as	
duas	formas	de	nomenclatura.	O	sentido	que	aqui	trataremos	de	atividades	físicas/práticas	corporais	
é	que	são	elementos	da	cultura	corporal	de	movimento	a	serem	discutidos	no	Ensino	Fundamental,	
tendo	como	finalidade	a	educação	para	o	lazer.

178 Temos	 como	base	os	 estudos	de	Adorno	 (1986)	para	 compreender	 a	 Indústria	Cultural	 como	uma	
instituição	que	transforma	elementos	da	cultura	popular	em	mercadoria	a	ser	consumida.
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acabam sendo mais um dos meios que o mercado do corpo utiliza para divulgar suas ideologias”. 
Nota-se, assim, que as HQs de super-heróis destacam os padrões da nova estética, sendo que os 
enredos acabam contextualizando o uso de equipamentos e avanços científicos, como cirurgias, 
medicamentos, dietas e educação física.

As atividades físicas/práticas corporais, assim como os significados atribuídos ao cor-
po, são suscetíveis à dinâmica cultural de contextos específicos. Elas não escapam às lógicas de 
mercado que servem de base para a sociedade capitalista e são transformadas em produtos a 
serem consumidos, seja com finalidade estética, voltada à saúde, ou como forma de entreteni-
mento, as atividades físicas/práticas corporais, já há algum tempo, são mediadas pelos valores 
mercadológicos. As atividades físicas de aventura na natureza179, por exemplo, encontram-se cada 
vez mais geridas por empresas e, em muitos casos, são oferecidas aos interessados como mera 
mercadoria a ser consumida. Pela lógica do mercado, o participante não precisa mais de conhe-
cimento acumulado sobre a prática que vai executar, também não precisa possuir um vínculo 
identitário sólido com a atividade, pois elas estão organizadas de maneira planejada, ficando à 
disposição do consumidor efêmero, o qual busca experiências novas, com fácil acesso. Muitos dos 
praticantes de atividades físicas de aventura na natureza, orientados pelo mercado do consumo, 
também não têm consciência da necessidade do cuidado com o meio ambiente, ao desenvolver 
atividades no meio natural, nota-se a quantidade de lixo em praias, em arredores de cachoeiras 
e até de nascentes, em ambientes rurais, durante feriados, períodos de férias, festividades de final 
de ano, em que há um fluxo maior de pessoas em diversos lugares e ambientes naturais.

Diante do quadro atual, Marcellino (1987) afirma ser cada vez mais necessária a 
consideração do lazer como objeto de educação – a educação para o lazer em uma sociedade 
orientada pela cultura de consumo. A situação da sociedade nesta fase de produção industrial e 
de consumo favorece a indústria cultural, a qual gera necessidades padronizadas para facilitar o 
consumo, perpetuando ou dificultando a superação da situação de conformismo. Sendo assim, 
é ainda mais necessário um processo educativo que incentive a imaginação criadora, o espírito 
crítico, ou seja, uma educação para o lazer, não com o objetivo de criar necessidades, como 
assim o faz a mídia, mas satisfazer necessidades individuais e sociais entre elas educativas, as 
quais se transformam ao longo de toda o processo vital. Um dos canais para isso é a educação 
formal (Marcellino, 1987; Miller, 2016). Nesse sentido, a escola é um espaço fundamental para 
a realização de ações pedagógicas que se centrem na ressignificação do corpo e das atividades 
físicas/práticas corporais, no sentido de uma educação para o lazer. 

Na atualidade, a virtualidade está presente em vários equipamentos que viabilizam a 

179 [...]	 Entende-se	 [por	 Atividade	 Física	 de	 Aventura	 na	 Natureza	 (AFAN)]	 o	 conjunto	 de	 práticas	
considerado	 correspondente	 ao	 desejo,	 à	 natureza	 e	 à	 oportunidade	 histórica	 em	 uma	 nova	 era,	
denominada,	pela	maioria	 como	pós-modernidade,	 a	 qual	propiciou	 a	 chegada	da	 sociedade	pós-
industrial,	caracterizada	por	sua	base	no	consumo	e	nos	serviços.	O	período	precedente,	com	o	qual	
a	pós-modernidade	coexiste,	é	conhecido	como	modernidade	e	o	seu	equivalente	sociocultural	é	a	
sociedade	industrial,	sendo	que	o	esporte	é	a	prática	social	mais	relevante	desse	período	e	o	símbolo	
cultural	que	o	identifica	(BETRÁN,	2003,	p.	164).
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interação entre as pessoas e são apreciados por sujeitos de diferentes faixas etárias, tais como 
computadores e celulares. Assim, esses elementos podem ser agregados à aula, tornando-a mais 
interessante e dinâmica (Balakrishnan; Rengasamy; Aman, 2011; Casey; Goodyear; Armour, 
2016), de modo a incentivar a curiosidade dos alunos na busca por conhecimentos, inclusive 
aqueles relacionados aos super-heróis, ao corpo e às atividades físicas/práticas corporais. Con-
sideramos, portanto, que um aplicativo (software aplicativo ou simplesmente aplicativo é um 
tipo de software que permite ao usuário realizar determinados trabalhos práticos, no seu dispo-
sitivo computacional, que pode ser um computador, tablete ou celular) que propicie aos alunos 
e professores interagirem com o conteúdo da aula de Educação Física a partir da construção das 
HQs. Este é um meio de ensino e aprendizagem, o qual pode ser fundamental para a construção 
de conhecimentos por parte dos alunos do Ensino Fundamental, tendo como base o encontro e 
confronto de conhecimentos entre professores e alunos.

OBJeTiVOs

gerais:

Realizar estudos de realidade aumentada, jogos educacionais e cursos MOOCs; 
Alimentar e testar um aplicativo de construção de histórias em quadrinhos (HQs) para 

uso em aulas de Educação Física.

Específicos:

Construção de um banco de dados de imagens (avatares/personagens), diálogos e ce-
nários disponíveis na web para uso em um aplicativo de histórias em quadrinhos voltado para 
aulas de Educação Física-Ensino Fundamental;

maTeriais e/OU mÉTOdOs

Esta investigação trata-se de um estudo qualitativo. Segundo Minayo (1994, p.22), a 
pesquisa qualitativa trabalha com o “(...) universo de significados, aspirações, crenças, valores 
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fe-
nômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.

Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica sobre RA, jogos educacionais e cursos 
MOOC.  Essa revisão será descrita a partir de três tópicos: 1) identificação do que se trata ou 
o que são - realidade aumentada, jogos educacionais e cursos MOOC e 2) Identificar as contri-
buições pedagógicas para uso em situação de ensino nas aulas de Educação Física da realidade 
aumentada, dos jogos educacionais e cursos MOOC, sendo que para a realização desta pesquisa 
bibliográfica foi utilizada a página da web para acesso artigos e livros especializados na temática 
em estudo: http://www.realidadevirtual.com.br/cmsimple-rv/ e a base de dados Scielo, para o 
acesso aos artigos científicos.

http://www.realidadevirtual.com.br/cmsimple-rv/


453Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

 Tivemos como palavras-chave na base de dados Scielo: realidade aumentada, reali-
dade aumentada and educação, realidade aumentada and educação física, jogos educacionais, 
jogos educacionais and educação, jogos educacionais and educação física, MOOC, MOOC and 
educação, MOOC and educação física. Foram consideradas as diferentes combinações entre as 
palavras-chave. O levantamento bibliográfico foi abrangente aos últimos 05 (cinco) anos até 
a data da pesquisa. Para a seleção das obras foram lidos os títulos, os resumos para identificar 
alguma relação com as palavras-chave e, por fim, foi realizada a leitura da obra para identificar se 
abordava o tema do trabalho. Para realizar a pesquisa bibliográfica foram selecionados 06 (seis) 
artigos dos últimos cinco anos até a data da pesquisa (2014 a Outubro de 2019) e 01 (um) livro.

Devido à necessidade de o projeto possibilitar a utilização do aplicativo por pessoas 
com deficiência visual, e por não ter encontrado artigos com as palavras-chave acima na base 
de dados Scielo, fizemos uma nova combinação de palavras-chave, sendo realidade aumentada 
e deficiência visual. Na base de dados Scielo também não encontramos nenhum artigo relacio-
nado, portando foi selecionado apenas um artigo do ano de 2011, não encontramos também 
trabalhos relevantes mais recentes, sendo extraído da base de dados Google acadêmico. Portanto, 
a pesquisa finalizou com 07 (sete) artigos dos últimos nove anos até a data da pesquisa (2011 
a 2019) e 01 (um) livro.

Para a compreensão dos textos selecionados para a análise dos temas foram utilizadas 
as cinco fases de análises de Severino (2007): textual, temática e interpretativa, problematiza-
ção e síntese pessoal. Com esses dados identificados foi iniciada a análise qualitativa, que será 
aprofundada nas próximas etapas da investigação, de modo a analisar os estudos e testes de 
um aplicativo de construção de histórias em quadrinhos para uso em aulas de educação física.

Após a pesquisa bibliográfica, foi realizada a construção de um banco de dados de 
imagens, este foi construído para ser usado na fase do projeto mãe FAPESP 2017/13279-4, com 
previsão de ser realizada uma experiência pedagógica com temas relacionados à Educação Física, 
com uso do aplicativo de HQ. 

Para a construção deste banco de imagens foi feita uma busca no google imagens e tam-
bém na web para identificar sites que contém diferentes tipos de personagens/avatares, diálogos 
e cenários que pudessem contribuir para a construção de HQs. Posteriormente todas as imagens 
foram transformadas para a extensão PNG, para que as mesmas ficassem com fundo transparente.

O aplicativo utilizado foi o Flaras, desenvolvido pelo Prof. Dr. Cláudio Kirner, membro 
pesquisador do projeto mãe FAPESP 2017/13279-4. Assim, o intuito foi alimentar esse aplica-
tivo com imagens de avatares/personagens, caixas de diálogos e cenários para que os alunos do 
Ensino Fundamental do projeto mãe FAPESP 2017/13279-4 pudessem utilizar nas aulas na fase 
de testes do aplicativo. 

A fase da pesquisa de campo envolveu aulas em uma escola da rede pública de ensino 
do estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, a partir de uma disciplina eletiva denominada 
“Lazer, educação e tecnologia: construção de histórias em quadrinhos”, com alunos dos 8º (oita-
vos) anos do Ensino Fundamental. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

454 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Metodista de Piracicaba sob protocolo CAAE 87190218.3.0000.5507. A escolha por alunos dos 
últimos anos do Ensino Fundamental deve-se ao fato desses sujeitos serem potenciais leitores 
de histórias em quadrinhos e por estarem em um momento da fase escolar em que é possível 
introduzir elementos teóricos, no sentido de os alunos realizarem uma leitura qualificada das 
produções da mídia, da cultura de consumo e desenvolverem reflexões sobre os temas a serem 
tratados relacionados ao corpo, às atividades físicas/práticas corporais, educação ambiental, 
dentro de uma proposta de educação para o lazer. As aulas na escola foram acompanhadas pela 
bolsista para que fosse possível fazer os testes no aplicativo. 

resULTadOs e disCUssãO

As imagens selecionadas para o uso no aplicativo foram divididas em alguns tópicos, 
tais como: avatares (idosos, crianças, personagens), características das HQs, práticas corporais, 
esportes de aventura, fauna, flora, partes anatômica, cenários (internos e externos), alimentos, 
objetos grandes, pequenos e de uso pessoal e fuscão preto, totalizando, portanto 705 (setecentas 
e cinto) imagens. 

A disciplina eletiva, onde foram realizadas as aulas com uso do aplicativo de HQs, foi 
dividida nos seguintes tópicos/temas:

- “Atividades de aventura na natureza, o cuidado com o meio ambiente e educação para 
o lazer no Ensino Fundamental”;

- “Atividades físicas/práticas corporais, comunidade e educação para o lazer no Ensino 
Fundamental”;

- “Histórias em quadrinhos de super-heróis e educação para o lazer no Ensino Funda-
mental”.

Esses temas foram tratados de modo que os alunos tivessem uma aula vivencial sobre 
o tema na quadra e aulas na sala de aula para uso do computador para a construção das HQs 
referentes ao tema das aulas.

A pesquisa de campo foi realizada com alunos dos 8º (oitavos) anos do Ensino Fun-
damental, a sala continha 25 (vinte e cinco) alunos matriculados de ambos os sexos, sendo que 
no decorrer do projeto 04 (quatro) alunos foram transferidos e/ou remanejados e um aluno 
com deficiência cognitiva não foi considerado para a investigação. Foram, portanto, 20 alunos 
participantes da investigação.

Durante as aulas foram identificadas algumas dificuldades pelos alunos e necessidade 
de adaptações que resultaram na construção de tutoriais e de um material que também servirá 
para os cursos Mooc.
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as diFiCULdades reLaTadas peLOs aLUnOs nO UsO dO FLaras e as 
adapTaçÕes FOram:

Posicionar a imagem no Flaras, pois para isso os alunos tinham que ter uma base sobre 
eixos matemáticos, para que assim os mesmos conseguissem utilizar as ferramentas do aplicativo 
(Translation, Rotation e Escala).

Inserir mais de uma imagem, por exemplo, se os alunos quisessem colocar um persona-
gem juntamente com um cenário. Para cada imagem a ser inserida na cena é necessário inserir 
um novo ponto, para que ao final, clicando na lâmpada amarela, todas as imagens se juntam 
formando assim a cena completa.

Inserir o diálogo por meio de balão escrito. Para que isso fosse possível foi necessário 
acessar a imagem do balão dentro do banco de imagens, abri-la no Paint 3D para, assim, redigir 
o texto, e posteriormente, esse balão editado deveria ser salvo como imagem. Feito isso, o balão 
com a fala estava pronto, então no aplicativo Flaras o usuário tem que adicionar este balão 
como uma nova textura (imagem).

Inserir a realidade aumentada e o som. Para que isso fosse possível, primeiramente teria 
que inserir a imagem no aplicativo Flaras, sem a imagem o som não funciona, ele está inteira-
mente associado a imagem. Após então a inserção da imagem, o usuário, no caso os alunos, 
podem gravar um áudio por meio de outro aplicativo já instalado no computador, Audacity, 
exportar esse áudio gravado em extensão mp3 para dentro do computador e então voltar ao 
Flaras, acionar o botão do alto-falante e inserir o áudio. 

anÁLise preLiminar

Todas as imagens temas das aulas refletem atividades físicas/práticas corporais que os 
alunos realizaram e de uma forma positiva. Isso mostra que o uso do computador e do Flaras é 
um elemento que potencializa o ensino dos conteúdos relacionados às aulas de Educação Física.

As imagens selecionadas para nosso banco de imagens foram salvas em pastas nomeadas 
de acordo com cada categoria que as mesmas pertenciam.

Portanto, o banco de imagens criado contou com 15 (quinze) pastas, tendo as seguintes 
identificações: alimentos, avatares, avatares idosos, avatares personagens, características das HQ 
– onomatopeias, cenários externos, cenários internos, esportes de aventura na natureza, fauna, 
flora, fuscão preto, objetos grandes, objetos pequenos, objetos de uso pessoal, práticas corporais.

No decorrer do projeto, os alunos foram se aprimorando com o uso do aplicativo Flaras 
e isso possibilitou que os mesmos pudessem nos passar sugestões, nesta visão de usuários, para 
que o uso do aplicativo se tornasse mais fácil e/ou prático. Os alunos sugeriram que a pasta com 
as imagens do avatares personagens tivessem subdivisões com os nomes dos mesmos, para que 
assim ficassem mais fáceis para serem identificados.

Outra sugestão dos alunos foi que para um próximo projeto, possibilitar o uso da internet 
nos computadores, para que assim os mesmos pudessem baixar as imagens que eles quisessem 
e com isso aumentar o banco de imagens.
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Para que seja possível inserir as imagens no aplicativo Flaras, antes de iniciarmos as 
aulas, no momento da criação do banco de imagens, essas foram todas transformadas no for-
mato PNG para que os fundos das mesmas tivessem fundo transparente, para que assim fosse 
possível inserir também um cenário na história.

Outra ferramenta computacional necessária para a construção das HQs é o Paint 3D, 
ela foi utilizada para a confecção dos textos dentro dos balões para diálogo entre os personagens.

O Audacity que é outro aplicativo, associado ao Flaras possibilita a inserção de som 
junto com a imagem.

Para que o aplicativo Flaras funcione corretamente é necessário que o local onde sejam 
posicionados os computadores tenha uma ótima iluminação, pois para inserir as imagens no 
aplicativo é usado um cartão códon, e para que este seja reconhecido pelo mesmo é necessário 
de luz.

Outro fator importante para conseguir um bom manuseio com o aplicativo Flaras é a 
questão dos eixos matemáticos, esses são responsáveis pelas ferramentas Translation (que permite 
a figura se desloque para cima e para baixo), Rotation (que permite a imagem girar diversos 
ângulos) e a Escala (que define que tamanho o usuário quer deixar sua imagem).

Para a seleção de cada imagem é necessário que, primeiramente, o usuário insira um 
ponto e, posteriormente, uma cena (Scene), estas disponíveis no banco de imagens. A questão 
dos balões de diálogos, estes o usuário deve primeiramente confeccioná-lo no Paint 3D (redigir 
o texto) e salvá-lo também como uma imagem, para que assim este possa também ser inserido 
dentro do aplicativo Flaras. A mesma coisa é feita com o som, este por sua vez é gravado pri-
meiramente no aplicativo Audacity, salvo dentro do computador e, posteriormente, associado a 
uma cena já colocada do Flaras é inserido por meio do alto falante do aplicativo.

COnCLUsãO

As pesquisas demonstram que o uso da tecnologia como uma nova forma pedagógica 
pode contribuir muito para o desenvolvimento dos alunos, envolvendo-os mais nas aulas, tor-
nando as aulas de Educação Física mais atrativas. 

Os alunos que participaram das atividades propostas aprenderam diferentes ativida-
des, novos esportes e conheceram diversos materiais utilizados nas aulas. A participação deles 
também contribuiu para o desenvolvimento pessoal de cada um, tornando-os mais críticos e 
criativos, permitindo que os mesmos conseguissem relacionar situações presentes nas histórias 
em quadrinhos com o que eles vivem no seu dia a dia.

No decorrer das aulas, os alunos foram se familiarizando cada vez mais com o uso 
do aplicativo, tonando-se mais fácil para eles realizar a construção das tiras das histórias em 
quadrinhos.

Ao final de todas as aulas os alunos no deram um feedback positivo, sugeriram que num 
próximo projeto os computadores poderiam ter acesso a internet, assim eles mesmos podem 
baixar as imagens que eles desejam e com isso ampliar ainda mais o banco de imagens. 
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RESUMO: Para que a escola e seus espaços escolares possam conectar pessoas trans-
formando-os em ambientes pedagógicos onde se exerce a cidadania, os estudantes, 
seus familiares e a equipe profissional escolar precisam estar envolvidos, articulados e 
possuir oportunidade de fala. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo apontar 
os fundamentos da produção de um material didático para um curso de pedagogia 
à distância, por um grupo formado por docentes alicerçados nas teorias do lazer, do 
espaço, da escola e da cidade. O material didático contribui na formação inicial à 
medida em que apresenta perspectivas teóricas, metodológicas e práticas para que 
os futuros pedagogos possam potencializar a construção e usos diversificados dos 
diferentes espaços escolares, inclusive a partir das manifestações culturais do lazer, 
seja no recreio, no contraturno ou mesmo permeando os tempos de compromissos 
escolares. Por fim, o e-book contribui para a melhoria da qualidade da educação, 
pois proporciona reflexões sobre como tornar a escola um espaço da cidade, lugar 
de democracia, participação, diálogo e, portanto, de exercício da cidadania. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Espaço escolar. Escola. Gestão escolar. Educação.

RESUMEM: Para que la escuela y sus espacios escolares conecten a las personas, 
transformándolas en entornos pedagógicos donde se ejerza la ciudadanía, los 
estudiantes, sus familias y el equipo profesional de la escuela deben involucrarse, 
articularse y tener la oportunidad de hablar. En este sentido, este trabajo tiene como 
objetivo señalar los fundamentos de la producción de material didáctico para un 
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curso de pedagogía a distancia, por un grupo formado por docentes a partir de las 
teorías del ocio, el espacio, la escuela y la ciudad. El material didáctico contribuye a 
la formación inicial ya que presenta perspectivas teóricas, metodológicas y prácticas 
para que los futuros pedagogos puedan potenciar la construcción y usos diversificados 
de los diferentes espacios escolares, incluso desde las manifestaciones culturales 
del ocio, ya sea en el recreo, en la noche. o incluso impregnando los tiempos de los 
compromisos escolares. Finalmente, el libro electrónico contribuye a mejorar la 
calidad de la educación, ya que aporta reflexiones sobre cómo hacer de la escuela 
un espacio de la ciudad, un lugar de democracia, participación, diálogo y, por tanto, 
el ejercicio de la ciudadanía.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Espacio escolar. Escuela. Gestión escolar. Educación.

inTrOdUçãO

O material aqui resenhado, intitulado “Gestão e Organização nos Espaços Escolares – O 
trabalho pedagógico”, foi produzido no primeiro semestre de 2020 por pesquisadores e pesqui-
sadoras do Grupo de Estudos e Pesquisa em Lazer, Espaço e Cidade (Geplec), coordenado pela 
Professora Doutora Simone Rechia e se encontra no prelo, em fase de editoração a fim de tornar-
se um e-book constante na grade do curso à distância de Pedagogia da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). O Geplec é vinculado ao Departamento de Educação Física e ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFPR. Se sustenta nos estudos culturais, investigando

as articulações cotidianas existentes entre a dimensão lúdica dos sujeitos, seus impactos nas 
experiências do tempo e espaço de lazer e a fruição  dos interesses culturais em diferentes 
ambientes urbanos onde essa dinâmica se potencializa e nos quais as escolas se inserem 
(Rechia, 2020).

O ethos do grupo direcionou o olhar para a escola nas suas faces mais sensíveis, lúdicas 
e até mesmo poéticas. Trazendo à tona os significados que o espaço escolar pode ter para as 
pessoas que por ele passam e/ou se apropriam diariamente.

Diante do exposto, o objetivo é apontar os fundamentos da produção de um material 
didático para um curso de pedagogia à distância, por docentes alicerçados nas teorias do lazer, do 
espaço, da escola e da cidade. A seguir, traremos os pontos principais de cada módulo do curso 
e, ao final, um panorama das ideias retratadas, as tendências para qual apontam essa produção, 
bem como suas as raízes epistemológicas e metodológicas.

O pedagOgO FrenTe aOs desaFiOs COnTempOrÂneOs dO COTidianO 
esCOLar: idenTidade, FOrmaçãO e aTUaçãO prOFissiOnaL

Pensando na contribuição do material para os atores sociais do campo educacional em 
formação em pedagogia, os autores Santos e Ramos (2020) discutem o primeiro módulo com 
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enfoque nas especificidades desse campo multidisciplinar e na importância do papel da pedago-
ga/o frente aos desafios educacionais para além dos muros da escola.

Debatem barreiras identitárias contemporâneas e enraizadas ao longo da trajetória da 
pedagoga/o em relação a sua formação e atuação, que nos permite refletir as sobreposições de 
papeis assumidos por esses profissionais dentro do espaço escolar e como isso vem refletindo 
no desempenho de suas funções. Desmistificando as reais atribuições do pedagogo, realizam 
durante o texto um diálogo com autores como Libâneo (1996), discorrendo sobre as principais 
características que possam constituir as pedagogas/os nas diferentes dimensões da vida.

Reforçam durante o texto sobre a importância do pedagogo como mediador nas rela-
ções entre os sujeitos que constituem o espaço escolar: estudantes, professores, zeladores, equipe 
diretiva, levando em consideração a premissa de que o trabalho pedagógico para ser efetivado 
necessita da colaboração de todos os atores sociais. Nesse sentido, o pedagogo se vê em constante 
movimento, buscando estratégias para articular todo o processo pedagógico, visando garantir 
que este respeite uma organização política e gestão democrática do espaço escolar. Ao tratarem 
sobre o Projeto Político Pedagógico, discorrem sobre o conceito, princípios norteadores e trazem 
à tona a concepção de gestão democrática, uma vez que o documento deve pautar-se em uma 
construção coletiva. Para Santos e Ramos (2020) é preciso estar atento as relações e práticas 
escolares cotidianas, considerar a comunidade como pertencente a este espaço, uma vez que 
somente a partir da articulação se encontrará a essencial cultural local da escola.

Finalizam o capítulo refletindo sobre o projeto político pedagógico, abordando de forma 
específica sobre espaços e tempos escolares, pois as formas como estes são organizados pelos 
sujeitos e apropriados pelos mesmos, nos tempos das obrigações escolares e nos tempos de lazer 
na escola, são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é por meio 
e através dele que os sujeitos estabelecem relações, atribuem significados, produzem códigos, 
constroem e fortalecem suas culturas. Numa relação dialética, o espaço físico transforma-se a 
partir da apropriação dos sujeitos e transforma também os sujeitos que dele se apropriam (San-
tos e Ramos, 2020).

mediar a FOrmaçãO: em paUTa a diVersidade CULTUraL dOs sUJeiTOs 
da esCOLa

Neste capítulo, discutir a mediação educacional a partir da diversidade cultural mostrou 
a importância de levar em consideração a integralidade humana que contempla, para além da 
relação objetiva e racional do homo faber, o ser humano que faz, e do homo sapiens, ser humano 
que sabe,  também o homo ludens, o ser humano que sente (Huizinga, 2007). 

A sensibilidade humana é retomada como forma de mudança de paradigmas, propor-
cionada pela potencialização do lúdico na formação continuada do corpo docente escolar, que 
perpassa a atuação da pedagoga/o da escola, ou, como na maioria das vezes fica sob sua res-
ponsabilidade direta. A cooperação nesse caso para construção dessa formação, não se mostra 
como apenas uma forma de suavizar o trabalho, mas como parte de uma gestão  que olha o 
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ser humano por completo, e tem como ponto de partida a ludicidade, de acordo com Huizinga 
(2007, p.7), “uma confirmação permanente da natureza supralógica da condição humana”.

Ao longo desse capítulo, a diversidade cultural foi tratada como ponto essencial da 
mediação do processo de ensino-aprendizagem. É por conta do necessário dissenso escolar que 
a possibilidade de mediar diferentes formas de ser e agir se fazem presentes. Se há culturas dife-
rentes, é fundamental não as hierarquizar, entender algumas como melhores que outras, ao que 
Certeau (2012) irá reconhecer como Culturas no Plural. 

Nessa perspectiva, Geertz (1989) é citado a fim de compreendermos a cultura como uma 
teia de significados, que dá sentido e orienta a vida em todos os momentos. Diante dessa teia, 
dois pontos que se tensionam e simultaneamente se retroalimentam são ressaltados, a cultura 
popular e a indústria cultural. Essa retomada de conceitos serve como introdução aos concei-
tos de George Sniders, que em “A Alegria da Escola” (1988), apresenta os conceitos de cultura 
primeira, aquela que a criança traz consigo para a escola, e a cultura elaborada, que é aquela 
que partindo e reconhecendo o valor da cultura primeira e em conjunto com as experiências 
escolares, e não escolares, é formulada e fruída.  Santos e Tschöke Vivan (2020) finalizam esse 
capítulo demonstrando a necessidade de diálogo com a comunidade escolar. Para isso, mostram 
exemplos de meios para que isso aconteça, que podem variar desde tecnologias hoje largamente 
difundidas como os aplicativos de smartphone, ou também na proximidade do acolhimento 
pessoal, da caminhada pelo bairro e de rodas de conversa.

gesTãO demOCrÁTiCa e Os impaCTOs na OrganizaçãO dOs TempOs e 
espaçOs esCOLares 

Segundo Neca (2020), o objetivo do capítulo é refletir sobre como organizar novos tem-
pos e espaços escolares, a partir das contribuições de uma gestão democrática (GD), pautada em 
legislações contemporâneas, tendo como premissa a prevalente decisão da maioria, assim como 
a participação e diálogo aberto para tomada de decisões utilizando-se como meio as atitudes, a 
ludicidade e as manifestações culturais do lazer.

A partir de Paro (2017), o capítulo fornece subsídios para compreender como os prin-
cípios democráticos alicerçam uma gestão democrática na escola, visando horizontalizar as 
tomadas de decisões, potencializando a participação de todos e todas, a fim de promover uma 
educação de qualidade. Todavia, qualidade é um parâmetro subjetivo. Por isso, a importância 
da participação ativa de todos os grupos de atores sociais que constroem e usufruem do espaço 
escolar. Segundo Souza (2019), quanto mais democrático o ambiente escolar, maior o exercício 
de cidadania de todos os atores envolvidos. 

O capítulo fornece algumas opções para atingir este objetivo, baseado, entre outros, nas 
oportunidades geradas por manifestações culturais do lazer da comunidade, tais como envolver 
a comunidade em eventos de lazer da escola, potencializar a apropriação dos diferentes espaços 
escolares nos tempos do recreios e no contraturno, a redução da burocratização dos conselhos 
de classe tornando-o mais receptivo, entre outras.
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Com base em Souza (2019), o capítulo fornece análise sobre alguns procedimentos 
comuns que podem contribuir para esta forma de gerenciamento. São eles: o projeto político 
pedagógico, a forma de provimento da direção escolar, os conselhos escolares.

Ao longo do capítulo, Neca (2020) defende que uma gestão democrática se inicia por 
atitudes cotidianas democráticas. Neste sentido, o fenômeno do lazer pode ser um facilitador 
para promover a motivação para participação dos estudantes, familiares e dos profissionais 
não-relacionados diretamente à pedagogia e direção escolar.

O capítulo reflete como tais atitudes democráticas podem sofrer opressões por parte 
de atores sociais. Baseado em Rechia (2006), as crianças já tomam tais atitudes de resistência, 
apropriando-se dos espaços escolares com as mais diferentes manifestações culturais do lazer, 
organizam-se entre si e ressignificam os espaços escolares. Portanto, cabe aos profissionais ob-
servar atentamente as atitudes das crianças e aprender como proporcionar a participação dos 
diferentes grupos sociais e reviver os mais inusitados espaços escolares.

A partir destas premissas, as/os profissionais de pedagogia poderão refletir sobre estra-
tégias para ouvir e prover a re-apropriação da escola pela comunidade externa, bem como dos 
próprios estudantes, para encontrar meios de potencializar a apropriação dos diferentes espaços 
escolares, tornando o ambiente escolar mais participativo, vivo e, consequentemente, democrático.

OrganizaçãO e pLaneJamenTO dOs TempOs e espaçOs esCOLares:  É 
pOssÍVeL TranspOr as paredes da saLa de aULa!

No quarto capítulo, Andrade (2020) aborda de forma abrangente o conceito de es-
paço no contexto escolar, apontando-o como um forte componente pedagógico. Apresenta a 
responsabilidade escolar frente às demandas contemporâneas e a necessidade de não ser uma 
instituição isolada nessa tarefa. A cidade, enquanto território educativo, é um dos componentes 
de apoio desse processo. Também discute os espaços intra-muros, lembrando que eles não se 
constituem apenas por seus elementos físicos/concretos, para isso, quatro dimensões são vistas 
como fundamentais: a dimensão física, a funcional, a temporal e a relacional (Forneiro, 1998). 
Um avanço do material educativo é a inserção da dimensão lúdica, como potencial para pro-
mover o sentimento de pertencimento da comunidade ao espaço escolar.

O olhar interdisciplinar se faz presente na citação do geógrafo Milton Santos (2014), 
apontando a dialogicidade entre espaços e a ação e, no caso escolar, a necessária intencionalidade 
pedagógica em concebê-los e organizá-los, desnaturalizar sua forma tradicional e seu planeja-
mento periférico nos debates escolares. 

Num movimento propositivo,  aponta elementos relevantes para pensar a escola como 
um ambiente educativo, retomando a necessidade da intencionalidade dos usos dos espaços 
escolares apoiado pelo projeto político pedagógico. 

Ao final, a autora explora a possibilidade da cidade enquanto território educativo, aliado 
ao conceito de cidade-educadora, a qual possui inúmeros espaços passíveis de apropriação pela 
escola. E conclui que o diálogo é necessário, não só com a comunidade escolar, mas também 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

464 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

com o entorno, com o bairro a cidade, enfim, com a cultura que pulsa dentro e fora dos muros 
da escola.

prOCessOs de inTegraçãO das TeCnOLOgias e mÍdias digiTais nOs 
diFerenTes TempOs e espaçOs da esCOLa

No módulo cinco, França (2020) problematiza acerca da prática pedagógica em tempos 
de cibercultura, isto é, das atuais configurações socioculturais dinamizadas pelas tecnologias 
digitais de informação e comunicação-TDICs e apresenta as Metodologias Ativas - com enfoque 
específico na Gamificação - enquanto perspectivas possíveis para a organização do trabalho 
pedagógico.

O autor apresenta perspectivas contemporâneas para o processo de ensino-aprendizagem, 
problematizando as fronteiras espaços-temporais que segundo ele estão fortemente delimitadas 
na cultura escolar tradicional e precisam ser repensadas. Ressalta a importância da conexão 
entre as tecnologias e mídias digitais aliadas ao processo educacional como possibilidade para 
potencializar a capacidade dos sujeitos de interação social, mobilização e compartilhamento do 
conhecimento, ressignificando a relação professor-aluno. Nesse sentido, as metodologias ativas 
aparecem com um papel importante na construção de um processo educativo mais atento às 
demandas das relações sociais, culturais e educacionais contemporâneas, aproximando o espaço 
físico e virtual.

A gamificação como uma das alternativas de metodologias ativas surge a partir da grande 
atração e influência que o gamers vem ocupando na sociedade em geral, com possibilidades de 
resolução de problemas, tomadas de decisão, orientação espacial, atenção seletiva, raciocínio 
lógico e até assimilação de uma língua estrangeira.

Na prática, o autor apresenta conceitos importantes para a implantação dessa meto-
dologia nas aulas elucidando alguns princípios relevantes a serem levados em consideração, tais 
como: convergência de objetivos, gatilhos mobilizadores, perfil dos jogadores. Ou seja, é necessário 
investigar vários elementos e considerar o perfil dos sujeitos durante todo o processo educativo.

Ao findar, ressalta que os pontos metodológicos abordados não possuem a intenção 
de desqualificar ou desconsiderar os processos educacionais já existentes, mas complementar 
com recursos alternativos, a fim de qualificar os tempos e espaços educativos contemporâneos.

mecanismos legais de regulamentação e orientação à gestão e organização 
da esCOLa

O módulo se propõe a apresentar subsídios legais que contribuam para elaboração de 
propostas para a gestão e (re)organização dos tempos e espaços escolares, a partir de indicações 
de documentos e diretrizes oficiais que tratam deste tema.

De acordo com Andrade (2020) os mecanismos legais orientam as tomadas de decisões 
baseadas na gestão em vigência na legislação, no caso brasileiro, a gestão democrática na forma 
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da lei. Através destes mecanismos, reduz-se oportunidades das tomadas de decisões sofrer in-
fluências informais de concepções gerenciais individuais dos profissionais que possuem cargos 
de poder dentro do ambiente escolar (Libâneo, 2015). 

   O capítulo apresenta diversos mecanismos legais do âmbito nacional ao local que 
orientam a gestão do espaço escolar. Na Constituição Federal, por exemplo, constam as atri-
buições dos diferentes entes da Federação (União, Distrito Federal, Estados, Municípios). O 
capítulo apresenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, demonstrando como ela organiza as 
diferentes etapas e modalidades de ensino da educação brasileira; os princípios e as formas de 
abordagem do ensino. O Plano Nacional da Educação que prevê a melhoria da educação nacional, 
estabelecendo metas e estratégias para cada 10 anos. A Base Nacional Comum Curricular que, 
de forma mais concreta, estabelece diretrizes educacionais visando a melhoria dos índices edu-
cacionais nas escolas, propondo uma base curricular para os conhecimentos essenciais de direito 
de aprendizagem dos estudantes para os diferentes componentes curriculares (Andrade, 2020).

indiCadOres sOCiais e edUCaCiOnais, QUanTiTaTiVOs e QUaLiTaTiVOs, 
da edUCaçãO BÁsiCa em sUas diFerenTes eTapas e mOdaLidades de 
ensinO

Neste capítulo, Neca (2020) apresenta alguns exemplos de indicadores de qualidade 
de ensino relacionado à gestão dos espaços escolares. O objetivo é que o estudante reconheça 
que existem documentos orientadores concretos nas diferentes instâncias e modalidades para 
desenvolvimento de estratégias e avaliação da gestão escolar democrática na busca de uma 
educação de qualidade. 

O capítulo apresenta o Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), e seu papel no desenvolvimento de indicadores, que servem de referência para os 
sistemas nacionais, estaduais e municipais de educação. Tais dados se propõe a avaliar e reco-
nhecer o contexto escolar de cada escola e região ao qual ela se encontra, gerando informações 
que possam contribuir para uma melhor distribuição dos recursos financeiros educacionais, 
entre outras demandas . 

Portanto, o capítulo oferece reflexões sobre como uma boa gestão escolar, e consequen-
temente dos seus espaços escolares, realizada a partir de atitudes democráticas, podem contribuir 
para melhorar a qualidade educacional, relacionando-a inclusive com o lazer. 

Neca (2020) analisa o documento elaborado por Curitiba (2016), nos quais os indi-
cadores preocupam-se com o acesso à leitura em diferentes espaços escolares, avaliando se os 
mesmos são acessíveis e receptivos; a construção de um ambiente educativo dotado de sentido 
e significado pelos estudantes; indicadores sobre a gestão democrática para mensurar o grau de 
acesso da participação da comunidade aos espaços escolares; indicadores que mensuram o grau 
de consideração dos usos dos diferentes espaços escolares por professores, do planejamento às 
aulas; bem como o planejamento e organizações dos espaços para o momento do recreio, entre 
outros.
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O objetivo do capítulo é demonstrar que é possível o estudante adquirir autonomia para 
pesquisar indicadores que irão contribuir para a realidade ao qual está inserido.

COnsideraçÕes Finais 

Ao término da leitura e análise do material didático é possível apontar que os fun-
damentos epistemológicos dessa produção, isto é, as teorias que servem de pano de fundo do 
e-book. Para visualizá-los trazemos o esquema a seguir que compila os matizes desses conceitos 
e autores(as).

FIGURA: Esquema de conceitos e autoras/es da matriz epistemológica do material didático.

Com relação ao conceito de lazer, o material o aborda como direito social, ou seja, 
direito do cidadão e dever do Estado, portanto, como possibilidade de exercício da cidadania, 
e aponta a possibilidade na proposição do fenômeno em tempos e espaços de lazer pela escola, 
reafirmando a necessidade da abordagem integral do ser humano, que extrapola a dimensão do 
trabalho.

Com relação a metodologia defendida e utilizada na produção do material, percebe-
mos alguns elementos como a articulação, o diálogo, a ação atitude e o respeito. A articulação, 
enquanto forma de trabalho coletivo, na qual uma pessoa divide responsabilidades de forma 
equitativa, e se coloca como mediadora e potencializadora de ideias, ações e pessoas; adequan-
do-se aos novos métodos de ensino, fazendo uso das novas tecnologias integrando as partes de 
um todo, contribuindo para a construção dialógica de unidade(s) de conhecimento.

A fim de que a articulação produza os frutos almejados, foi necessário diálogo. Conversar, 
sugerir e até mesmo compartilhar tempos de ócio e consequentemente tempo para reflexão, uma 
importante dimensão que proporcionou o surgimento de novas ideias e/ou o aprimoramento 
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dos processos já existentes. A ação atitude neste material, se evidenciou no tempo dedicado à 
pesquisa e à escrita, pois foram três meses de ações sequenciadas para a efetiva produção final e 
compromisso coletivo para entrega no prazo de um material que atendesse ao princípio de uma 
educação de qualidade

Por fim, o respeito, é a dimensão que deve atravessar todas as demais. Ele não é um co-
nhecimento acadêmico em si propriamente dito, mas um valor humano fundamental nas relações 
humanas, no tempo de trabalho ou de lazer. O que parece redundante, mas não é visto todas as 
problemáticas que vemos em ambientes escolares, onde há relações de desrespeito entre docentes, 
funcionários, estudantes, familiares e comunidade; em contrapartida, escolas com organizações 
exemplares no qual predomina atitudes cotidianas respeitosas e participativas de todos os atores 
sociais. No processo de construção do material, o respeito materializou-se do início no convite 
aberto a todos os pós-graduandos(as) do Geplec que quisessem contribuir no desenvolvimento 
do material, na forma de construção do processo, que cedeu mais tempo para a escrita, quando 
foi preciso, e foi finalizado no prazo, demostrando o comprometimento de toda a equipe.

Diante do exposto, e do histórico do Geplec, percebemos a tendência da aproximação 
de forma mais direta dos temas do lazer, da educação e dos espaços da cidade, bem como a 
continuidade no propósito de agregar diferentes pessoas, objetivos, formações e culturas no de-
senvolvimento de ações, realizando processos pedagógicos de formação humana, democrática 
e cidadã.
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RESUMO: No seu ato de posse, no dia 1º de janeiro de 2019, o presidente Jair Bol-
sonaro extinguiu oficialmente o Ministério dos Esportes. O ato, proveniente de uma 
política ultraliberal, já havia sido anunciado pela mídia alguns dias antes e gerou 
algumas críticas e reações da comunidade acadêmica da educação física. Diante disso 
a intenção do artigo é analisar a localização política que o tema tem em outros pa-
íses e refletir sobre a necessidade da existência de uma estrutura ministerial para os 
esportes, em um contexto onde os interesses da classe trabalhadora sejam prioridade 
na agenda estatal. Partindo de uma pesquisa realizada no banco de dados da agência 
de inteligência norte americana, verificamos a presença de ministerios do esporte em 
outros países, e concluimos que embora a estrutura ministerial exista na maioria dos 
países, ela não vem sendo colocada a serviço dos interesses históricos de emancipação 
dos trabalhadores e trabalhadoras.  Porém, acreditamos que a presença estatal pode 
ser interessante na medida em que promova práticas esportivas que contribuam para 
mobilização popular, para que sujeitos rompam com o individualismo e busquem se 
organizar, percebendo-se como membros de uma coletividade.

PALAVRAS-CHAVE: Ministério do Esporte. Políticas públicas. Direito ao esporte. 
Direito ao lazer.

RESUMEN: En su toma de posesión, el 1 de enero de 2019, el presidente Jair 
Bolsonaro extinguió oficialmente el Ministerio de Deportes. El acto, proveniente de 
una política ultraliberal, ya había sido anunciado por los medios de comunicación 
unos días antes y generó algunas críticas y reacciones de la comunidad académica de 
educación física. Ante esto, la intención del artículo es analizar la ubicación política 
que tiene el tema en otros países y reflexionar sobre la necesidad de que exista una 
estructura ministerial para el deporte, en un contexto donde los intereses de la clase 
trabajadora son prioridad en la agenda estatal. A partir de una busqueda realizada en 



la base de datos de la agencia de inteligencia estadunidense, verificamos la presencia 
de ministerios de deporte en otros países, y concluimos que si bien la estructura 
ministerial existe en la mayoría de países, no se ha puesto al servicio de los intereses 
históricos de emancipación de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, creemos 
que la presencia estatal puede ser interesante en la medida en que promueva prácticas 
deportivas que contribuyan a la movilización popular, para que los individuos rompan 
con el individualismo y busquen organizarse, percibiéndose como miembros de una 
colectividad.

PALABRAS CLAVE: Ministerio de Deporte. Políticas públicas. Derecho al deporte. 
Derecho al ocio.

inTrOdUçãO

No seu ato de posse, no dia 1º de janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu 
oficialmente o Ministério dos Esportes. O ato, que já havia sido anunciado pela mídia alguns 
dias antes, gerou algumas críticas e reações da comunidade acadêmica da educação física. Frizzo 
localiza essa decisão na conjuntura mais ampla, de aprofundamento de uma política ultraliberal 
no Brasil. Para ele, isso representa, “por um lado, a secundarização do Esporte como um direito 
social constitucionalmente garantido e, por outro, o enxugamento do Estado para benefício da 
iniciativa privada como promotora do Esporte” (2019, p. 3). Castellani Filho (2019) acrescenta 
a esse quadro um processo de crescente militarização da sociedade, do qual faz parte a trans-
ferência do protagonismo esportivo para o Ministério da Defesa. Já Taffarel e Santos Júnior 
(2019), embora distõem dos autores citados anteriormente ao apresentarem um balanço muito 
pouco crítico sobre o que foi a atuação do Ministério dos Esportes no período anterior, também 
concordam que a extinção da pasta significa um avanço do capital sobre os interesses históricos 
da classe trabalhadora.

O objetivo do atual trabalho não é realizar um balanço sobre o que foi realizado no 
período de existência do antigo ministério, nem muito menos defender a decisão do atual governo 
de extinguí-lo. Em um exercício de abstração, considerando que, embora a classe trabalhadora 
venha acumulando recentes derrotas, enquanto perdurar a sociedade capitalista haverá luta de 
classes, ou seja, não há derrota definitiva (“não há mal que sempre dure”, ensina o dito popular), 
nos propomos a analisar a localização política que o tema tem em outros países e refletir sobre 
a necessidade da existência de uma estrutura ministerial para os esportes, em um contexto onde 
os interesses da classe trabalhadora sejam prioridade na agenda estatal.  

reLaçãO espOrTe e esTadO 

O interesse do poder público pelo esporte no Brasil não é recente. Leonardo Pereira 
(2000), mostra como as primeiras partidas de selecionados nacionais de futebol no exterior, no 
início do século XX, despertaram a atenção das autoridades, zelosas de que o mau comporta-
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mento dos atletas e torcedores, ou mesmo a presença de jogadores negros, viesse a macular a 
imagem ordeira e eugênica que se desejava passar do Brasil. Mas foi somente na década de 1930 
que o Estado brasileiro resolveu intervir de forma mais direta e sistemática na área. A criação da 
Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e Cultura, por Getúlio Vargas, em 1937, 
pretendia resolver disputas no campo, bem como utilizar o esporte como ferramenta de propa-
ganda de ideais nacionalistas, tema caro a política do Estado Novo que se iniciava (Souza, 2008).

Embora com diferentes denominações, o órgão governamental responsável pela política 
esportiva permaneceu na alçada do Ministério da Educação e Cultura por quase todo o restante 
do século XX. Isso mudaria somente com a criação, em 1990, da Secretaria de Desportos, ligada 
diretamente à Presidência da República. Com o impeachment do então presidente Fernando 
Collor, porém, o esporte voltaria ao Ministério da Educação. Em 1995, foi a vez do presidente 
Fernando Henrique Cardoso criar o Ministério Extraordinário do Esporte, e em seguida, em 1998, 
o Ministério do Esporte e Turismo. Já em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscando  
abrigar em seu governo os partidos que participaram da coligação que o elegeu, desmembraria 
esse ministério, criando uma pasta exclusiva para o Esporte (Bueno, 2008). 

 A princípio, embora tal ministério tenha sido “entregue” aos cuidados de outro partido, 
o Partido Comunista do Brasil, aliado histórico do PT, algumas iniciativas até apontavam para 
a possibilidade de novos rumos para o esporte. A realização, em 2004 e 2006, das primeiras 
Conferências Nacionais de Esportes, por exemplo, indicava a possibilidade de uma política de 
democratização do Esporte como um direito social. Porém, essa demanda da conferência foi 
rapidamente preterida por outros interesses, e secundarizada pelo governo. 

A agenda Rio 2016 exclui, portanto, a participação popular e o controle democrático. O 
Projeto olímpico, por exemplo, foi construído de cima para baixo, verticalizado a partir 
do COB e representantes de governo, sem qualquer discussão junto à sociedade civil. (...) a 
determinação de trazer os Jogos para o Brasil não se sustenta nas Conferências Nacionais 
do Esporte (...), tampouco na Política Nacional do Esporte (Mascarenha, 2015, p. 32) .

A agenda decisória do Esporte nacional não passou, de fato, pelas Conferências Na-
cionais de Esporte.

(...) os Megaeventos esportivos são menos resultado da articulação do campo esportivo bra-
sileiro e manifestação de sua força e mais a conjugação de interesses de Governo centrado 
em uma determinada compreensão de desenvolvimento e de inserção protagônica do país 
no cenário mundial (Castellani Filho, 2015, p. 58).

A prioridade dada à promoção do esporte de alto rendimento, bem como a realização 
de megaeventos, acabou sendo a grande marca da política esportiva durante o período de exis-
tência do Ministério do Esporte, deixando na sombra outras ações, de orçamento e visibilidade 
bastante reduzidas, como o PELC (Programa Esporte e Lazer da Cidade). Com a posse de Jair 
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Bolsonaro, porém, a pasta perdeu o status de ministério, voltando a ser uma secretaria, desta 
vez localizada dentro do recém-criado Ministério da Cidadania.

Ampliando nosso olhar para além das fronteiras nacionais, segundo levantamento que 
realizamos no site da agência estadunidense de inteligência (www.cia.gov) que reúne informações 
de 198 países, ao extingir do Ministério do Esporte o Brasil se juntou a outros 65 países, onde 
o esporte não figura na lista de temas diretamente abordados por um ministério. A maior parte 
dos países, 132 no total, possui um ministério associado ao esporte, ou como o único tema da 
pasta (caso de 22 países), ou associado a outras pautas (110 países). 

Embora seja preciso ressaltar que a ausência de um ministério não pode ser interpre-
tada como ausência de uma política nacional de esportes, ou mesmo como ausência de uma 
preocupação e intervenção estatal sobre o tema, chama atenção que entre os 10 países que mais 
conquistaram medalhas na última edição dos Jogos Olímpicos de Verão (Rio de Janeiro, 2016), 
4 não possuem ministério dedicado ao Esporte (a saber: Estados Unidos, China, Alemanha e 
Itália). Se tomarmos como base o quadro de medalhas da última edição dos Jogos Olímpicos 
de Inverno (Pyeongchang, na Coréia do Sul, em 2018), 5 entre os 10 países melhores colocados 
não possuem ministério para o Esporte (Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Suécia e Áustria).

Também não é possível encontrar uma relação direta entre bem-estar da população em 
geral e a presença de uma pasta ministerial dedicada ao esporte. Entre as 15 nações que aparecem 
no topo do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 8 não possuem ministério 
dedicado ao esporte (são elas: Noruega, Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, Cingapura, 
Suécia, Islândia, e Finlândia), enquanto 7 possuem (Suiça, Irlanda, Austrália, Holanda, Canadá, 
Nova Zelândia e Reino Unido). Já entre aquelas que estão localizadas no lado oporto do ranking, 
ocupando as 15 últimas posições, 11 possuem ministério (Guiné, Libéria, Guiné-Bissau, Mali, 
Burundi, República Democrática do Congo, Moçambique, Sudão do Sul, Chade, Niger) e apenas 
4 não possuem (República Centro-Africana, Eritreia, Burkina Faso, Serra Leoa). 

Mas se a existência de um ministério específico não é garantia de sucesso esportivo, 
segundo os parâmetros consagrados pelo Esporte de rendimento, ou de melhoria de indicadores 
sociais, o que pretendem promover os ministérios do esporte espalhados pelo mundo? Porque 
o esporte é tratado como assunto de estado pela maioria das nações?

A análise das pautas que são associadas ao esporte naqueles ministérios “compartilha-
dos”, podem ser um indicativo para pensarmos a motivação de seus governos com a promoção 
do esporte. Em apenas um caso, na Holanda, o Esporte aparece diretamente combinado à saúde 
e bem-estar (Ministério da Saúde, Bem-estar e Esportes). Em 64 países, encontramos o esporte 
combinado com o termo “juventude”. Outros temas que apareceram de forma significativa são: 
“cultura” (39 países), “educação” (18 países); “turismo” (8 países); “ciência” (8 países); “lazer”, 
ou termos que, para fins dessa análise, consideramos análogos, como “recreação” e “entreteni-
mento” (em 8 países). Outras associações, embora menos frequentes, também chamam aten-
ção, como “Ministério do Esporte e ação cívica” (Haiti), “Ministério dos esportes, juventude e 
serviço social” (Namíbia), “Ministério da defesa, proteção civil e esportes” (Suiça), “Ministério 

http://www.cia.gov/
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do trabalho, juventude, esportes e desenvolvimento da mão de obra” (Malawi), “Ministério 
da juventude, emprego, integração ocupacional, cultura e esportes” (Comores), “Ministério do 
emprego, produtividade, relações industriais, juventude e esportes” (Fiji), e “Secretaria de Estado 
para Assuntos Digitais, Cultura, Mídia e Esportes” (Reino Unido).

A predominância da associação com a “juventude” parece nos indicar não apenas qual 
o público principal das ações desses ministério, mas também qual o objetivo principal de sua 
intervenção. O esporte ganha importância na agenda estatal pelo seu caráter formativo, por sua 
capacidade de comunicar e ensinar às novas gerações valores, atitudes e ideias considerados im-
portantes por quem governa os países. Vale lembrar que, em uma sociedade capitalista, a função 
do Estado é garantir as condições para a reprodução do capital, ou seja, o Estado se caracteriza 
como um agente de manutenção das relações de poder, dominação e exploração por parte da 
burguesia. Para isso, lança mão de medidas econômicas e políticas. 

No que se refere a esfera econômica, o Estado é responsável por garantir as condições 
objetivas para a produção e o consumo, as quais não podem ser asseguradas pela burguesia 
capitalista. Ou seja, prover a infraestrutura e todo regramento legal que permite a produção e 
circulação de bens e valores. Já no que se refere à função política, podemos desdobrá-la em duas 
outras: a repressiva e a integradora. Com a forma repressiva, essencialmente, o objetivo é garantir, 
manter e perpetuar a propriedade privada e as suas correspondentes relações de produção. Ou 
seja, a repressão caracteriza o uso legítimo da força por parte do aparato estatal contra qualquer 
ameaça que venha das classes dominadas à propriedade privada, às relações de produção ou à 
manutenção e continuidade dos processos de valorização, acumulação e reprodução do capital. 
Por sua vez, a forma integradora consiste em promover a adesão voluntária das classes dominadas 
à lógica capitalista, de modo que estas continuem aceitando sua exploração sem a necessidade 
do uso da força (Oyama, 2015). Como o esporte contribui nesse processo?

A educação física brasileira acumulou importantes críticas a uma visão idealizada do 
esporte, que o entende como “naturalmente” bom, portador de todas as virtudes (Bracht, 1986 
e 2003; Marinho, 2010). Forjado na aurora da sociedade capitalista, o esporte moderno incor-
porou códigos e valores dessa sociedade, e desde o seu nascedouro foi utilizado como prática 
pedagógica, parte do processo de socialização dos jovens. A incorporação, no século XX, de 
símbolos e rituais nacionais (hinos, bandeiras, etc) ao universo esportivo, principalmente a partir 
do crescimento do movimento olímpico, potencializa esse caráter educativo, aproximando-o 
ainda mais dos interesses das elites hegemônicas nacionais. Não parece despropositado afirmar 
que o que motiva a maioria dos governos a investir em políticas esportivas, associando-as às 
políticas para a juventude, não é o desejo de garantir acesso da população à cultura corporal, 
ou promover saúde e bem-estar, mas sim, usufruir desse “potencial pedagógico”, “integrador”, 
de adaptação à lógica capitalista e nacionalista, e das possibilidades de lucro (privado) que são 
geradas com o esporte.
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À gUisa da COnCLUsãO

A previsão do direito ao lazer, presente no artigo 6º da Constituição brasileira, bem 
como o direito ao esporte, previsto pelo artigo 217 do mesmo texto constitucional, são usados 
constantemente como argumento por acadêmicos e profissionais da área que defendem a exis-
tência de um ministério do esporte. Mas será que a existência dessa estrutura burocrática, por 
si só, nos aproxima da concretização desses direitos? No período em que existiu esse ministério, 
avançamos na desmercadorização dessas práticas, buscando garantir o amplo acesso a elas? 
Quando foi que as práticas de lazer, bem como o esporte de participação, foram priorizadas 
pelo antigo ministério, com recursos humanos e materiais adequados? E em quais dos 132 países 
que possuem uma estrutura ministerial dedicada ao esporte, o lazer da maioria da população é 
realmente contemplado?  

Ao realizarmos uma análise concreta da decisão tomada pelo Governo Bolsonaro de 
extinguir o Ministério do Esporte não temos dúvidas de que se trata de uma medida que vem 
na contramão dos interesses da maioria da população, e portanto é regressiva na perspectiva 
da garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A intenção presidencial precisa ser 
compreendida no bojo das demais ações governamentais, e não há motivo para otimismo a res-
peito. Subscrevemos as críticas já apresentadas, principalmente por Frizzo (op. cit) e Castellani 
Filho (op. cit) de que o fim do ministério significa um aprofundamento de uma política econô-
mica ultraliberal e uma política social autoritária, que busca intensificar entre nós opressões e a 
exploração da força de trabalho. Percebemos, porém, que embora a estrutura ministerial exista 
na maioria dos países, ela não vem sendo colocada a serviço dos interesses históricos de eman-
cipação dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Em um contexto diferente, onde a classe trabalhadora consiga conquistar a hegemonia 
social, colocando os seus interesses como prioridade, acreditamos que a presença estatal no 
esporte será importante na medida em que promova ações que visem contribuir para o proces-
so de conscientização e mobilização popular. Ações que incentivem os sujeitos a romper com 
o individualismo e com a competitividade que marcam a sociabilidade capitalista, e buscar se 
organizar, percebendo-se como membros de uma coletividade e cultivando outro tipo de relação. 
Embora nada disso que defendemos seja exatamente uma novidade, acreditamos que, em tempos 
sombrios como os que vivemos, é necessário reafirmá-lo.  
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RESUMO: Buscando analisar trajetórias, a pesquisa de Doutorado no Programa de 
Estudos do Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais, visa investigar os sabe-
res, as competências e as ações dos gestores federais de esporte e lazer que atuaram 
no Ministério do Esporte (2003-2018), considerando suas experiências de lazer, 
formação e atuação profissional, assim como possíveis limites e contribuições para 
a gestão de políticas públicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Esporte. Lazer. Política. Formação. Atuação.

RESUMEN: Buscando analizar trayectorias, la investigación de doctorado em el 
Programa de Estudios del Ocio, de la Universidad Federal de Minas Gerais, tiene 
como objetivo investigar los conocimientos, habilidades y acciones de los gerentes 
federales de deporte y ocio que trabajaran em el Ministerio de Desportes (2003-2018), 
considerando sus experiencias de ocio, formación y desempeño profesional, así como 
posibles límites y contribuciones a la gestión de las políticas públicas. 

PALABRAS CLAVE: Deporte. Recreación. Política. Formación. Actuación

inTrOdUçãO 

O poder público cuja representação está centrada na figura do gestor tem a incum-
bência de analisar e interpretar a política, bem como efetuar os direcionamentos instrumentais 
necessários para a implantação e o desenvolvimento de políticas públicas. Isto porque “o acesso 
ao esporte e ao lazer não é somente um projeto de governo, e está presente no aparato legal do 
Estado brasileiro, com sua importância reconhecida e necessitando ser implantado, portanto, 
como projeto de Estado” (LAZZAROTTI, 2007, p 112).

184 E-mail: aelenara@gmail.com
185 E-mail: helderisayama@yahoo.com.br
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No âmbito federal, foco deste estudo, o esporte já esteve vinculado a diferentes setores, 
de diversas formas. Somente em 2003, o esporte ganhava independência, jurídica, técnica, admi-
nistrativa e orçamentária. Athayde (2015) ressalta que, até o governo Lula, as políticas esportivas 
careciam de melhor organicidade e estruturação no planejamento governamental. 

Assim, conhecer o histórico destes gestores públicos e a compreensão que possuem 
sobre o papel que desempenharam (tendo por base a estrutura organizacional da qual fizeram 
parte) significa identificar o caminho percorrido por eles até assumir o lugar profissional que 
conquistaram, buscando perceber as marcas que deixaram.

A partir do levantamento de dados preliminares encontrados na literatura, estabeleci 
como premissa que os rumos das políticas públicas dependem da atuação do gestor público e 
que suas gestões são baseadas no conhecimento e experiência adquiridos sobre a área.

Face ao exposto e considerando a trajetória profissional na gestão de políticas públicas 
de esporte e de lazer, almejamos atribuir significado a esta experiência, considerando a possibi-
lidade de uma interlocução entre esporte, lazer e política pública. Esta pesquisa apresenta, como 
objetivo geral, analisar as trajetórias dos(as) gestores(as) que chefiaram as Secretarias Nacionais 
do Ministério do Esporte (SNDEL e SNELIS)186, as quais eram responsáveis pelo esporte de par-
ticipação, seus saberes e escolhas realizadas e justificativas, os desdobramentos dessas políticas 
públicas, assim como pelos desafios postos a esses direitos na agenda política do país. 

Ademais, como objetivos específicos: a) analisar as trajetórias pessoal e profissional 
que marcaram a identidade dos sujeitos envolvidos na gestão; b) identificar as competências 
exigidas aos(as) gestores(as) federais; c) diagnosticar e compreender como os saberes pessoais e 
da formação cultural implicaram na atuação dos(as) ex-gestores(as); d) identificar como os(as) 
ex-gestores(as) federais avaliam suas próprias gestões.

Com relação ao recorte temporal de que trata este projeto, cabe observar que levamos 
em consideração o fato de 2003 ser o ano de criação do Ministério do Esporte e 2018 o ano de 
sua extinção na estrutura administrativa federal. Destacamos que a gestão do esporte e do lazer 
no Brasil é marcada por instabilidade, apresentando uma trajetória histórica frágil perante o 
desafio de consolidação de políticas de Estado. Tendo por base a legislação vigente, seu formato 
se modifica a partir das concepções de esporte e de lazer que norteiam o governo vigente em 
cada período, do perfil dos(as) gestores(as), assim como dos quadros técnicos responsáveis pela 
formulação, implantação e desenvolvimento de políticas públicas para este setor. 

Enquanto razões que motivaram o desenvolvimento deste estudo, destacamos a: a) 
necessidade de se refletir sobre o papel do(da) gestor(a) público(a) federal de esporte e lazer na 
condução das políticas públicas de direito; b) necessidade de se identificar os saberes e conheci-
mentos necessários para a atuação na gestão de políticas públicas de esporte e lazer; c) impor-
tância de se perceber os desafios que estão colocados a estes direitos na agenda política do país.

186 	A	Secretaria	Nacional	de	Desenvolvimento	de	Esporte	e	Lazer	(SNDEL)	respondeu	pelo	esporte	de	participação,	
de	2003	a	meados	de	2010.	A	partir	de	então,	a	Secretaria	Nacional	de	Esporte,	Educação,	Lazer	e	Inclusão	Social	
(SNELIS)	passou	a	tratar	não	só	do	esporte	de	participação	como	também	do	esporte	educacional	(até	então	sob	
responsabilidade	da	Secretaria	de	Esporte	Educacional	–	SNEED).	
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meTOdOLOgia

Optamos por uma pesquisa social qualitativa. Vista a amplitude deste tipo de pesquisa, 
o estudo combinará a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, o que permitirá uma in-
vestigação mais minuciosa, de forma a promover o conhecimento detalhado sobre o contexto.

No que tange ao levantamento bibliográfico, entendemos que ele é uma etapa funda-
mental em todo trabalho científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida 
em que der o embasamento teórico em que se baseará o trabalho.

Por sua vez, a análise documental é um rico complemento para a pesquisa bibliográfica, 
uma vez que esta se utiliza de fontes primárias, isto é, dados e informações que ainda não foram 
tratadas científica ou analiticamente, com potencial para desvelar aspectos novos em torno do 
tema. Assim, com base nos documentos disponibilizados no portal eletrônico do Ministério 
Cidadania, temos pesquisado informações sobre: a) o extinto ME - missão, desenhos institu-
cionais, gestores(as) do primeiro e segundo escalão (ministros/as e secretários/as), principais 
iniciativas da Secretaria Executiva, etc.; b) as Secretarias finalísticas responsáveis pelo esporte de 
participação (SNDEL e SNELIS): missão; departamentos e funções; equipes; ações; programas e 
projetos desenvolvidos no respectivo período (2003−2018) e sobre eles, a saber, os objetivos, o 
público-alvo, as principais metodologias e o alcance; c) relatórios de gestão da pasta ministerial. 

E, por fim, como instrumento de coleta de dados da pesquisa de campo, vislumbra-se 
a produção de entrevistas semiestruturadas, aquelas em que o entrevistador possui um ponto 
de partida e uma diretriz a seguir. Deste modo, serão entrevistados os sujeitos que estiveram 
envolvidos no histórico de formulação, implantação e de desenvolvimento das ações, programas 
e projetos de esporte e lazer no Brasil.

Destarte, optei por selecionar, para fins desta pesquisa, os(as) gestores(as) que atuaram 
nas Secretarias finalísticas, responsáveis pelo esporte de participação, desvinculados(as) da lógica 
da educação, performance e rendimento. Levando em consideração o recorte temporal escolhido 
(2003-2018), realizamos um prévio levantamento dos dados e constatamos que, no transcorrer 
desse tempo (15 anos), o Ministério do Esporte contou com sete ministros e nove secretários(as) 
nacionais. Sendo estes(as) últimos(as), portanto, os(as) gestores(as) responsáveis pela condução 
das Secretarias finalísticas que trataram sobre o esporte de participação (SNDEL e SNELIS) 
tornando-se, assim, foco desta pesquisa.

As entrevistas terão como foco principal a trajetória, a construção dos saberes, a identi-
ficação de competências e as representações construídas pelos gestores, sendo eles os secretários 
nacionais, acerca de suas próprias gestões, levando em consideração outros elementos, como 
questões culturais, limitações orçamentárias, equipes técnicas e a interação com os demais setores 
da gestão federal. Isso porque entendemos que esses temas estão intrinsicamente relacionados e 
auxiliarão na construção do retrato pretendido. 

No que diz respeito ao tratamento dos dados, optamos pela técnica de análise de con-
teúdo, proposta por Bardin (1977). Isto porque ela envolve um conjunto de técnicas de análise 
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das comunicações que visam obter indicadores que permitem a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção e recepção das mensagens.

Em relação aos cuidados éticos, cada participante terá o livre arbítrio de integrar-se 
ou não à pesquisa, podendo ser retirado o consentimento em qualquer etapa do estudo, sem 
nenhum tipo de penalização ou prejuízo. Além disso, certifica-se a liberdade de acesso aos dados 
do estudo, em qualquer etapa da pesquisa, bem como aos resultados da análise. 

reVisãO da LiTeraTUra

Por estar garantido no texto constitucional, o acesso ao esporte e ao lazer deve ser as-
segurado aos cidadãos brasileiros, por meio de uma ação ativa (positiva) do poder público ou 
da administração pública (gestão pública) que é definida como o poder de gestão do Estado, o 
qual inclui a tarefa de legislar e tributar, fiscalizar e regulamentar, através de seus órgãos e outras 
instituições, visando sempre um serviço público efetivo.

O poder público cuja representação está centrada na figura do gestor tem a incumbência 
de analisar e interpretar a política, bem como efetuar os direcionamentos instrumentais neces-
sários para a implantação e o desenvolvimento de políticas públicas. Isso significa “desenvolver 
planos estratégicos e operacionais, por meio de planejamento, organização, liderança e avaliação 
do processo e dos resultados” (PIMENTEL, 2008, p.2).

Ao compor o desenho institucional do Estado, o esporte e o lazer, ora aparecem nas es-
feras federal, estadual e municipal como setores subordinados a outras áreas (educação, turismo 
e etc.), ora aparecem como um setor próprio, garantidos na estrutura jurídica e governamental, 
denotando o alcance de uma relativa autonomia das gestões públicas. 

No âmbito federal, foco deste estudo, o esporte já esteve vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC), de diferentes formas, enquanto divisão, departamento e secretaria nacional. 
Em 1990, o governo criou a Secretaria de Desportos da Presidência da República, que passou 
a responder pela temática. Em 1995, surgiu o Ministério Extraordinário do Esporte, mas ainda 
cabia à Secretaria de Desporto, vinculada ao MEC, o apoio técnico e administrativo. Três anos 
depois, o Ministério englobou o tema turismo e passou a ser chamado de Ministério do Esporte 
e Turismo. Somente em 2003, a partir do primeiro mandato do então presidente, Luiz Inácio 
Lula da Silva, o esporte ganhava independência, jurídica, técnica, administrativa e orçamentária.

Percebemos que, visto que o esporte e o lazer são reconhecidos como direitos sociais, 
torna-se necessária a definição de políticas sociais que os concretizem. Neste sentido, pode-se 
dizer que a criação do Ministério do Esporte (ME), a partir da Medida Provisória n. 113, de 
01/01/2003, teve papel fundamental no processo. Athayde (2015) ressalta que, até o governo 
Lula, as políticas esportivas careciam de melhor organicidade e estruturação no planejamento 
governamental. 

A partir da definição do esporte enquanto direito social e fator de desenvolvimento hu-
mano, no momento de criação do órgão, o Ministério do Esporte assumiria a responsabilidade 
de desenvolver uma política focada na democratização do acesso ao conhecimento e na prática 
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esportiva, desde a inclusão social até o alto rendimento. Portanto, coube ao Ministério a missão 
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, 2004, p. 4).

Idealizadas para corresponder, naquela oportunidade (2003), às três dimensões do 
esporte: educacional, participação e alto rendimento, as secretarias finalísticas187 deveriam reco-
nhecer as ações desenvolvidas ao longo da história e criar condições para a implementação de 
uma política que não se restringisse ao quadriênio da gestão, mas que se comprometesse com a 
efetivação de uma política pública. 

Isto é, coube ao Ministério do Esporte assumir uma posição de proponente, formulador 
e articulador, responsabilizando-se pela realização de programas que respondessem às demandas 
sociais geradas num momento histórico de garantia e de ampliação do conjunto dos direitos. 

A partir da I Conferência188 Nacional do Esporte, em 2004, o Ministério do Esporte deu 
um passo rumo à criação da Política Nacional do Esporte, indicando a formulação do Sistema 
Nacional do Esporte (SNE). A construção desse sistema foi a temática central da II Conferência, 
realizada em 2006, apresentando quatro eixos fundamentais: organização, agentes e competên-
cias; recursos humanos e formação; gestão e controle social e financiamento. Cabe destacar, que 

a concretização de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer é um passo importante para 
a organização de um regime de colaboração entre os entes federativos, para coordenar as 
políticas de esporte e lazer nacionais, estaduais e municipais, bem como organizar um pa-
drão de financiamento mais equânime entre essas instâncias (ATHAYDE et al., 2018, p. 41).

A III Conferência Nacional do Esporte − “Por um Time Chamado Brasil” − foi realizada 
em 2010, tendo como foco as discussões do Plano Decenal de Esporte e Lazer, anunciando o 
olhar da gestão federal voltado para os megaeventos esportivos, dentre outras questões. 

No ano subsequente, o Decreto189 nº 7.529, de 21 de julho de 2011, previu a reestru-
turação do Ministério do Esporte, demarcando um novo momento das políticas públicas de 
esporte e lazer no Brasil, a partir da criação da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer 
e Inclusão Social (SNELIS), da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor 
e da manutenção da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento. A SNELIS passou a 
responder pelas políticas sociais – educacional e lazer/participação. 

187	 Inicialmente	(2003),	o	Ministério	do	Esporte	foi	organizado	em	três	secretarias:	Secretaria	Nacional 
de	Esporte	Educacional	 (SNEED);	 Secretaria	Nacional	de	Desenvolvimento	do	Esporte	 e	do	Lazer	
(SNDEL);	e	Secretaria	Nacional	de	Esporte	de	Alto	Rendimento	(SNEAR).

188	 	Mecanismo	de	participação	popular.
189	 A	partir	desse	decreto,	as	secretarias	que	compunham	o	Ministério	do	Esporte	foram	reformuladas,	

sendo	as	duas	principais	 alterações	 a	 incorporação	da	SNDEL	à	SNEED	 (que	passou	a	 se	 chamar	
Secretaria	Nacional	de	Esporte,	Educação,	Lazer	e	Inclusão	Social	–	SNELIS);	e	a	criação	da	Secretaria	
Nacional	de	Futebol	e	Defesa	dos	Direitos	do	Torcedor.
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Tal decreto denota a influência dos megaeventos esportivos internacionais previstos para 
o nosso País. Percebemos que, ao menos em termos estruturais (configuração estabelecida), há a 
priorização do esporte de alto rendimento, o que poderia trazer impactos nas políticas voltadas 
para a inclusão social. 

Não obstante, em 2016, o País viveu o impeachment da presidente Dilma Rousseff 
(sucessora do ex-presidente Lula). O caso se encerrou em 31 de agosto de 2016, resultando na 
cassação do mandato. Esse foi considerado um episódio que provocou reviravolta política e 
gerou riscos e incertezas quanto ao futuro das políticas sociais em desenvolvimento nas diver-
sas áreas. Por fim, o vice-presidente, à época, Michel Temer, assumiu o comando, prometendo 
“colocar o Brasil nos trilhos” 190. Diante do novo cenário político, houve mudança na gestão da 
pasta ministerial do esporte. 

Transcorridos mais de um ano de governo, o esporte e a cultura sofreram cortes orça-
mentários191 que limitaram a atuação das políticas federais, a partir do ano subsequente. 

Com a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência da República (2019), esse panorama 
se agravou, tendo em vista a opção pela extinção do Ministério do Esporte, o que denotou, no 
mínimo, interesse reduzido pelo tema e perda de espaço como política pública no Brasil. Tal 
cenário dividiu e ainda divide opiniões entre quem não concordou/concorda com a perda de 
espaço, por considerar que ele favorecia/favorece a busca por recursos e ampliava/amplia a 
responsabilidade pelo desenvolvimento de ações e aqueles que acreditavam/acreditam que só 
espaço não define a qualidade do trabalho a ser realizado. O fato é que o esporte voltou a ser 
coadjuvante192, disputando espaço e financiamento com outras áreas prioritárias do governo.

resULTadOs e disCUssãO preLiminares

No que diz respeito à composição do primeiro escalão, pode-se dizer que o histórico 
do Ministério do Esporte pode ser dividido em quatro momentos. O primeiro, durante os dois 
mandatos do ex-presidente Lula (2003-2011) e início do governo da ex-presidente Dilma Rou-
sseff (2011-2016), caracterizado pela criação, estruturação e desenvolvimento da gestão do 
esporte, sob o comando de Agnelo Queirós (2003 a 2006), seguido de Orlando Silva (2006 a 
2011). Integrante do PCdB, Agnelo Queirós formou-se em Medicina e atuou como deputado 
pelo Distrito Federal, licenciando-se do cargo de ministro, para candidatar-se ao Senado Federal 
(BRASIL, 2016a). Paulista, jurista e político, Orlando Silva foi eleito, em 2014, como deputado 

190	 	Fonte:	AMORIM,	FELIPE;	PRAZERES,	Leandro;	MARCHESAN,	Ricardo.	Temer assume Presidência da 
República e fala em “colocar país nos trilhos”. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-
noticias/2016/08/31/michel-temer-assume-presidencia-da-republica.htm. Postado em 31-08-2016, às 
16h39	e	atualizado	às	19h39.	Acesso	em:	31de	agosto	de	2018.

191	 	BRASIL.	Medida Provisória n. 841, de 11 de junho de 2018.	Dispõe	sobre	o	Fundo	Nacional	de	Segurança	
Pública	e	sobre	a	destinação	do	produto	da	arrecadação	das	loterias.	Disponível	em	www.planalto.
gov.br/.	Acesso	em:	12	de	junho	de	2018.

192	 	O	Ministério	da	Cidadania	é	um	órgão	do	Poder	Executivo	Federal	resultante	da	união	do	Ministério	
do	Desenvolvimento	Social,	Ministério	do	Esporte	e	o	Ministério	da	Cultura.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado
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federal, antes de chefiar o Ministério do Esporte, foi Secretário Nacional do Esporte e Secretário 
Nacional de Esporte Educacional (BRASIL, 2016a).

O segundo momento foi marcado pela reconfiguração do desenho institucional (2011), 
provocando tanto a manutenção quanto a fusão de setores, bem como o surgimento de uma 
nova secretaria. Aliás, alguns meses pós-transição, o então ministro do Esporte, Orlando Silva, 
transferiu o comando da pasta para Aldo Rabelo que permaneceu à frente do Ministério duran-
te quatro anos (2011 a 2015). Jornalista e redator, a trajetória de Aldo Rabelo foi construída 
no campo político, com a passagem por diferentes pastas do setor público. Antes de assumir o 
ME, foi ministro das Relações Internacionais no governo Lula e, após sair do ME, assumiu o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e, posteriormente, também foi Ministro da Defesa 
no governo Dilma (BRASIL, 2016a). 

O terceiro momento considerou a gestão de George Hilton (2015 a 2016) e a atuação 
de Ricardo Layser, que efetuou uma breve passagem pelo principal cargo do Ministério do Es-
porte (março a maio de 2016). O radialista, George Hilton integrou alguns partidos (PSL, PL 
e PRB), atuando como deputado estadual e deputado federal, antes de assumir o Ministério do 
Esporte pelo PRB. Com formação em Administração Pública e Ciências Sociais, Ricardo Layser 
construiu uma trajetória no Ministério do Esporte, integrando a gestão, desde a sua criação 
(2003), e atuando como Secretário Nacional de Esporte Educacional, Secretário Executivo para 
os Jogos Pan-Americanos e Secretário Nacional de Alto Rendimento (BRASIL, 2016a). Visto 
este histórico, Ricardo pode ser considerado o gestor (de primeiro e segundo escalões) com mais 
tempo à frente do ME. 

A propósito, 2016 pode ser considerado emblemático, visto o afastamento de Dilma 
Rousseff, por um processo de impeachment, gerando uma reviravolta no contexto político e 
social do país. Período que o vice-presidente Michel Temer (PMDB), assumiu o poder e delegou 
a Leonardo Picciani (integrante do mesmo partido), a missão de comandar o esporte (2016 a 
2018). Com formação em Direito, Leonardo Picciani exerceu mandatos como deputado federal, 
pelo estado do Rio de Janeiro e na administração pública, foi Secretário de Habitação do Rio 
de Janeiro. 

O quarto e último momento considerou a atuação de Leandro Cruz Fróes da Silva à 
frente da pasta ministerial (2018), seguido de sua extinção e consequente incorporação (2020) 
ao Ministério da Cidadania. Tema que trataremos de forma breve, uma vez que os desdobramen-
tos ultrapassam o recorte temporal escolhido para este estudo. Leandro Cruz possuía formação 
em Direito e experiência na área do direito público e, antes de assumir a pasta ministerial, foi 
Secretário da Defesa Civil de Nova Iguaçu/RJ (2006-2008). Atuou como assessor técnico da 
liderança do PMDB na Câmara dos Deputados (2015) e foi Secretário Nacional de Esporte, 
Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS), período que antecedeu a sua condução a Ministro 
do Esporte (2016 a 2018). 

Com relação à composição do segundo escalão do Ministério do Esporte, mais espe-
cificamente sobre os(as) Secretários(as) Nacionais, responsáveis pelas políticas educacionais e 
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de lazer (eixo deste estudo), leia-se: a) Secretaria Nacional de Espore Educacional (SNEED); b) 
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer (SNDEL) e, com a fusão de ambas a 
partir de 2011; c) Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, diferentes 
perfis comandaram as respectivas pastas, conforme podemos constatar na figura presente na 
página a seguir.

Quadro 1 - Secretários(as) Nacionais que atuaram no período proposto para esta investigação

Secretários(as) Nacionais
Nome da Secre-
taria Nacional 

Finalística
Período Ministros(as) à época

1 - Lino Castellani Filho SNDEL 2003 a 2006
Agnelo Queiróz e Orlando 
Silva

2 - Rejane Penna Rodrigues SNDEL 2006 a 2010 Orlando Silva

3 - Wadson Nathaniel Ribeiro SNELIS 2010 Orlando Silva

4 - Vicente José de Lima Neto SNELIS 2010 Orlando Silva

5 - Afonso Barbosa SNELIS 2010 Aldo Rabelo

6 - Ricardo Capelli SNELIS 2011 a 2014 Aldo Rabelo

7 - Evandro Garla SNELIS 2015 George Hilton

8 - Leandro Cruz Fróes da Silva SNELIS 2016 a 2018 Leonardo Picciani 

9 - Andréa Barbosa Andrade de 
Faria

SNELIS 2018
Leandro Cruz Fróes da 
Silva

Fonte:	própria,	porém,	com	informações	do	site	do	extinto	Ministério	do	Esporte,	hoje	nomeado	Secretaria	
Especial	do	Esporte	(BRASIL,	2020a,	on-line).

COnsideraçÕes Finais

Em linhas gerais, é possível perceber que, ao longo de 15 anos (2003 a 2018), ocorreram 
transições de governos, reestruturações organizacionais no âmbito do Ministério do Esporte, 
consequente alternância de gestores (secretários nacionais, diretores e coordenadores gerais), 
mudanças significativas de rotas, permeadas por disputas políticas e, não diferente, por acertos 
e contradições.

 “Movimentos” que, indubitavelmente, atingiram a gestão de ações, programas e pro-
jetos desenvolvidos pelo Ministério do Esporte, especialmente, em parceria com os governos 
municipais, estaduais e IESs público.

Observando esse conjunto de fatores, Isayama et al. (2008) afirmam que seja possível 
considerar que “estamos diante de uma trama complexa que orienta e é orientada pela ação dos 
gestores públicos envolvidos com o esporte e o lazer”. Neste sentido, faz-se necessário “mer-
gulhar” no histórico da gestão federal, buscando conhecer os diversos fatores que participam 
dessa trama, a qual organiza o esporte e o lazer enquanto direito no País, e ir além de nossas 
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idealizações e suposições, buscando compreender a complexidade de fatores e motivações en-
volvidos nas gestões. 

Diante do exposto, é preciso conhecer o perfil dos dirigentes federais, inteirar-se da 
motivação de suas escolhas, trajetórias e maneiras de fazer, a fim de identificar os diferentes 
formatos construídos para a presença desses campos como setores das políticas públicas no 
governo federal. Certamente, a próxima fase da pesquisa – de campo, trará importantes contri-
buições neste sentido.
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O COnseLHO mUniCipaL de espOrTe e Lazer de nOVa Lima: 
direiTO de parTiCipaçãO da sOCiedade CiViL na pOLÍTiCa 
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Aladia Cristina Rodrigues Medina193
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Ana Cláudia Porfírio Couto194

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Os conselhos municipais de esporte e lazer são importantes elementos na 
constituição das políticas públicas. Este texto objetiva analisar o Conselho Municipal 
de Esporte e Lazer da cidade de Nova Lima - MG na perspectiva de participação da 
sociedade civil nas fases da política de monitoramento, controle social e avalição. 
Conclui-se que o Conselho existe, mas com pouca participação da sociedade civil 
de forma democrática e ativa na política pública de esporte e lazer no município.

PALAVRAS-CHAVE: Conselho. Democracia. Política pública.

RESUMEN: Los consejos municipales de deporte y ocio son elementos importantes 
en la constitución de las políticas públicas. Este texto tiene como objetivo analizar 
el Consejo Municipal de Deportes y Ocio de la ciudad de Nova Lima - MG desde 
la perspectiva de la participación de la sociedad civil en las fases de la política de 
seguimiento, control social y evaluación. Se concluye que el Concejo existe, pero con 
escasa participación de la sociedad civil de forma democrática y activa en la política 
pública de deporte y ocio del municipio.

PALABRAS CLAVE: Consejo. Democracia. Políticas públicas.

inTrOdUçãO

O esporte e o lazer são garantidos como direitos sociais, a partir da Constituição Federal 
de 1988. Como direito, o acesso ao esporte e ao lazer deve ser promovido por meio das polí-
ticas públicas municipais a todos os cidadãos, participando efetivamente das fases da política. 
Essa participação pode ser estruturada a partir do envolvimento dos Conselhos Municipais, em 
especial no que tange as fases de monitoramento, controle social e avaliação. 

193 E-mail: aladiamedina34@gmail.com
194 E-mail: acpcouto@gmail.com
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Este texto vai tratar do direito de participação da sociedade civil na política pública de 
esporte e lazer da cidade de Nova Lima – MG195, objetivando explanar sobre essa intervenção na 
política pública, priorizando o olhar para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer da cidade. As 
observações do diário de campo, os relatos das entrevistas dos gestores das duas últimas gestões e 
alguns documentos auxiliaram nessa discussão, compondo a metodologia da pesquisa de campo.  

Para isso, o texto se constitui desta introdução, seguida da apresentação breve da cida-
de e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, discorrendo posteriormente sobre o Conselho 
Municipal, controle e avaliação da política. por fim, teço considerações analisando o conselho 
com essas etapas da política em Nova Lima.

nOVa Lima: QUe Cidade É esTa?

De Villa Nova de Lima, cidade do ouro à atual cidade do minério e de condomínios de 
luxo. Esses são adjetivos dados à cidade de Nova Lima196 – MG, localizada na região metropo-
litana de Belo Horizonte, distando da capital por aproximadamente 12 km.

Nova Lima possui, de acordo com dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, do ano de 2010 (IBGE, 2015), uma área de unidade territorial de 
429,004 quilômetros quadrados, um índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,813 e uma 
população residente de 80.998 pessoas, com estimativa de ter passado a 95.577 pessoas, em 
2017. Nas últimas décadas, o crescimento acelerado da região vem se espalhando ao longo das 
estradas, “locais em que predominavam áreas verdes que vão sendo substituídas por inúmeros 
loteamentos e condomínios, que surgem atraídos justamente pelo meio ambiente preservado” 
(FIGUEIREDO, 2017, p.16-17). Os novos moradores da cidade, ocupantes dos recentes con-
domínios, são pessoas geralmente de alto poder aquisitivo, o que influenciará, diretamente, nos 
dados sobre a população e a cidade, tais como o Produto Interno Bruto (PIB) e o IDH. 

Esse índice de IDH está relacionado a um decréscimo da população rural e  a um au-
mento expressivo da população do município, provocados pelo crescimento dos condomínios 
horizontais e verticais. Isso pode ser o resultado da expansão territorial do setor Sul de Belo 
Horizonte, motivada pela busca de melhoria da qualidade de vida e fuga do estresse proporcio-
nado pela cidade grande (SOUZA, 2013). 

O alto IDH não garante que a desigualdade não exista. O índice de Gini nos auxilia 
nessa constatação. No município de Nova Lima, de 1991 a 2010, essa medida ampliou-se de 0,55 
para 0,68 (FIGUEIREDO, 2017). Vale ressaltar que os dados vão de 0 a 1, onde 0 corresponde 
a completa igualdade na renda e 1 caracteriza a completa desigualdade. “O Coeficiente de Gini 
é amplamente utilizado para subsidiar processos decisórios de políticas públicas, principalmente 

195	 	Este	texto	é	parte	da	pesquisa	de	Doutorado	defendida	no	Programa	de	Pós	Graduação	em	Estudos	
do	Lazer	na	UFMG	intitulada:	As	políticas	públicas	de	esporte	e	lazer	na	cidade	de	Nova	Lima-MG:	
quando	quiser,	se	assim	quiser	e	como	quiser?	

196	 	Em	1923,	a	cidade	passa	a	se	chamar	Nova	Lima,	promovida	de	vila	à	cidade,	pela	lei	estadual	n.	843,	
de 7 de setembro de 1923.
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quando se trata de definir ações regionalizadas” (RAMALHO JÚNIOR, 2012, p. 76). Esse dado 
auxilia na identificação de diferenças inter-regionais e pode orientar ações diferenciadas, visando 
eliminar esses desequilíbrios e direcionando as políticas públicas. 

Nessa perspectiva, pode-se inferir que a cidade tem um IDH alto em função do cres-
cimento da população que se alojou nos condomínios de luxo nos seus arredores. Entretanto, 
também apresenta desigualdade social e é significativa a incidência de pobreza da população, 
mesmo que tenha havido um aumento na qualidade de vida da população pobre. Os índices 
apresentados dão pistas da necessidade de políticas públicas que promovam a igualdade, a equi-
dade e a efetividade de acesso aos direitos aos nova-limenses.

a seCreTaria mUniCipaL de espOrTe e Lazer de nOVa Lima – semeL

O lócus da pesquisa foi a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da cidade, existente 
desse 1997. Nessa Secretaria são elaboradas e desenvolvidas as ações, projetos e eventos no 
campo do esporte e do lazer, justificando o porquê da pesquisa nesse espaço, em suas duas úl-
timas gestões.

Descobri que, antes de 1997, as ações voltadas ao esporte e lazer eram de responsabilidade 
da Secretaria de Cultura. Muito significativo é entender que, a partir de 1997, criou-se uma 
Secretaria específica para as ações desenvolvidas na perspectiva do esporte e do lazer. Vale 
observar que os dois termos esporte e lazer sempre estiveram juntos na denominação da 
Secretaria, entretanto, separados em divisões: há uma divisão de esportes e outra de lazer, 
em todas as composições de Secretaria que foram formadas (DIÁRIO DE CAMPO, 2018).

As informações obtidas junto ao órgão responsável em planejar e efetivar as ações de 
lazer na cidade foram apresentadas em cartilha desenvolvida por esta Secretaria, datada de 7 de 
janeiro de 2014 e contém as diretrizes organizacionais da SEMEL, a saber: 

Missão: contribuir para a difusão do esporte e do lazer para o progresso da educação e 
para a melhoria da qualidade de vida no seio da comunidade de Nova Lima. b) Valores: 
transparência, ética, trabalho em equipe, respeito pelas pessoas com as quais trabalhamos e 
pensamento sempre à frente, de forma estratégica e inovadora. c) Visão: tornar Nova Lima 
uma referência no esporte e no lazer no Estado de Minas Gerais (ARAÚJO, 2014, p.1). 

A pesquisa de Pascuci, Meyer Jr. e Magioni (2016) alerta para a complexidade de pensar 
a gestão no setor público, a partir do modelo da gestão em instituições privadas, fazendo menção 
ao fato de apresentar termos como “missão, valores e visão”.  Esses elementos são característicos 
de um tipo de modelo mercadológico que não é compatível com a gestão pública. 

Dessa forma, como definido em cartilha, a SEMEL tem a missão de difundir o esporte 
e lazer da cidade, tendo como objetivo o progresso da educação e a melhoria da qualidade de 
vida. Em tese, enquanto missão da Secretaria, o esporte e o lazer encontram-se subjugados a 
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dois outros aspectos da dimensão da vida social: à educação e à qualidade de vida, buscando 
melhorá-los. Isso significa que o entendimento do lazer se associa à possibilidade de desenvol-
vimento social e transformação da realidade, mas não como direito do cidadão. Essa visão não 
condiz com a prerrogativa de direito como estabelecida na Constituição, mas com a característica 
assistencialista.

A Secretaria é composta por algumas divisões e departamentos específicos. Também se 
articula com o Conselho Municipal de Esportes e Lazer, com representantes como parte inte-
grante desse órgão, que será discutido a seguir.

O COnseLHO mUniCipaL de espOrTe e Lazer (CmeL)

Desde o primeiro contato com a Secretaria, foi possível perceber a importância do 
Conselho e sua atuação para o reconhecimento do esporte na cidade. Portanto, esse órgão é 
considerado muito importante por todos os entrevistados e para o monitoramento e avaliação 
da política.

A existência dos conselhos sempre permeou a vida social do homem, tendo como com-
petências formular, acompanhar, monitorar e deliberar sobre questões da área. Cabe ressaltar, 
também, a natureza consultiva de “aconselhamentos”, como o próprio nome já indica. No 
Brasil, a partir da promulgação da Constituição da República em 1988, iniciou-se um processo 
de incentivo à participação da sociedade civil em todas as áreas, principalmente nas que se cons-
tituem como direitos. A formação de Conselhos nas diferentes instâncias, seja federal, estadual 
ou municipal, caracterizou a descentralização das políticas públicas e também a tentativa da 
sociedade se organizar e se fazer representar, paritariamente, no governo, para efetivação das 
políticas públicas, instaurando a democracia. 

Os conselhos municipais de políticas públicas brasileiros têm sido considerados como 
fóruns institucionalizados, podendo ser divididos em três tipos principais: os conselhos de pro-
gramas, os conselhos temáticos e os conselhos de políticas. No que diz respeito à área de atuação, 
essas instâncias podem ser articuladas com as esferas locais, estaduais e federais e, no que se 
refere ao poder de decisão, podem ser deliberativos, consultivos e de assessoria (BRONSTEIN 
et al., 2017).

 No âmbito dos municípios, a criação dos Conselhos Municipais é uma das maneiras 
de consolidar a tão almejada democracia: forma de governar em que o poder não está nas mãos 
de apenas um só ou de poucos, mas está por conta da maior parte, ou melhor, de todos (BOB-
BIO197, 2000). Bobbio (2000) ensina sobre democracia e participação, diferenciando democracia 
representativa e democracia direta. De acordo com o autor, a expressão democracia represen-
tativa significa, genericamente, que as deliberações coletivas, que dizem respeito à coletividade 

197	 	Norberto	Bobbio	(1909-2004),	italiano,	filósofo	político,	historiador	do	pensamento	político	e	escritor, 
nasceu	 em	 Turim	 na	 Itália	 em	 1909.	 É	 um	 importante	 nome	 para	 discussão	 das	 regras	 do	 jogo	
democrático	e	da	democracia.	Entre	suas	obras,	destacam-se	“A	teoria	das	formas	de	governo”	(1990).
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inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas 
para esta finalidade. 

Já a democracia direta, é entendida como todas as formas de participação no poder. 
Caracteriza-se por dois aspectos: a assembleia dos cidadãos deliberantes sem intermediários, 
que é mais complexo e raro de acontecer e o referendum.  Este último constitui-se como o único 
“instituto de democracia direta de concreta aplicabilidade e de efetiva aplicação na maior parte 
dos estados de democracia avançada, trata-se de um expediente extraordinário para circunstân-
cias extraordinárias” (BOBBIO, 2000, p. 52).

Para que a democracia direta aconteça, é necessária a participação dos interessados nas 
deliberações de um corpo coletivo. Os Conselhos estão envolvidos diretamente nos processos 
decisórios sobre bens e serviços públicos, participando das decisões sobre políticas públicas, na 
medida em que a transferência de recursos financeiros da esfera federal para as subnacionais 
de governo tem sido condicionada à criação de fóruns de participação nos diferentes níveis da 
administração pública (BRONSTEIN; FONTES FILHO & PIMENTA, 2017). Isso evidencia a 
importância da criação e manutenção dos Conselhos, a fim de que não se perca a representati-
vidade no interior da sociedade.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, instâncias de participação como os 
Conselhos devem abranger trabalhadores, aposentados, empregadores, comunidade, sociedade 
civil e usuários em órgãos gestores e consultivos em diversas áreas (BRONSTEIN et al., 2017). 
Em Nova Lima, a Lei 1996, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a criação, composição, 
competência e funcionamento do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, estabelece que o Con-
selho é um órgão colegiado de caráter normativo, consultivo e orientador, vinculado à SEMEL 
e composto por 16 conselheiros titulares e 16 conselheiros suplentes.

Em conversa informal, registrada neste diário de campo, o atual presidente do Conselho 
afirmou que há uma lei de alteração da quantidade de conselheiros de 16 para 8 titulares e 
suplentes, em função da pouca participação. A diminuição vai se referir à participação das 
entidades e das Secretarias. Essa alteração tramita na Câmara para aprovação (DIÁRIO 
DE CAMPO, 2019).

No caso de Nova Lima, o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, representa a partici-
pação popular nas tomadas de decisões relacionadas ao esporte e lazer da cidade. 

Pra gente a prioridade era instituir o Conselho Municipal, sem Conselho a gente não con-
seguiria estabelecer a política[...]. Instituímos o conselho, o fórum. Dentro do fórum, ava-
liamos todas as áreas, já tínhamos um diagnóstico nosso, cruzamos a participação popular, 
é muito difícil (ent. 5-2). 

A partir das concepções de democracia trazidas por Bobbio (2000), concluímos que o 
Conselho caracteriza-se por um exemplo de democracia representativa, pois é um órgão que tem 
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como premissa garantir a participação efetiva de vários segmentos da sociedade, ampliando a 
representação a outras entidades e grupos organizados ligados ao esporte e lazer, ou seja, além da 
sociedade civil, as associações esportivas, lideranças do esporte na cidade e os gestores do lazer 
municipal que representam a Secretaria. Portanto, a constituição do Conselho pode possibilitar 
uma maior intervenção e controle social frente às ações do poder público (MEZZADRI, 2007).

Entretanto, as falas dos entrevistados sinalizam para um Conselho ainda em processo 
de consolidação e construção: 

Não tinha nada, ele era uma mentira o conselho, então a gente tinha que tornar que ele fosse 
verdade. Real, aí foi o segundo passo era a reativação do conselho. Passada a lei, reativamos 
o conselho, começamos a documentar tudo, criar conta bancária que aqui não existia, como 
é que a gente iria captar o negócio que não tinha nem conta bancária!? (ent.7-10).
O conselho estava inativo, nós ativamos ele no final do ano passado... (ent.1-10). 

Dessa forma, as observações dos entrevistados colocam em questão o nível de envol-
vimento e participação da sociedade na elaboração das atividades de esporte e lazer junto à 
SEMEL. Freitas (2012) alerta que é 

[...] comum o fato de que, em grande parte dos municípios brasileiros, os conselhos somen-
te se fazem existir em cumprimento às exigências das normas estaduais e federais e, desta 
forma, fazer jus aos repasses de recursos e financiamentos e para, além disso, constata-se, 
também, que quanto menor o município, maior a influência do executivo na composição 
dos conselhos, na indicação de seus membros, na destinação dos recursos e na formulação 
das políticas (FREITAS, 2012, p. 83).

De acordo com os representantes das duas gestões, a documentação se encontra em 
constante: “Hoje existe o conselho, o próprio conselho acredita hoje que deve ser modificado, 
ele tá baseado em uma lei de 2007 e foi ser atualizada” (ent.1-10). O que aparece como um pa-
radoxo nas duas gestões é a importância do conselho ser enfatizada e, ao mesmo tempo, pouco 
valorizada: “Eu não sei que passo tá agora, né, mas eu acho que o pessoal do conselho tem, 
tem que seguir” (ent.7-10). Ou seja, ele existe, não funciona, mas precisa funcionar para que o 
esporte receba recursos por intermédio de incentivos e para que se faça efetiva a participação 
popular, uma vez que se trata de um “instrumento primordial no processo de materialização do 
lazer enquanto direito social, através da possibilidade de uma gestão mais democrática” (SILVA; 
ÁVILA, 2014, p. 37). 

Concordo com Starepravo (2007), quando afirma que a democracia somente se for-
talece com a participação dos cidadãos e com o controle dos mesmos sobre as ações políticas, 
ou seja, controle social. O controle é a averiguação da população, podendo exercer influências 
nas ações políticas, impactando, inclusive, nos seus resultados, sendo importante também para 
a avaliação da política.
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          Assim, enquanto o monitoramento busca melhorar a política no processo,  avaliar 
política pública pode ser entendido como “emitir um parecer a partir de informações prévias 
e processuais de determinado objeto de análise, referendando-se na perspectiva cultural do 
avaliador” (CHIARI, 2012, p. 42). Quando perguntei aos entrevistados se há ou havia algum 
tipo de controle social e como acontece (ia), por quem era realizado, a maioria das respostas 
apresentadas considerou a avaliação na perspectiva de avaliação das ações, e outras vezes, em 
relação à equipe. Assim, o controle, na opinião desses atores:

Existe. Por minha parte (ent.1-4).
Informalmente mesmo, é claro que a gente ahh, a gente avalia de evento pra evento, exem-
plo: se ocorreu alguma, alguma coisa, alguma coisa não foi como a gente queria, realmente 
a gente já senta e, pra sanar esses problemas (ent. 2-4).
Olha, dizer que existia um controle, eu vou falar assim, a gente pecava muito nessa questão 
da avaliação, até porque sem falsa modéstia, a gente sentia uma, uma aceitação muito grande 
do que a gente fazia. Sabe, então assim, o controle era muito eu e Letícia, sabe! (ent.7-4).

Ressalta-se que, algumas avaliações são realizadas sobre considerações aleatórias, como 
nos exemplos das respostas dadas pelos entrevistados, gerando ou não decisões sábias. Outras 
avaliações seguem padrões e procedimentos sistemáticos, que elevam as possibilidades de acertos 
(CHIARI, 2012). Esta segunda forma não foi identificada nos questionamentos feitos.

Alguns, ainda, assumiram que não avaliavam ou eram avaliados:

Não. Vou te explicar por que. Isso aqui é uma indicação política. (...) É a realidade. Se você 
falar vai entrar aqui e sair aqui, por que é um vínculo que ele tem se não serve para traba-
lhar aqui, vai embora, não quero você aqui mais, aí chega ao padrinho dele e volta pra lá, 
pode continuar (ent. 3-4).
De avaliação das ações nossa aqui dentro não, que eu saiba não (ent. 4-4).

O objetivo principal da avaliação e do monitoramento de uma política pública é verificar 
se o que está sendo feito ou o que foi realizado está gerando os resultados esperados, possibi-
litando ajustes e aperfeiçoamentos na formulação, implementação ou, até mesmo, promover a 
interrupção de um projeto ou programa, caso seja necessário (SOARES; CUNHA, 2018). As 
respostas sinalizam que essa fase da política é e era desconsiderada:

Não. Ninguém, ninguém se preocupava em, dentro da ideia, né? acho que isso é até falho no 
período todo, de fazer essa avaliação, até de escutar mesmo da outra parte, se foi atendida, 
se não, porque senão fica só um atendimento de demanda meramente “político” e acho que 
não deve ser nessa concepção só, né? (ent.6-4).

Dessa forma, as respostas dos entrevistados confirmam que tanto a avaliação, quanto 
o monitoramento e controle social das ações de esporte e lazer da Secretaria de Nova Lima não 
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acontecem. Bonalume e Echer (2009) alertam que, apesar dos avanços que a Constituição de 
1988 trouxe para o campo do lazer, se não houver, no dia a dia da construção, implementação e 
avaliação de políticas públicas de esporte e lazer, bem como a mobilização e o acompanhamento 
da sociedade civil, “desde a escolha de seus representantes, até a busca da construção de canais 
diretos de participação, o controle social sobre as políticas públicas permanecerá muito restrito 
(BONALUME; ECHER, 2009, p. 73), ferindo a gestão democrática e transparente da esfera 
pública, pois exclui a participação da sociedade em uma das etapas importantes da política.

Tendo em vista a relevância de tais processos, vale refletir sobre a importância da par-
ticipação da sociedade civil na implementação e avaliação de políticas de esporte e lazer. 

COnsideraçÕes Finais

Acredito que, por intermédio de um Conselho Municipal ativo, participativo e represen-
tativo, poderão ser encontrados meios capazes de acompanhar, monitorar e desenvolver o controle 
social das ações de esporte e lazer que a cidade de Nova Lima carece. Nesse sentido, reforça-se 
a necessidade de um Conselho em pleno funcionamento de suas atribuições, que possa inferir 
nas decisões e fiscalizar a forma como o esporte e o lazer são realizados. Vale ressaltar que, no 
tocante às políticas de esporte e lazer de Nova Lima, o termo controle social, assim como sua 
aplicação, é algo novo, não presente nas gestões analisadas, de modo que precisa constituir-se e 
tornar-se um processo contínuo e em permanente construção.

Dessa forma, a incorporação do esporte e do lazer como direitos do cidadão, além de 
outras questões, depende da participação da sociedade nas ações públicas, o que pode estar 
resguardado a partir das ações do Conselho. Nesta lógica, posso inferir que, em Nova Lima, a 
estrutura administrativa de ambas gestões pesquisadas se mostraram preocupadas com a neces-
sidade de sedimentar e fazer funcionar o Conselho Municipal. 

A política, nessa perspectiva, ainda se apresenta nos moldes tradicionais, com pouca 
participação da sociedade civil, de forma democrática e ativa. Portanto, a importância e o tra-
tamento dado ao Conselho Municipal de Esporte e lazer da cidade, as investidas em torná-lo 
ativo e eficaz, podem caracterizar-se como uma tentativa de permitir que a sociedade civil venha 
a participar, de alguma forma, da gestão das políticas de esporte e lazer, mesmo que haja a com-
preensão de que esse órgão tem caráter consultivo e objetivos financeiros assistenciais bem claros.
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RESUMO: O estudo apresenta um levantamento que caracteriza os grupos de pes-
quisa com linha de pesquisa em Políticas Públicas de Lazer - PPL, evidenciando que 
a maioria destes tem origem nas universidades federais e está localizada na região 
Nordeste, além de compreender um total de 139 pesquisadores sobre o assunto. 
A produção acadêmica desses pesquisadores sobre o tema PPL foi investigada no 
período 2018 e os principais indicadores utilizados nas análises foram relacionados 
ao gasto público, ao grau de descentralização, ao nível de apropriação da produção 
científica no campo político, aos determinantes para a seleção dos gestores de espor-
te, ao grau de conhecimento dos gestores sobre a legislação e aos resultados de um 
programa federal. O estudo conclui que existe uma lacuna na pesquisa sobre PPL, 
com defasagem na avaliação a partir de indicadores objetivos.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Políticas públicas. Avaliação. Indicadores

RESUMEM: El estudio presenta una encuesta que caracteriza a los grupos de 
investigación con una línea de investigación en Políticas Públicas de Ocio - PPL, 
mostrando que la mayoría de ellos son originarios de universidades federales y se 
ubican en la región Nordeste, además de comprender un total de 139 investigadores 
de la tema en cuestion. La producción académica de estos investigadores sobre el tema 
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PPL fue investigada en el período 2018 y los principales indicadores utilizados en los 
análisis estuvieron relacionados con el gasto público, el grado de descentralización, 
el nivel de apropiación de la producción científica en el campo político y los 
determinantes para la selección de gerentes de deportes, el grado de conocimiento 
de los administradores sobre la legislación y los resultados de un programa federal. 
El estudio concluye que existe un vacío en la investigación sobre PPL, con un rezago 
en la evaluación basada en indicadores objetivos.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Políticas públicas. Evaluación. Indicadores

inTrOdUçãO 

O lazer compreende um fenômeno que acompanha tendências e, conforme Uvinha 
(2019), duas das tendências possíveis nas experiências de lazer da sociedade contemporânea são 
“a atenção ao lazer como direito fundamental para o exercício da cidadania” e o “fortalecimen-
to das políticas públicas de fomento ao lazer, em especial as públicas”. Partindo deste ponto, a 
perspectiva teórica que configura nosso estudo é de que o Estado tem participação protagonista 
neste processo e a partir disso a avaliação das políticas públicas, nas esferas municipal e estadual, 
e eventualmente federal, se torna pré-requisito para compreender e fortalecer essas tendências.

No âmbito social um dos impactos mais relevantes na análise das políticas públicas 
é o de fornecer um referencial teórico sistematizado para que os gestores municipais possam 
formular e implementar políticas públicas de lazer em consonância com a perspectiva de de-
senvolvimento humano, ressignificando a abordagem sobre o lazer e as funções da cidade. Essa 
nova abordagem sobre o lazer ainda encontra maior relevância frente aos desafios do momento 
pós-pandemia que vivenciamos, tendo em vista o impacto provocado em termos de hábitos de 
lazer, tempo livre e gestão de espaços públicos de lazer.

É evidente que as políticas públicas de lazer terão que se ajustar às novas necessidades 
coletivas, demandando estudos e o compartilhamento de soluções para manutenção da quali-
dade de vida nas cidades e para potencializar o que a Declaração dos Direitos Humanos e a 
Constituição Brasileira garantem, ao evocar o direito ao lazer. Incorporar o lazer no âmbito das 
políticas públicas e seus processos avaliativos compreende dar atenção a um tema que mun-
dialmente amplia seu reconhecimento, mediante compromissos legitimados na agenda pública 
internacional (Silveira, 2018).

Ciente da importância da análise, o artigo apresenta os grupos de pesquisa, certificados 
pelo CNPq, que possuem linha de pesquisa em políticas públicas de lazer (PPL). 

O estudo faz parte do projeto “Sistemas de Indicadores para Políticas de Lazer”, fi-
nanciado pelo CNPq e que se encontra em andamento com o objetivo de levantar e analisar os 
indicadores de políticas públicas de lazer para a proposição de um sistema inovador de avaliação, 
sem perder de vista que “a validade de um indicador corresponde ao grau de proximidade entre 
o conceito e a medida, isto é, a sua capacidade de refletir, de fato, o conceito abstrato a que o 
indicador se propõe a ‘substituir’ ou ‘operacionalizar’” (Januzzi, 2001, p. 26)
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A ideia de criar uma composição de indicadores é uma maneira intuitiva de monitorar 
complexos sistemas, que a sociedade considera importante e precisa controlar (Meadwos, 1998 
apud Bellen, 2005, p. 44). A utilização de indicadores envolve, assim, um processo decisório 
que nos apresenta um parâmetro, ou conjunto de parâmetros, que apontam ou fornecem infor-
mações sobre o estado de um fenômeno. Tem ainda a capacidade de resumir ou simplificar a 
realidade, agregando informações, de forma que esta realidade fique mais aparente e acessível 
para a sociedade, seja com fins de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas ou não 
(Gallopin, 1996; Tuntall, 1994 apud Bellen, 2005)

meTOdOLOgia

A pesquisa realizada em 2019 compreendeu a primeira fase a atualização de dados 
pesquisados em 2018 pelo projeto citado, seguindo a mesma sistemática para verificação dos 
grupos de pesquisa e dos estudos mais recentes publicados sobre PPL, especificamente, com 
análise e avaliação de indicadores. A base de dados selecionada para o estudo compreendeu o 
Diretório dos Grupos de Pesquisa - DGP/CNPq, pesquisado durante o período de março a maio, 
de 2018 e de abril a junho, de 2019. Para esta busca utilizou-se como termo descritor políticas 
públicas de lazer. A segunda fase foi a organização e sistematização dos dados coletados, através 
da tabulação das informações dos grupos que possuem esta linha de pesquisa discriminada no 
seu título. A terceira fase foi de seleção e tabulação das produções científicas dos pesquisadores 
destes grupos que possuem algum trabalho voltado para a linha de pesquisa de interesse, con-
sultando a plataforma lattes.

Os dados coletados no DGP/CNPq serviram para caracterizar os grupos e dizem respeito 
às seguintes informações: nome do grupo, identificação oficial, confirmação da linha de pesqui-
sa em PPL, instituição de origem, unidade federativa, tempo de atuação, e-mail, site e número 
de pesquisadores. Todas as informações foram sistematizadas em planilha Excel e a partir dela 
extraídos gráficos e tabelas para análise e caracterização dos grupos de pesquisa e levantamento 
dos pesquisadores com produção em PPL. Após identificação dos grupos que possuem linha de 
pesquisa em políticas públicas de lazer, foi realizado o levantamento dos pesquisadores vincu-
lados a esta linha e com base nessa informação, realizada a busca sobre a produção científica 
destes pesquisadores em consulta à plataforma lattes, durante o mês de agosto de 2019. Foram 
considerados os livros, capítulos de livros e artigos publicados em revistas no ano de 2018.

anÁLise dOs resULTadOs

Utilizando-se do termo descritivo “políticas públicas de lazer” foram identificados, em 
2019, 32 grupos de pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa – CNPq. Destes, 28 grupos 
possuíam, de fato, a linha de pesquisa de políticas públicas de lazer. 

No ano de 2018 haviam 34 grupos de pesquisa e, dentre estes, também eram 29 que 
apresentavam a linha de pesquisa em políticas públicas (Sousa, 2018). Todos os grupos novos 
inseridos em 2019 apresentam a linha de pesquisa Políticas Públicas de Lazer.
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O motivo de exclusão de grupos no CNPq ocorre devido alguns critérios estabelecidos 
pelo Diretório. O grupo que não sofrer nenhum tipo de atualização em um período superior 
a 12 meses é excluído da plataforma. Ou seja, o líder tem 12 meses para atualizar um grupo 
nesta situação. Após esse prazo, a situação do grupo mudará automaticamente para “excluído”, 
e não poderá mais ser recuperado pelo líder ou dirigente na base de dados. Depois de atualiza-
do e enviado novamente ao CNPq pelo seu líder, esse grupo retornará automaticamente para 
a situação de “grupo certificado”. No entanto, se na atualização houver troca de liderança, o 
grupo ficará na situação “aguardando certificação” pelo dirigente institucional de pesquisa.   
O Dirigente de pesquisa pode certificar ou retirar a certificação de um grupo não-atualizado, 
alterando sua situação para “certificação negada”. Um grupo desatualizado não participa dos 
censos do Diretório, mas fica disponível para consultas na busca pública do portal do DGP (em 
Buscar Grupos, Base corrente) por um período máximo de 12 meses. Se completar esse tempo 
sem nenhuma atualização é excluído da base. Diante dessas observações e das movimentações 
ocorridas entre 2018 e 2019, chegamos a seguinte lista de grupos, com linha de pesquisa em 
políticas públicas de lazer.
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Quadro 01: Grupos de Pesquisa com linha de pesquisa em políticas públicas de lazer (Coleta 
de dados em 2019)

Identificação Nome do Grupo Instituição do Grupo

AGENTE
GRUPO DE PESQUISA EM 
EDUCAÇãO FÍSICA, ES-
PORTE E LAZER

UNIVERSIDADE DO ESTA-
DO DA BAHIA – UNEB

CEDES

CENTRO DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESPORTE E 
DO LAZER DO ESTADO DA 
PARAÍBA - CEDES/PB

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DA PARAÍBA – UEPB

CEEFEL
CENTRO DE ESTUDOS DE 
EDUCAÇãO FÍSICA, ESPOR-
TE E LAZER

PONTIFÍCIA UNIVERSIDA-
DE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS - PUC MINAS 

CONTEMPLAR
COLETIVO NORDESTINO 
DE ATENÇãO AO TEMPO 
LIVRE E LAZER

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ - UFPI

CORPORHIS
CORPO, HISTÓRIA E CUL-
TURA

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO SUDOESTE DA BAHIA - 
UESB

GEE
GRUPO DE ESTUDOS EM 
ESPORTE

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL - 
UFRGS 

GEHLA
GRUPO DE ESTUDOS DE 
HOSPITALIDADE E LAZER 
(GEHLA)

INSTITUTO FEDERAL DE 
SãO PAULO - IFSP 

GEPECCS
GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS SOBRE CORPO, 
CULTURA E SOCIEDADE

INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇãO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
- IFPB

GEPEL
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
LAZER E ESPORTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CAMPINAS - UNICAMP

GEPPEF
GRUPO DE ESTUDOS E PES-
QUISAS PEDAGÓGICAS EM 
EDUCAÇãO FÍSICA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO MARANHãO - UFMA
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Identificação Nome do Grupo Instituição do Grupo

GEPPOL/UEM

GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ESPORTE E 
LAZER 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MARINGÁ - UEM

GEPPOL/UNIVASF

GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EM POLÍTICAS 
PUBLICAS DE EDUCAÇãO, 
ESPORTE E LAZER

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO VALE DO SãO FRAN-
CISCO - UNIVASF

GEPPPELS

GRUPO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ESPORTES, 
LAZER E SAÚDE. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO DO SUL 
- UFMS 

GEPSEL
GRUPO DE ESTUDOS EM 
POLÍTICAS DE SAÚDE, ES-
PORTE E LAZER (GEPSEL)

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO - UFPE

GEQUIP
GRUPO DE PESQUISA EM 
ESPORTE E GESTãO - GE-
QUIP

UNIVERSIDADE DE PER-
NAMBUCO - UPE

GESPEF
GESPEF - ESTUDOS SOCIO-
CULTURAIS E PESQUISA EM 
EDUCAÇãO FÍSICA

INSTITUTO EURO-AME-
RICANO DE EDUCAÇãO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
- EUROAM 

GRUPO DE ESTUDOS DO 
DESENVOLVIMENTO E DA 

CULTURA CORPORAL

GRUPO DE ESTUDOS DO 
DESENVOLVIMENTO E DA 
CULTURA CORPORAL

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE RONDÔNIA - UNIR 

GRUPO DE ESTUDOS SO-
BRE GESTãO DO ESPORTE, 

LAZER E SAÚDE

GRUPO DE ESTUDOS SO-
BRE GESTãO DO ESPORTE, 
LAZER E SAÚDE

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA - UFU 

HCEL

HCEL - HISTÓRIA DA CUL-
TURA CORPORAL, EDUCA-
ÇãO, ESPORTE, LAZER E 
SOCIEDADE

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA - UFBA

JET
JUVENTUDE, EDUCAÇãO E 
TRABALHO – JET

UNIVERSIDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
ALTO VALE DO ITAJAÍ - 
UNIDAVI 
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Identificação Nome do Grupo Instituição do Grupo

LABORATÓRIO DE ESTU-
DOS E PESQUISAS DA CUL-
TURA DO CORPO, EDU-
CAÇãO FÍSICA, SAÚDE E 

LAZER

LABORATÓRIO DE ES-
TUDOS E PESQUISAS DA 
CULTURA DO CORPO, 
EDUCAÇãO FÍSICA, SAÚDE 
E LAZER

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ACRE - UFAC

LEL
LEL- LABORATÓRIO DE 
ESTUDOS DO LAZER

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MES-
QUITA FILHO - UNESP 

MEL
GRUPO MEL - MÍDIA/ME-
MÓRIA, EDUCAÇãO E LA-
ZER

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA - UFBA

NPGDEL
NPGDEL-NÚCLEO DE PES-
QUISA EM GESTãO DES-
PORTIVA E DE LAZER

INSTITUTO FEDERAL DO 
CEARÁ - REITORIA - IFCE

ORICOLÉ

ORICOLÉ - LABORATÓRIO 
DE PESQUISA SOBRE FOR-
MAÇãO E ATUAÇãO PRO-
FISSIONAL EM LAZER

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MINAS GERAIS – UFMG 

POLIS

POLIS - GRUPO DE ESTUDO 
E PESQUISA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ESPORTE E 
LAZER

INSTITUTO FEDERAL DE 
PERNAMBUCO – IFPE

T. W-MUSE TOUR W-MUSE
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO - UFPE

VALENTE

VALENTE - GRUPO DE ES-
TUDOS E PESQUISAS EM 
EDUCAÇãO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ESPORTE E 
LAZER

INSTITUTO FEDERAL DO 
MARANHãO – IFMA

Fonte:	elaboração	própria

A Região Nordeste possui o maior número de grupos de pesquisa que possuem linha 
voltada para políticas públicas, com um total de 15 grupos; a Região Sudeste é a segunda maior 
com um número de seis grupos; a Região Sul possui três grupos, enquanto a Região Centro-oeste 
e a Região Norte detêm dois grupos cada uma. 
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Tabela 01: Linha de pesquisa (Coleta de dados em 2019)

Região geográfica Linha de pesquisa
Específico políticas públicas Não específico políticas públicas Total

Nordeste 15 01 16
Sudeste 06 01 07
Sul 03 02 05
Centro-oeste 02 0 02
Norte 02 0 02
Total 28 4 32

Fonte:	elaboração	própria

Referente aos tipos de instituição de ensino que desenvolvem pesquisa na linha de 
políticas públicas, as universidades federais têm o maior número, presente em 13 grupos. As 
universidades estaduais representam sete grupos, enquanto os institutos federais possuem cinco. 
O tipo de instituição que possui menor número é a privada, com três grupos em universidades 
particulares.

Tabela 02: Tipo de instituição (Coleta de dados em 2019)

Tipo de instituição Linha de pesquisa
Específica de políticas públicas Não específica de políti-

cas públicas
Total

Federal (universidade) 13 00 13
Universidade estatual 07 03 10
Federal (instituto) 05 00 05
Universidade privada 03 01 04
Total 28 04 32

Fonte:	elaboração	própria

Verificou-se que 20 grupos possuem de 1 a 5 pesquisadores, cinco grupos possuem de 
6 a 10 membros e quatro grupos possuem mais de 10 integrantes. Ao todo calculamos que o 
conjunto de grupos de pesquisa conta com 139 pesquisadores, só na linha de pesquisa PPL.
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Tabela 03: Número de pesquisadores (Coleta de dados em 2019)

Número de pesquisadores Específico políticas públicas
De 01 a 05 19
De 06 a 10 05
Mais de 10 04
Total 28

Fonte:	elaboração	própria

Em relação ao tempo de atuação dos grupos observou-se que a maioria possui entre 03 
e 05 anos, considerando-se que este é um tempo recente para resultados esperados de publicação.

Tabela 04: Tempo de atuação (Coleta de dados em 2019)

Tempo de atuação Linha de pesquisa
 Específico políticas públicas Não específico políticas públicas Total

Até 02 anos 06 0 06
Entre 03 e 05 anos 09 01 10
Entre 06 e 10 anos 06 01 07
Mais de 10 anos 07 02 09
Total 28 04 32

Fonte:	elaboração	própria

Dos 28 grupos analisados que possuem linha de pesquisa em políticas públicas de 
lazer, nove grupos apresentaram dezesseis publicações de artigos em revistas, voltadas para 
uma avaliação de políticas públicas, no ano de 2018. Das dezesseis produções analisadas, nove 
produções apresentaram uma avaliação concreta sobre Políticas Públicas e sete produções não 
apresentaram. Os indicadores utilizados nas avaliações das produções pesquisadas, com análise 
concreta, foram relacionados aos seguintes temas:

•	 Adesão ao gasto na FDL (Função Desporto e Lazer); 
•	 Implementação/ Grau de descentralização e participação dos municípios do PELC 

(Programa Esporte e Lazer na Cidade)
•	 Percentual per capita na FDL; 
•	 Apropriação da produção científico/acadêmico no campo político/burocrático; 
•	 PELC nível Federal; 
•	 Aspectos que foram determinantes para a seleção dos gestores do esporte; 
•	 Conhecimento dos gestores em relação às Leis estaduais e federais sobre esporte e 

lazer. 
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COnCLUsãO

Concluímos, por meio dos dados levantados, que 28 grupos de pesquisa direcionam 
atividades na linha de pesquisa “políticas públicas de lazer”. Destes, 15 grupos estão situados 
na Região Nordeste, que possui o maior número de grupos nesta linha. Também se verificou que 
13 grupos que seguem a linha de pesquisa supramencionada estão vinculados a universidades 
federais, enquanto as universidades estaduais possuem 07 grupos e os institutos federais 05, 
representando a maioria em instituições de ensino de âmbito federal. 

Em relação ao tempo de atuação dos grupos observou-se que o maior número possui 
entre 03 e 05 anos mas que há uma robusta participação de grupos com  mais de 10 anos de 
atuação, sendo o Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física, da Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, o principal exemplo, com 21 anos de atuação. 

Os grupos são relativamente pequenos, pois em sua maioria são compostos por até 
cinco membros mas é curioso registrar que em cinco grupos pesquisados só havia um pesqui-
sador.  O grupo Oricolé - Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em 
Lazer, da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG é o mais populoso, com o registro de 
19 pesquisadores, na época.

Dentre os achados da pesquisa sobre os indicadores mais utilizados na produção dos 
pesquisadores investigados, o gasto na função desporto e lazer foi o mais estudado e a escala 
municipal superou a análise de políticas estaduais e federais, porém é notório que há muito mais 
a ser pesquisado e que a academia vem deixando uma lacuna de estudos sobre o lazer e suas 
políticas públicas, em especial na avaliação destas a partir de indicadores objetivos. 

Em contrapartida, é preciso observar que o recorte temporal da pesquisa não incluiu 
o período de maior frequência das publicações de estudos sobre PPL, que ocorreu durante o 
funcionamento da Rede Cedes - uma iniciativa do governo federal que compreendeu uma rede 
de pesquisadores de todas as unidades federativas e o Distrito Federal. Prosseguindo a investi-
gação sobre o tema, portanto, será desejável a ampliação do recorte temporal da pesquisa e dos 
tipos de produções levantadas para fornecer maior profundidade na descrição dos indicadores 
utilizados em avaliações de PPL.
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a pOpULaçãO LgBT+ nas pOLÍTiCas pÚBLiCas de Lazer dO 
esTadO de minas gerais

Luiza Cupertino Xavier da Silva203

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as políticas públicas de lazer para 
a população LGBT+ no estado de Minas Gerais. O estudo é realizado em secretarias 
do governo executivo do estado e tem como alguns de seus objetivos identificar se a 
pauta LGBT+ está presente no processo de elaboração de políticas públicas de lazer, 
assim como verificar como se organizam as secretarias investigadas para a inclusão 
do tema na agenda governamental e a consequente elaboração de ações e programas. 
Como resultado preliminar foi possível identificar que três secretarias apresentam 
em seu escopo ações e programas que possuem interface com o lazer. No entanto, é 
possível observar que o lazer não é “protagonista” de nenhuma das secretarias ou 
subsecretarias do estado. Esse dado, a princípio, revela uma possível dificuldade do 
governo em perceber o lazer enquanto direito social essencial. Percebe-se que essa 
situação pode levar à continuidade de um processo penoso de marginalização, não 
somente da minoria aqui estudada, como também das demais minorias, uma vez que 
o lazer é um direito fundamental e que contribui com a formação crítica e emanci-
pação dos indivíduos. 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas. Lazer. LGBT+. 

RESUMEN: Esta investigación tiene como objetivo analizar las políticas públicas de 
ocio para la población LGBT+ en el estado de Minas Gerais. El estudio se realiza en las 
secretarías de lo gobierno ejecutivo del estado y tiene como algunos de sus objetivos 
identificar si la pauta LGBT+ está presente en el proceso de elaboración de las políticas 
públicas de ocio, así como verificar cómo se organizan las secretarías investigadas 
para incluir la temática en la agenda gubernamental y la consecuente elaboración 
de acciones e programas. Como resultado preliminar, fue posible identificar que tres 
departamentos presentan en su ámbito acciones y programas que tienen interfaz 
con el ocio. Sin embargo, es posible observar que el ocio no es el “protagonista” 
de ninguna de las secretarías o subsecretarías del estado. Estos datos, en principio, 

203 E-mail: luiza.cupertino.xavier@gmail.com
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revelan una posible dificultad para que el gobierno perciba el ocio como un derecho 
social esencial. Se percibe que esta situación puede conducir a la continuación de un 
doloroso proceso de marginación, no solo de la minoría aquí estudiada, sino también 
de las demás minorías, ya que el ocio es un derecho fundamental y que contribuye 
a la formación crítica y emancipación de los individuos.

KEYWORDS: Políticas públicas. Ocio. LGBT+.

inTrOdUçãO

Em seu texto, a nova Carta Magna de 1988 instituía a cidadania como um de seus prin-
cípios fundamentais e reconhecia, pela primeira vez, o lazer como um direito social, elencando-o 
no rol desses direitos, em seu artigo 6º. A importância dada ao lazer é ainda salientada no artigo 
217, que ressalta o papel do Estado na promoção das práticas de esporte e lazer. Neste artigo, 
vale ainda ressaltar o parágrafo 3º, que aponta para o papel do poder público em incentivar o 
lazer como um dos elementos fomentadores da promoção social (BRASIL, 1988). 

A partir de então, após a constituição do lazer como direito social, o desafio tornou-se 
definir como seria a elaboração de uma política que garantisse de fato sua efetivação (MENICUC-
CI, 2006). Em meio a essa discussão, de como se desenvolver políticas de lazer que garantam à 
população o usufruto desse direito, temos, de um lado, a necessidade da defesa da igualdade no 
que diz respeito à garantia de direitos a todos os cidadãos: educação, saúde, segurança, lazer, entre 
outros. De outro, há uma inclusão à defesa de igualdade, da existência de uma marginalização 
social, fazendo-se necessária a equidade para gerar oportunidades iguais de acesso.

 Faz-se, então, necessário um raciocínio que vá além do conceito de igualdade, é preciso 
pensar na geração de oportunidades de acesso iguais, incluindo-se, portanto, o entendimento 
sobre equidade. A equidade nesse contexto consiste no desenvolvimento de políticas que permi-
tam uma compensação/reparação de sequelas do passado, que foram geradas a determinadas 
minorias sociais e que vêm ao longo do tempo se perpetuando em nossa sociedade. 

Sob a perspectiva de se pensar a construção das políticas públicas de lazer que permi-
tam a inclusão das minorias, o trabalho aqui apresentado, irá tratar das políticas públicas para 
uma minoria social constituída pela população LGBT+, grupo que enfrenta diversas questões 
de desigualdades sociais provocadas pela LGBTfobia, preconceito estabelecido historicamente 
ao longo do tempo e perpetuado em nossa sociedade. 

Em relação ao movimento de lutas cravadas por essa população nos últimos anos, Cana-
barro (2013) nos lembra de que, no Brasil, no histórico da luta pelos direitos da população LGBT+, 
tem-se como destaque o (re)aparecimento de diversos grupos denominados “movimentos gays”, 
durante a década de 1980, em concomitância ao início do processo de reabertura democrática.

 Simões e Facchini (2009) evidenciam que, nesse novo cenário, alguns partidos políticos 
passam a dar visibilidade ao movimento. A partir dos anos 2000, começam a aparecer políticas 
públicas, em programas de governo e por meio de parlamentares, voltadas para essa população. 
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Entre esses programas, destaca-se, por exemplo, em 2005, durante o governo Lula, o lançamento 
do Programa Brasil Sem Homofobia. 

Nesse sentido, é realizado então um esforço investido pelo movimento LGBT+ na pro-
mulgação de leis e na criação de políticas públicas governamentais, tais como leis estaduais e 
municipais contra discriminação hoje existentes no Brasil (SIMÕES e FACCHINI, 2009). Nesse 
contexto, destaco a recente criminalização da homofobia e da transfobia pelo Supremo Tribunal 
Federal, em junho de 2019. 

No entanto, se, de um lado, há perseverança do movimento em busca de direitos e 
garantias civis fundamentais, há, por outro lado, uma resistência conservadora, que visa à ma-
nutenção da ordem vigente. Por isso, as conquistas adquiridas pelo movimento ao longo dos 
anos encontram-se em constante ameaça diante da “ausência de políticas públicas efetivamente 
capazes de fazer frente às disparidades decorrentes da extrema desigualdade brasileira” (SIMÕES 
e FACCHINI, 2009, p. 157). 

Nesse sentido, aponta-se que é urgente que se estabeleçam novas relações entre Esta-
do e instituições políticas que avancem em ações que abordem sobre a temática, para além da 
vitimização defensiva (SIMÕES e FACCHINI, 2009). Sob essa perspectiva, é premente a ins-
titucionalização de políticas que promovam o acesso aos direitos à população LGBT+. Entre 
essas políticas, destaca-se o direito social ao lazer, fenômeno entendido como fundamental para 
a constituição do processo de emancipação dos sujeitos. 

Essas políticas públicas de lazer devem garantir à população LGBT+ vivências não 
discriminatórias, que garantam a inserção plena desses indivíduos, sem que haja necessidade de 
conversão a determinadas normas sociais que excluem a identidade desses sujeitos. 

Rua (1988) aponta que algumas situações que são vistas como “estado de coisas” em 
nossa sociedade, ou seja, algo que incomoda, prejudica ou gera alguma insatisfação para muitos 
indivíduos, permanecem imutáveis devido à existência de barreiras culturais e institucionais que 
impedem o avanço de um debate público sobre o assunto, constituindo, assim, em uma não deci-
são. Essa não decisão refere-se à ausência de uma decisão, devido ao fato de algumas temáticas 
ameaçarem determinados interesses. Essa situação traz, portanto, obstáculos para que um “estado 
de coisas” se torne um problema político e seja incluído na agenda governamental (RUA, 1998). 

Posto isso, esse estudo procura identificar quais deveriam ser os órgãos responsáveis 
pela elaboração das políticas de lazer e se há na sua agenda a inclusão de pautas relacionadas 
à população LGBT+. Além disso, busco compreender se o poder público enxerga o acesso ao 
lazer pela população LGBT+ como um problema político que deva ser incluído na sua agenda 
governamental e de que forma tratá-lo. 

Outro ponto importante de ser compreendido é como se organizam as instituições para 
a inclusão do tema na agenda governamental e a consequente elaboração das ações e progra-
mas. Portanto, investigarei se os setores estão trabalhando de forma conjunta e, caso estejam, 
por meio de qual alternativa de gestão estão sendo desenvolvidas suas ações, ou seja, se essas 
políticas estão sendo desenvolvidas por meio de uma perspectiva setorial, intersetorial ou até 
mesmo transversal. 
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Dessa forma, tendo como pauta a organização das instituições políticas, Serra (2004) 
aponta que as administrações se organizam sobre a base de estruturas formalizadas, verticais e 
definidas por sistemas técnicos especializados e complexos. No entanto, o autor aponta para o 
fato de que cada vez mais surgem questões políticas e sociais que forçam o setor público a ado-
tar novas visões de intervenção que não se ajustam às divisões clássicas e que requerem novas 
respostas de organização ou novas formas de trabalho. 

O presente estudo pretende verificar se as secretarias responsáveis pela elaboração e 
execução das políticas públicas de lazer do poder executivo do estado e Minas Gerais incluem, 
no processo de elaboração das suas políticas, a pauta LGBT+; e identificar a proposta metodo-
lógica de gestão pública com base na qual essas políticas estão sendo desenvolvidas. Para isso, 
são objetivos específicos deste trabalho: 

· Identificar quais secretarias do poder executivo do estado de Minas Gerais são res-
ponsáveis pelas políticas públicas de lazer. 

· Verificar se a pauta LGBT+ está presente no processo de elaboração de políticas pú-
blicas de lazer desses órgãos. 

· Investigar se há uma interação entre os órgãos para o desenvolvimento dessas políticas. 
· Identificar a proposta metodológica com base na qual essas secretarias elaboram e 

difundem políticas de lazer para a população LGBT+.

meTOdOLOgia 

Esta pesquisa será realizada por meio da utilização de uma abordagem qualitativa, que, 
conforme mencionado por Gomes e Amaral (2005, p. 44), “observa, interpreta e compreende”. 
Para o alcance dos objetivos aqui pretendidos, será necessária a realização de três processos 
nesta pesquisa. 

Em primeiro lugar, foi proposta e já realizada uma pesquisa bibliográfica, a fim de obter 
um embasamento teórico que permitisse uma discussão sólida dos conteúdos analisados neste 
trabalho. Após a realização da pesquisa bibliográfica, foi estabelecido que seriam realizados 
outros dois processos importantes para esta pesquisa: o primeiro, uma análise documental; e o 
segundo, um estudo de campo por meio da realização de uma entrevista semiestruturada. Nesses 
dois momentos, irei investigar as secretarias estaduais de Minas Gerais.

A princípio, optei por não excluir ou eleger secretarias específicas, tendo em vista o 
entendimento de que o lazer é um fenômeno interdisciplinar. Além disso, foi necessário levar em 
consideração que as secretarias do estado de Minas Gerais são compostas por diversas outras 
subsecretarias, que possuem diferentes temáticas. 

No entanto, ao realizar uma primeira pesquisa prévia aos organogramas administra-
tivos dessas secretarias (disponíveis nas páginas institucionais de cada secretaria) e a partir do 
entendimento do “lazer como uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdi-
ca de manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social” 
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(GOMES, 2004, p. 125), optei pela exclusão de algumas secretarias, que não possuíam em seu 
escopo nenhuma interface com essa concepção de lazer. 

Dessa forma, estabeleci que seriam investigadas, a princípio, três das nove secretarias 
setoriais do estado: 1) Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – SECULT; 2) Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE; 3) Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Sendo assim, foi realizada uma análise prévia das atividades desenvolvidas por essas 
três secretarias. Essa análise foi feita, inicialmente, por meio de uma investigação ao documento 
intitulado “Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) – 2020-2023”, disponibilizado 
nas páginas institucionais do governo do Estado de Minas Gerais. 

Para análise desse documento, foi feita uma busca, por meio de palavras-chaves pré-es-
tabelecidas, por ações e programas que tinham interface com o lazer. Por meio dessa pesquisa, 
foi possível realizar uma pré-seleção das áreas (subsecretarias) que possivelmente desenvolvam 
políticas e/ou ações relacionadas à temática do lazer. 

Após a finalização da seleção dessas subsecretarias, o próximo passo será a solicitação 
de documentos que tragam mais informações sobre o Planejamento Anual dessas áreas. Apesar 
de não disponível nas páginas institucionais, esses documentos são de acesso público e podem 
ser disponibilizados quando solicitados. A análise dessa nova fonte de informação possibilitará 
uma compreensão das ações e políticas de lazer desenvolvidas por esses órgãos, suas diretrizes, 
públicos-alvo, objetivos, entre outras informações.

De posse dessa documentação, será concluída a análise documental, a fim de identificar 
a inclusão, ou não inclusão, da população LGBT+ nas ações e políticas de lazer desenvolvidas 
pelas áreas investigadas. Sobre a análise documental, Bardin (2009) aponta que esse processo 
da pesquisa tem como objetivo dar nova forma e representação a uma determinada informação 
através de um processo de transformação. 

Em um terceiro momento, será desenvolvida a pesquisa de campo, que será compos-
ta pela realização de entrevistas semiestruturadas. Essa entrevista deverá ser aplicada com os 
superintendentes das subsecretarias previamente selecionadas. A princípio deverão ser entrevis-
tados todos os superintendentes dessas subsecretarias, direta e/ou indiretamente envolvidas na 
elaboração das políticas e ações de lazer dos órgãos. Após a realização das entrevistas, será feita, 
por fim, a análise dos dados gerados, que deverá ser realizada a partir da técnica de análise de 
conteúdo proposta Bardin (2009).

Essa análise de conteúdo será realizada seguindo as três etapas explicitadas por Bardin 
(2009), que são: a organização da análise, a codificação e a categorização. Realizados todos os 
processos que constituem a análise de conteúdo, a discussão deste trabalho será feita com base 
nas leituras realizadas durante a revisão bibliográfica, na análise documental e também a partir 
de novas leituras que forem sendo demandadas ao longo do desenvolvimento desta discussão.
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reFerÊnCiaL TeÓriCO 

Discorrendo, especificamente, sobre o campo de investigação das políticas públicas, 
Amaral (2014) nos diz que, nas últimas décadas, essa temática vem ocupando espaço e relevância 
dentro da ciência política e administrativa. Ainda de acordo com a autora, foi a partir do apa-
recimento de dilemas sociais, na década de 1980, que se ampliou o entendimento da relevância 
dos estudos sobre políticas públicas. 

Em relação aos estudos do lazer, Bonalume (2011) aponta que ele somente passou a ser 
investigado pelo campo das ciências sociais em meados do século XX, no período em que ocorreu 
o processo de industrialização e urbanização, a partir da ideia de tempo livre, entendida naquela 
época como o tempo de não trabalho. Ainda segundo a autora, o tema avançou posteriormente 
dentro do campo de políticas públicas e do direito social.

De acordo com Amaral (2014), se pode identificar os primeiros estudos sobre políticas 
públicas de lazer em meados da década de 1990, tendo como marco inicial a coletânea Políticas 
públicas setoriais e lazer, organizada por Nelson Carvalho Marcellino, em 1996. Amaral (2014) 
ainda aponta que, a partir de então, a produção sobre esse campo ganhou fôlego.

Contudo, apesar do esforço do meio acadêmico em desenvolver pesquisas relacionadas 
às políticas públicas de lazer e, como consequência, a crescente produção em relação à temática, 
ainda há muito o que fazer, uma vez que se trata de uma produção relativamente recente e, por 
isso, com algumas temáticas ainda pouco exploradas, tal como o enfoque na população LGBT+. 

Entendo que seja importante trazer à tona a discussão sobre o que é atualmente produzi-
do sobre o tema lazer para a população LGBT+. Sendo assim, ao realizar uma pesquisa, visando 
identificar quais são os estudos produzidos, constata-se que já existem, em meio à produção 
acadêmica, alguns trabalhos que abordam essa temática. 

Entre esses estudos, foi identificada a produção significativa de pesquisas que relacio-
nam os sentidos e significados dados aos espaços de lazer nas cidades ocupados pela população 
LGBT+ e também a eventos que têm como foco o acesso dessa população. Entre esses trabalhos, 
ressalto o de Ortolano (2010), que apontou para a importância de ações de lazer voltadas para 
o público LGBT+, indicando que “se os espaços de lazer alocam todas as manifestações, criam 
novos significados, quebram estigmas e dão lugar a multiplicidade de identidades; podem revelar 
a interdependência existente entre elas, contrapondo-se as dualidades hierarquizadas” (p.4). 

Além das temáticas supracitadas, verifiquei também produções acadêmica que relacio-
nam o lazer da população LGBT+ ao turismo. Uma das explicações, para essa produtividade 
acerca desse tema, tem relação com o que apontaram os estudos de Silva e Rial (2010), sobre o 
crescimento de um mercado turístico de lazer para a população LGBT+ nos últimos anos.

Foram encontrados outros temas que abordaram o lazer da população LGBT+, tais 
como trabalhos que tratam da história dos movimentos sociais da população LGBT+, estudos 
que analisam as restrições do lazer para esse público, entre outras temáticas. No entanto, quan-
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do se trata de trabalhos que versem sobre as políticas públicas de lazer desenvolvidas para a 
população LGBT+, verifica-se uma escassez quanto a essa produção.

Essa carência de estudos sobre a temática foi revelada na pesquisa realizada por Tava-
res (2011), em que foi identificado que, embora seja constatado um aumento dos estudos que 
envolvem a temática LGBT+ nos últimos anos, este é ainda um tema pouco explorado, care-
cendo, assim, de mais estudos que possibilitem o entendimento desse público e do movimento 
social, bem como suas particularidades no contexto da esfera pública, principalmente no que 
diz respeito às questões sociais.

Nesse sentido, baseando-me no que foi apresentado por Tavares (2011), e identificada 
a escassez de estudos que remetam à temática de políticas públicas de lazer para a população 
LGBT+, há necessidade de que os profissionais responsáveis pela promoção do lazer concebam 
a relevância dos estudos que tragam à tona reflexões sobre quais são os cenários atuais das po-
líticas públicas de lazer. Essas reflexões devem, portanto, promover discussões que questionem 
como estão sendo pensadas as políticas públicas de esporte e lazer para determinada minoria, 
entre elas a população LGBT+, ou, até mesmo, se estão sendo pensadas. 

Nesse sentido, Bonalume (2011) afirma que, de acordo com as experiências históricas, 
as políticas públicas de lazer foram, na maioria das vezes, caracterizadas como “seletivas, frag-
mentadas, excludentes, setorizadas e, especialmente, desenvolvidas em forma de assistência e 
benesse” (p. 3).

Conforme apontado por Sampaio (2008) – entendendo que, embora não seja o único, 
o meio acadêmico é um espaço para que se desenvolvam novas percepções de vida e para que 
ecoem novas possibilidades e visões –, é fundamental que a academia proporcione discussões que 
despertem novas concepções, que possam contemplar a diversidade social existente na sociedade, 
a fim de torná-la efetivamente democrática. 

resULTadOs preLiminares 

Após a conclusão da fase de levantamento bibliográfico foi realiza uma investigação às 
páginas institucionais das secretarias setoriais do governo. A partir dessa investigação, concluiu-se 
que seriam investigadas, a princípio, três das nove secretarias setoriais do estado: 1) Secretaria 
de Estado de Cultura e Turismo – SECULT; 2) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
– SEDESE; 3) Secretaria de Estado de Educação – SEE.

A pesquisa foi devidamente apresentada aos órgãos por meio do envio de um e-mail 
ao gabinete dos(as) secretários(as), responsáveis pelas pastas que, em seguida, assinaram um 
termo de anuência da pesquisa. Esses termos foram então encaminhados ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (COEP) da UFMG, junto com o restante das documentações solicitadas, que aprovou 
a continuidade da pesquisa.

Sendo assim, no momento, está sendo realizada uma análise prévia das atividades 
desenvolvidas por essas três secretarias. Essa análise, inicialmente, foi feita por meio de uma 
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investigação aos documentos que constituem o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 
– 2020-2023. 

Para análise desses documentos, foi realizada uma busca, por meio de palavras-chaves 
pré-estabelecidas, por ações e programas que tivessem interface com o lazer. Nessa fase foram 
encontrados 35 ações e programas executados pela SECULT, 15 pela SEE e 10 pela SEDESE. 
Ou seja, um total de 60 ações e programas.

No entanto, apesar de ter conseguido verificar o nome das secretarias responsáveis pelos 
programas e ações, o documento não revelava quais as subsecretarias incumbidas de executá-los. 
Dessa forma, optei por enviar um e-mail para a secretaria responsável pelo desenvolvimento do 
documento PPAG, a Secretaria de Estado de Planejamento Gestão – SEPLAG, solicitando que 
fossem indicadas quais seriam as áreas responsáveis, de maneira mais específica.

Em posse dessa relação, encaminhada via e-mail pela SEPLAG, foi possível por fim iden-
tificar as subsecretarias responsáveis pelos programas e ações encontradas no PPAG 2020-2023. 
Para alguns casos foi possível ainda constatar as superintendências responsáveis. Dessa forma, 
quando foi possível saber qual a superintendência incumbida pela gestão da ação/ programa, 
o superintendente da pasta foi elencado para lista de entrevistados. Quando a informação era 
somente da subsecretaria, todos os superintendentes foram selecionados. Entretanto, ressalta-se 
que para esses casos o número máximo de superintendente chegou a dois. No total, nove supe-
rintendentes deverão ser entrevistados. 

O próximo passo será o envio de um e-mail a esses nove gestores para agendamento 
das entrevistas e a solicitação de documentos sobre o Planejamento Anual de suas respectivas 
pastas. As análises dessas novas fontes de informação possibilitarão uma compreensão das ações 
e políticas de lazer desenvolvidas por esses órgãos, suas diretrizes, públicos-alvo, objetivos, entre 
outras informações.

Contudo, em uma primeira análise já pode ser concluído que, institucionalmente, o lazer 
não é “protagonista” de nenhuma nas nove secretarias setoriais do estado ou subsecretaria. Nesse 
sentido, o lazer não aparece nem mesmo integrado a outros temas, como geralmente costuma 
acontecer, em que vimos estruturas governamentais trazendo nomes tais como: esporte e lazer, 
turismo e lazer, cultura e lazer, entre outros. 

Nesse ponto, é importante ressaltar a dificuldade em relação a uma não percepção do 
lazer como direito social, pois não é visualizado como elemento imprescindível para o bem-es-
tar e para a constituição de uma cidadania plena dos sujeitos. Destaca-se, ainda, uma possível 
percepção do lazer como direito secundário, em que estruturas governamentais parecem apre-
sentar uma hierarquização das necessidades humanas, nas quais o lazer não estaria entre as 
necessidades primordiais. 

Sobre essa visão, acredito que seja importante ressaltar que essa importância secundária 
dada ao lazer, ainda que ele esteja estabelecido em nossa Constituição de 1988 como direito 
social no mesmo patamar dos demais, pode levar à continuidade de um processo penoso de mar-
ginalização, não somente da minoria aqui estudada, como também das demais minorias sociais. 
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Sendo assim, sobre essa perspectiva, vale, afirmar sobre a importância da produção acadêmica 
que investigue os órgãos que propõem ações e políticas públicas não somente para a população 
LGBT+, mas também para outras minorias sociais, a fim de melhor dialogar com esses órgãos 
sobre o lazer e a importância da sua promoção para a sociedade.
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Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP)

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo verificar e analisar os significados 
das atividades esportivas e de lazer para frequentadores do Projeto Esporte Cidadão 
do município de Indaiatuba-SP. Como procedimento metodológico foi realizado pes-
quisa bibliográfica e de campo. O estudo tem um caráter qualitativo e quantitativo, 
sendo a pesquisa de campo realizada com os alunos do projeto que estão há mais 
de dois anos frequentando as aulas. As técnicas utilizadas na pesquisa foram entre-
vistas semiestruturadas, observação das atividades e conduta dos alunos e diário de 
campo. O projeto na visão dos sujeitos participantes oferece oportunidade para a 
socialização, competição e diversão. Com relação ao entendimento sobre lazer, os 
interesses mais vinculados pelos entrevistados, são os interesses sociais. Os significados 
que os alunos entrevistados atribuem às atividades do projeto se remetem à procura 
de relacionamentos, de querer socializar-se mais, buscar novas amizades, conseguir 
trabalhar em equipe e saber lidar com pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Atividades de lazer. Educação. Cultura. Política pública.

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo verificar y analizar los significados 
de las actividades deportivas y de ocio para los frecuentadores del Project Esporte 
Cidadão en la ciudad de Indaiatuba-SP. Como procedimiento metodológico se realizó 
una investigación bibliográfica y de campo. El estudio tiene un carácter cualitativo y 
cuantitativo, y la investigación de campo se realizó con los alumnos del proyecto que 
asisten a clases desde hace más de dos años. Las técnicas utilizadas en la investigación 
fueron entrevistas semiestructuradas, observación de las actividades y conductas de 
los estudiantes y diario de campo. El proyecto a la vista de los sujetos participantes 
ofrece una oportunidad para la socialización, la competencia y la diversión. En cuanto 
a la comprensión del ocio, los intereses más vinculados por los entrevistados son 
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los intereses sociales. Los significados que los alumnos entrevistados atribuyen a las 
actividades del proyecto se refieren a la búsqueda de relaciones, a querer socializarse 
más, a buscar nuevas amistades, a poder trabajar en equipo y a saber lidiar con las 
personas.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Educación. Cultura. Políticas públicas.
O esporte é um dos elementos da cultura preferidos pelos praticantes e tido como um dos 

principais conteúdos nas atividades do projeto Esporte Cidadão de Indaiatuba-SP. No contexto 
do lazer, o esporte é também presente no cotidiano da maioria das atividades dos alunos, sendo 
parte dos interesses físicoesportivos do lazer (VELOZO, 2009). Assim, quais os significados das 
atividades esportivas e de lazer do Projeto Esporte Cidadão de Indaiatuba para seus frequenta-
dores? Identificar e analisar essa pergunta é o objetivo dessa investigação. 

Durante 11 meses por ano, aproximadamente 7000 crianças e adolescentes do municí-
pio de Indaiatuba-SP têm participado de diversas modalidades coletivas e individuais em aulas 
realizadas duas vezes por semana e com duração de uma hora cada, promovidas pelo Projeto 
Esporte Cidadão que atende crianças de 6 anos até adolescentes de 15 anos. Esse projeto é desen-
volvido pela Prefeitura do município de Indaiatuba-SP via sua Secretaria de Esportes. No projeto 
estão envolvidos 31 professores, 4 coordenadores de área, um coordenador pedagógico e um 
coordenador geral que são os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos de esporte e lazer. 

O projeto esportivo e de lazer acontece no contraturno das aulas, ou seja, após as 
obrigações escolares em 18 (dezoito) núcleos esportivos espalhados pelo município. O projeto 
contempla 18 (dezoito) modalidades esportivas, tais como: atletismo, basquetebol, beisebol, 
bicicross, capoeira, caratê, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de tram-
polim, handebol, jiu-jitsu, judô, natação, taekwondo, tênis e voleibol. Essas modalidades não 
estão em todos os núcleos esportivos, elas se distribuem ao longo da cidade, mediante a estrutura 
e demanda dos bairros. Por exemplo, modalidades como futebol, futsal e natação são bem pro-
curadas e estão em seis núcleos, enquanto os demais núcleos absorvem as outras modalidades, 
como as ginásticas e lutas que precisam de um lugar específico para a prática. 

Para compreender o esporte como fenômeno cultural da sociedade contemporânea há 
a necessidade de buscar entender como tal elemento se insere na vida dos sujeitos, que valores, 
sentidos e significados são atribuídos ao esporte pelos sujeitos envolvidos. Assim, considera-se 
de modo inicial que as crianças/jovens que frequentam as atividades de esporte e lazer do Pro-
jeto Esporte Cidadão se relacionam e se expressam de certo modo e atribuem um conjunto de 
significados às práticas realizadas no Projeto. Assim, a pesquisa gerará novos conhecimentos 
a partir dos instrumentos selecionados para a investigação, de modo a se conhecer melhor os 
significados do projeto para seus frequentadores e também como uma política pública proposta.
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mÉTOdO

O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica e de campo. A 
estratégia de busca foi a partir do termo “projetos de esportes e lazer”, utilizando as palavras-
chave: lazer, esporte educacional, cultura, políticas públicas e projetos de esportes e lazer, de 
forma combinada e não combinada.

A segunda fase da investigação consistiu na pesquisa de campo, aprovada pelo Comitê de 
Ética de Pesquisa em seres humanos da Universidade Metodista de Piracicaba (CEP – UNIMEP), 
com número do CAAE 95904318.8.0000.5507/2018, em que todos os sujeitos envolvidos na 
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Essa fase de investigação teve 
o objetivo de identificação e análise dos significados do projeto Esporte Cidadão do município 
de Indaiatuba/SP para os alunos frequentadores. 

Foi escolhido o Centro Esportivo do Trabalhador (CET), por se tratar do maior núcleo 
esportivo do projeto Esporte Cidadão em número de alunos e professores envolvidos. 

Dos 40 alunos convidados para pesquisa (20 meninos e 20 meninas), 34 alunos (17 
meninos e 17 meninas) aceitaram e assinaram os termos para a realização das entrevistas, que 
foram gravadas e transcritas posteriormente. Iremos utilizar a numeração de 1 a 34 para identifi-
car os entrevistados para manter o sigilo dos entrevistados. O fator determinante para a escolha 
desse número de entrevistados foram os estudos de Duarte (2002). Os números de entrevistados 
foram definidos por saturação de dados, com o número mínimo de trinta e quatro entrevistados, 
sendo assim divididos: dezessete meninos e dezessete meninas participantes do projeto de esporte 
e lazer - Esporte Cidadão da cidade de Indaiatuba-SP.

Os espaços que compõem o núcleo esportivo (CET) oferecido para as aulas do projeto 
são duas quadras poliesportivas cobertas, três quadras de areia, três quadras de peteca cobertas, 
dois campos de futebol, uma pista de atletismo, três piscinas (uma recreativa, uma de 25 metros 
coberta e uma de 50 metros coberta.

Como descrição e análise serão considerados somente a pergunta sobre significados do 
projeto Esporte Cidadão  com a finalidade de interpretar as respostas dos alunos frequenta-
dores do Projeto Esporte Cidadão da cidade de Indaiatuba-SP dadas nas entrevistas, assim como 
interpretar as observações realizadas e anotadas no diário de campo. A partir desses instrumentos 
de pesquisa procedemos ao nível da investigação da compreensão e do comportamento social 
em relação aos significados atribuídos às práticas das atividades de esporte e de lazer para os 
sujeitos entrevistados, para isso tivemos inspiração em Minayo (1994) e Geertz (1989). Para o 
aprofundamento nesses significados identificados na investigação foi realizado o diálogo com a 
literatura, utilizando os textos identificados na primeira fase da investigação.
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resULTadOs e disCUssãO

Apresentaremos a seguir os entrevistados, assim como os resultados e discussões.  Não 
consideramos os resultados sobre o fator gênero, porque não foram identificadas diferenças 
significativas entre os gêneros masculino e feminino nos discursos analisados.   

Dos entrevistados, oito alunos têm 12 anos de idade, sete tem 13 anos, seis tem 14 anos 
e treze tem 15 anos de idade, gerando uma média de 13 anos e meio de idade. 

Além do lazer, outro elemento da cultura e que tem grande relação com as diversas es-
truturas sociais é o esporte que ganhou outra dimensão a partir do século XX e se antes estava 
restrito a parcelas específicas da população, ao longo desse período se tornou acessível às massas. 
O esporte conquistou popularidade e, hoje, se trata de um fenômeno social que impacta a vida 
cotidiana. De acordo com Ronaldo Helal, em seu livro O que é sociologia do Esporte (1990), o 
esporte é uma das instituições sociais mais sólidas do mundo moderno. 

Segundo Helal (1990), para compreender o esporte de maneira sociológica, “o primeiro 
passo é encará-lo como um fato social, algo externo ao indivíduo, investido com uma função 
coercitiva na sociedade” (p.49). O segundo passo é distinguir três atividades que, de certa maneira, 
se assemelham e se inter-relacionam. São elas: brincadeira, jogo e esporte. A primeira é constituída 
por espontaneidade, criatividade, improvisação, liberdade de ação e controle da própria ativida-
de, conforme estudado pela sociologia do esporte. Quando a brincadeira se torna mais séria, ou 
seja, com regras fixas, como é o caso do jogo, os elementos como espontaneidade, criatividade, 
improvisação são “perdidos” ou até mesmo deixam de existir, uma vez que há regras estabeleci-
das para o jogo. A segunda pode ser considerada como uma brincadeira com sistematização de 
regras fixas, ou seja, sempre que a brincadeira começa a estipular regras para a sua prática, ela 
se transforma em jogo. Por último, o esporte pode ser tratado como um jogo com submissão a 
uma organização burocrática mais ampla, que vai além dos interesses individuais dos jogadores. 
Podemos considerar que essa é uma classificação na tentativa de diferenciar a brincadeira, o 
jogo e o esporte, no entanto, consideramos a necessidade de relativizar essa classificação, já que 
a espontaneidade, a criatividade e a improvisação são qualidades que podem estar presentes nas 
três atividades (brincadeira, jogo e esporte).

Durante as aulas do projeto observou-se que a maneira como eles jogam está relacio-
nada à forma como compreendem o esporte e o lazer.  Existe o compromisso das atividades do 
projeto, no entanto, no momento do jogo os alunos se sentem “livres” para jogar à sua maneira, 
quebrando a rigidez característica do esporte de alto rendimento, ou seja, pelo que observamos e 
pelo que os alunos relataram, há a ressignificação da modalidade esporte e, portanto, a produção 
cultural por parte dos mesmos.

A pergunta central da nossa pesquisa foi: “O que significa para você as atividades de 
esporte e de lazer no projeto Esporte Cidadão? ” Diversas foram as respostas dos entrevistados, 
inclusive com mais de uma resposta, dentre elas: “Aumentei meus relacionamentos” menciona-
da doze vezes pelos entrevistados 10, 11, 28, 30 e pelas entrevistadas 3, 6, 14, 15, 18, 27, 32 e 
33. “Ajudou a me socializar mais” mencionada onze vezes pelos entrevistados 2, 5, 13, 21, 34 
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e pelas entrevistadas 9, 12, 16, 24, 31 e 33. “Aprendi a trabalhar em equipe” mencionada oito 
vezes pelos entrevistados 22 e 34, e pelas entrevistadas 12, 14, 16, 18, 19 e 29. “Melhorei nos 
meus estudos” mencionada cinco vezes pelos entrevistados 1, 2, 13, 21 e pela entrevistada 15. 
“Melhorei minha organização e minha disciplina” mencionada quatro vezes pelos entrevista-
dos 20 e 26, e pelas entrevistadas 14 e 19. “Aprendi a ter mais cooperação, respeito e valor nas 
coisas” mencionada três vezes pelos entrevistados 4, 23 e 25. “Aprendi a lidar com as pessoas” 
mencionada três vezes pelos entrevistados 1 e 25, e pela entrevistada 29.

Os entrevistados também se referem às relações que são estabelecidas com: socializa-
ção, interação, cooperação, motivação, determinação, confiança, personalidade, respeito, nunca 
desistir e melhora na saúde, além de relacionarem os significados das práticas aos projetos como 
uma oportunidade. Oportunidade de aumentar suas amizades, de aumentar e melhorar seus 
relacionamentos, de trabalhar em equipe e a lidar com pessoas. 

Antes do vôlei eu era muito fechado, depois das aulas estou tendo a oportunidade de apren-
der a lidar com pessoas, pessoas que são diferentes de mim (Entrevistado 1).

As atividades do projeto me ajudam a saber lidar com as pessoas de uma forma cooperativa, 
ter mais paciência com as pessoas (Entrevistado 25).

Aprendo com as atividades do projeto a lidar com as diferenças, sempre tem muita gente 
entrando no projeto, e tem muita diferença de pessoa para pessoa (Entrevistada 29).

Percebe-se que para os entrevistados participantes do projeto Esporte Cidadão a opor-
tunidade de aumentar os relacionamentos e de socialização foram mencionadas como principais 
significados atribuídos às atividades desenvolvidas no projeto.    

O conteúdo social do lazer é predominante nos discursos dos sujeitos participantes do 
projeto. Esses interesses sociais são alcançados através da busca de contatos e do convívio social 
que visam, em grande parte a sociabilidade. Muitas vezes as pessoas buscam situações para ter 
contato com outras pessoas e momentos que favoreçam o convívio social, o encontro com sujeitos.

Atualmente se vivencia situações de lazer, reivindicando novas formas de relacionamento 
social. Contudo, é nítido as mudanças em relações afetivas e nas considerações sobre o próprio 
corpo, almejando o contato com o belo e, sobretudo, buscando prazer (MARCELLINO, 1995, 
p. 38).

A oportunidade de aumentar os relacionamentos e de socializar-se mais, também é 
percebido nos fatores comportamentais e sociais, e são citados várias vezes pelos entrevistados: 

Está sendo uma fase muito importante da minha vida. As atividades do projeto estão ajudan-
do a crescer mais, me ajudam e melhorar meu desempenho na escola. É uma coisa que alegra 
a minha semana, onde posso conhecer novos amigos e socializar mais (Entrevistada 12).

Antigamente eu era egoísta, eu achava que só eu sabia fazer as coisas, e com o vôlei eu pude 
perceber que as pessoas erram, todos erram, ninguém é perfeito, ninguém acerta toda vez. 
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As atividades do projeto me ensinam a saber que vamos errar, mas também vamos aprender. 
Isso me mostra a importância do trabalho em equipe. Antes na escola só fazia trabalhos 
sozinhos, hoje em dia faço em grupos todas as vezes (Entrevistado 13).

As atividades de lazer favorecem, a par do desenvolvimento pessoal, também o desen-
volvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades sociais, a partir do aguçamento 
da sensibilidade ao nível pessoal, pelo incentivo ao auto-aperfeiçoamento, pelas oportunidades 
de contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de solidariedade (MARCELLINO, 
2007, p.55).

As atividades de esporte e lazer do projeto podem ser consideradas frutos de relações 
sociais, além de um espaço de vivência cultural no tempo disponível das obrigações profissionais, 
escolares, familiares e sociais. 

O discurso da entrevistada 27 traz elementos significativos nas relações sociais viven-
ciadas nas atividades do projeto:

A minha maior motivação é estar aqui entre amigos, nossa união, todos são muito amigos 
aqui, o ambiente é muito gostoso. Eu não consigo encontrar esse ambiente em nenhum 
outro lugar, somente aqui nas aulas (Entrevistada 27).

Percebe-se que há satisfação dos alunos entrevistados na participação das atividades 
do projeto. Ter como referência a participação no que se refere ao poder de decisão, evidencia-
se o desenvolvimento do modelo de administração participativa na relação com a população, 
vendo-a como parceira do Estado e incentivando o surgimento de sujeitos políticos coletivos, 
representados amplamente pelos movimentos populares. (STIGGER, 1998, p.28) 

Corroborando com a afirmação acima, uma obra da pesquisa bibliográfica intitulada 
“Percepção da qualidade do ambiente e vivências em espaços públicos de lazer”, de autoria de 
Emília Silva e colaboradores, publicada no ano de 2016, chama a atenção para a importância 
da identificação dos interesses dos frequentadores, a fim de que os projetos sejam executados a 
partir dos anseios da população. 

Percebe-se que vários são os motivos que fazem com que os alunos permaneçam nas 
atividades do projeto. Em conversa informal com um dos professores, ele relatou que principal-
mente os alunos adolescentes sempre o procuram para contar seus objetivos e o que pretendem 
com as aulas. O professor disse que fazem muita menção às coisas do passado e querem sempre 
novos desafios. 

Gerar relacionamentos, amizades e fazer parte de um grupo foram base para a resposta: 
“oportunidade de encontrar com os amigos”, segundo os relatos a seguir.

Eu tenho uma maior convivência com outras pessoas, aprendo com as diferenças, que 
cada um tem o seu tempo, e a medida do tempo você vai observando que as pessoas vão te 
acolher. O projeto tem muito disso, o de acolher as pessoas, além do que me divirto muito 
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aqui (Entrevistada 33).

A minha maior motivação para estar no projeto é a união, todos são muito amigos, o profes-
sor é muito bom, o ambiente é gostoso, além de ser de graça ... é perfeito (Entrevistada 27).

Meus amigos é o que mais motiva a estar vindo às aulas do projeto (Entrevistado 20).

Observamos ao longo das aulas, que os alunos em sua maioria chegam no CET em 
grupos. Em conversa informal, eles disseram que combinam um horário, seja na escola porque 
estudam juntos ou por morarem próximos uns dos outros. Aqueles que não conseguiam ir em 
grupo, se reuniam na quadra de peteca.

Alunos das modalidades basquete, vôlei, atletismo e futebol se reúnem nesta quadra 
de peteca, onde tornou-se um ponto de encontro. Eles chegam aos poucos, se cumprimentam, 
conversam e logo um dos alunos chega com uma bola de vôlei concedida pelo professor, e se 
organizam para um jogo sem muitas regras na quadra de peteca, que possui rede e marcações. 
Uma situação interessante é que nesse momento independente da modalidade que estão inscritos 
no projeto, os alunos estão juntos, conversando e jogando vôlei. 

Os interesses sociais do lazer podem encontrar seu campo de satisfação nesses pontos 
de encontro. Os pontos de encontro manifestam-se de formas diferenciadas, variando de acordo 
com as características gerais da sociedade (MARCELLINO, 2000, p. 92).

Na nossa observação, nesse “ponto de encontro” (quadra de peteca) percebemos que 
apesar de serem alunos de modalidades esportivas diferentes, estudantes de escolas distintas, 
os sujeitos participantes ao se reunirem tratam de coisas em comum. Essas variadas formas de 
“associativismo informal”, propiciadas pela vivência do lazer, geralmente não são registradas 
em estatísticas e devem ser estudadas, segundo Marcellino (2000, p. 93). O mesmo autor cita 
Paulo de Salles Oliveira que afirma:

torna-se, então (...) extremamente importante considerar a presença dos grupos de encontro, 
a reunir pessoas com problemas comuns, que se unem a fim de encontrar apoio mútuo e 
soluções para resolver seus problemas. Trata-se de uma atividade característica dos interesses 
sociais no lazer, que revela facetas pouco conhecidas dentro associativismo (...). 

Quando os alunos entrevistados atribuem à importância das atividades do projeto e 
trazem com eles elementos como: laços de amizade, alunos que se tornam mais comunicativos, 
mais participativos, isso contribui e favorece ao desenvolvimento social no ambiente de aula. 
De acordo com Kunz (1994), para a formação de “sujeitos livres e emancipados” é necessário 
que o desenvolvimento do esporte supere as formas tradicionais de ensinar e praticar o esporte, 
na busca da autonomia e da interação social dos sujeitos. 

Notamos que realmente os interesses dos alunos estão nas relações que são estabeleci-
das com outros alunos. A possibilidade de conhecer novas pessoas, estabelecer novos contatos 
fica ainda mais evidente nas declarações dos alunos nas entrevistas. Isso mostra que para os 
alunos apenas o fato de fazer a aula não é tão atrativo para eles, outros fatores como socializar-
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se, competir, parecem ser mais interessantes. O desejo dos alunos em jogar está relacionado ao 
interesse social do lazer.  Os interesses sociais são alcançados por meio da busca de contatos e 
do convívio social que visam, em grande parte a sociabilidade. Muitas vezes as pessoas buscam 
situações para ter contato com outras pessoas e momentos que favoreçam o convívio social, o 
encontro com sujeitos.

De uma forma geral podemos dizer que as atividades do projeto Esporte Cidadão pelos 
depoimentos dos seus frequentadores, oferecem oportunidade para a socialização, competição 
e diversão de seus participantes. 

Podemos relacionar esses depoimentos com os resultados da pesquisa bibliográfica 
intitulada “Representações sociais dos participantes de projeto esportivo de Vitória”, de Mello 
et. al (2018), onde retratam que o esporte e o lazer podem contribuir na construção de sentidos, 
que podem estar vinculados “ao jogar” e que estão relacionados com a amizade, o aprender 
das modalidades esportivas, a estética/saúde, a ascensão social e novas perspectivas de vida, no 
caso dos adolescentes e jovens. Esses sentidos foram construídos por meio de experiências que 
os adolescentes e jovens estabelecem com as atividades esportivas mediadas pelos projetos de 
esporte e lazer, e que se materializam em diferentes figuras do aprender. 

“Esporte para mim é uma forma de lazer, uma atividade que tem regras, é oportunidade 
e é um direito da população” (Entrevistado 11). Sobre a população exercer o direito às opor-
tunidades que o lazer e o esporte proporcionam, segundo o relato do entrevistado 11, as duas 
obras da pesquisa bibliográfica dos autores Borges (2017) e Lopes et. al (2016), concluem que 
o lazer não vem sendo tratado, de fato, como um direito social atrelado a sua garantia e sim 
às necessidades de outros direitos. Os autores também apontam que o esporte e o lazer têm a 
propriedade de favorecer o crescimento pessoal, crítico e criativo, assim como a prioridade de 
formação à cidadania. 

Outra obra da pesquisa bibliográfica de Athayde e Passos (2018), traz alguns resultados 
que corroboram com o discurso do entrevistado 11. Os autores dizem que a cidadania não deveria 
ser o objetivo maior da educação (como se ela fosse sinônimo de liberdade efetiva e plena), mas 
sim da emancipação humana, que é efetivamente sinônimo de liberdade plena. Nesse sentido, 
não se colocam contra a relação entre cidadania e educação, mas delimitam de modo claro que 
a cidadania deve ser um meio e não o fim desse processo.

As falas dos entrevistados da pesquisa indicam que o projeto Esporte Cidadão de In-
daiatuba-SP contribui para a mediação de conhecimentos e de valores e para a produção de 
significados por parte de seus frequentadores, colaborando para que os sujeitos se apropriam 
de uma visão mais crítica da realidade em que estão inseridos, exercitando sua capacidade de 
atribuir sentidos, desenvolver ações cooperativas, podendo produzir mudanças em suas vidas. 

Estudos futuros poderão ser realizados em outras regiões que oferecem projetos de 
políticas públicas de esporte e lazer à população, o que será profícuo para uma coparação e 
ampliar as reflexões com relação aos achados na presente investigação.
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diVersÕes À margem da Cidade dO riO de JaneirO: 
sUBÚrBiOs, represenTaçÕes e esTeriÓTipOs (1900-1923)

Nei Jorge dos Santos Junior206

Faculdade Unilagos

RESUMO: Os caminhos delineados neste artigo são na direção de uma história cul-
tural local, com objetivo de investigar as diversões nos subúrbios da cidade do Rio 
de Janeiro entre 1900 e 1923, período em que houve um crescimento significativo na 
fundação de clubes recreativos, dançantes e esportivos na zona arrabaldina carioca. 
Foram utilizadas três tipos de fontes: periódicos publicados no Rio de Janeiro, pedi-
dos de licenciamento e estatutos. Acreditamos que este trabalho tem o potencial de 
ampliar nosso olhar sobre a vida divertida suburbana, não só por discutir uma região 
ainda pouco investigada, mas, sobretudo, por abordar estratégias de sociabilidade 
de um importante grupo social. 

PALAVRAS-CHAVE: Subúrbios. Diversões. Representações. 

RESUMEN: Los caminos trazados en este artículo están en la dirección de una historia 
cultural local, con el objetivo de investigar desvíos en los suburbios de la ciudad de Río 
de Janeiro entre 1900 y 1923, período en el que hubo un crecimiento significativo en la 
fundación de clubes recreativos, bailables y deportivos en la ciudad. zona arrabaldina 
en Río. Se utilizaron tres tipos de fuentes: publicaciones periódicas publicadas en 
Río de Janeiro, solicitudes de licencia y estatutos. Creemos que este trabajo tiene el 
potencial de ampliar nuestra perspectiva sobre la divertida vida suburbana, no solo 
porque habla de una región que aún no ha sido investigada, sino, sobre todo, porque 
aborda las estrategias de sociabilidad de un grupo social importante.

PALABRAS CLAVE: Suburbios. Diversión. Representaciones. 

inTrOdUçãO

Pensar e discutir a constituição das experiências de diversão nas principais cidades bra-
sileiras, não configura, em princípio, uma tarefa original. Ainda que a maior parte das pesquisas 
refiram-se à cidades e municípios com maior visibilidade e importância no cenário político-e-

206 E-mail: edfnei@hotmail.com
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conômico nacional, notadamente as capitais, pode-se dizer que há um bom panorama sobre a 
temática, mostrando a importância que o objeto alcança como possibilidade de estudo no âmbito 
das ciências humanas e sociais (Melo, 2010; Santos, 2010, Santos Junior, 2012; Santos Junior, 
2017; Melo; Santos Junior, 2020; Santos Junior, 2020). 

Todavia, grande parte dessa produção trilha por uma noção particular de lugar, des-
considerando o contraste e a complexidade na demarcação dos espaços existentes em áreas 
periféricas. Por conseguinte, as múltiplas possibilidades de diversão presentes nessas regiões são 
preteridas (Santos Junior, 2019).

De qualquer forma, são poucos os debates que recorrem à clareza dos objetos além da 
área central urbana. Esse número ainda pouco expressivo é reflexo de um olhar multifacetado 
de cidade, em que o fenômeno não só passa a ser compreendido a partir da totalidade, como 
também a ser inteligido em sua pluralidade e complexidade. 

Por isso, as diversões cariocas não podem ser pensadas desarticuladas das ações sociais 
dos subúrbios, tampouco podemos entendê-las ignorando a história da mesma, pois a sua con-
dição histórico-concreta sujeita-se da conjectura de diversas faces da sociabilidade de um local 
ao longo de um determinado período (Lefebvre, 1975).  

À vista disso, o estudo tem por objetivo investigar as diversões nos subúrbios da cidade 
do Rio de Janeiro entre 1900 e 1923, período em que houve um crescimento significativo na 
fundação de clubes recreativos, dançantes e esportivos na zona arrabaldina carioca. Foram uti-
lizadas três tipos de fontes: periódicos publicados no Rio de Janeiro, pedidos de licenciamento 
e estatutos. Acreditamos que este trabalho tem o potencial de ampliar nosso olhar sobre a vida 
divertida suburbana, não só por discutir uma região ainda pouco investigada, mas, sobretudo, 
por abordar estratégias de sociabilidade de um importante grupo social. 

as diVersÕes sUBUrBanas 

“Nunca os subúrbios estiveram tão animados como na presente temporada”, escreveu o 
jornalista da Gazeta de Notícias, em texto publicado em vinte e nove de janeiro de 1907 (Gazeta 
de Notícias, 29 jan. 1907, p.3). Ao longo da crônica, o autor chama a atenção para os festejos 
que agitavam os finais de semanas suburbanos, destacando os bairros de Engenho Novo, Meier, 
Engenho de Dentro e Todos os Santos como espaços privilegiados para “rendez-vous” entre as 
famílias da localidade (Gazeta de Notícias, 29 jan. 1907, p.3). Pela narrativa mal se podia adivi-
nhar que ainda faltava mais de um mês para o início oficial do evento popular, que já contagiava 
intensamente as noites da região. 

Embora a crônica citada não apresente nenhum elemento de repúdio às práticas popu-
lares, longe disso, evidencia uma relação amistosa entre sociedades e cronistas, ainda assim pode 
ser utilizada como um indicativo das contradições expostas pela imprensa carioca nas primeiras 
décadas do século XX. Se o discurso, em princípio, mantinha o entusiasmo ao descrever a mora-
lidade dos bailados suburbanos, não era essa tônica que ilustrava cotidianamente as páginas dos 
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periódicos quando o assunto era diversão das classes populares. Pelo contrário, a presença densa 
das multidões nas ruas e suas formas “desclassificadas” de brincar, com as quais os membros da 
elite carioca eram obrigados a conviver, provocavam um imenso desconforto e incômodo entre 
os letrados da imprensa (Santos Junior, 2012; Santos Junior; Melo, 2013). A postura diante das 
rodas de samba, maxixes, cucumbis, entrudos e zé-pereiras, por exemplo, pautava-se nos estigmas 
e nas representações centradas na violência, na marginalidade e na barbárie. Uma espécie de 
contrassenso da civilização dos festejos idealizada pela elite intelectual carioca, como a charge 
publicada pela revista O Malho, em fevereiro de 1903, sob o título “consequências”.

A charge expressa a ironia com que comumente os principais jornais do Rio de Janeiro 
tratavam as diversões oriundas das classes populares. Em pequena nota, o jornalista constrói um 
diálogo fictício entre dois amigos. Após vê-lo machucado, o companheiro comenta: “Chi! Como 
está bem servido!” (O Malho, 28 fev. 1903, p.6). Rapidamente o amigo com hematomas por 
todo o corpo responde: “um pagode completo, meu caro! Só na esquina levei quatro pontapés 
e um limão de cheiro, mas diverti-me muito...” (O Malho, 28 fev. 1903, p.6). 

As reticências que pôs fim ao factoide pertencem ao documento original, uma espécie de 
convite a que os leitores naturalizassem seus pensamentos com as representações de violência e 
barbáries que tomavam conta dos bailados suburbanos. Ademais, percebe-se o constrangimento 
em relação ao “pagode completo” destituído de brilho e espírito que tanto incomodavam os 
cronistas, incansáveis quando se tratava de propalar os exemplos de maus modos da população 
da antiga capital federal.  

Empenhados em um duplo movimento de imposição de uma nova ordem social e tam-
bém na construção de uma capital institucionalizada, em que as formas de lazer deveriam seguir 
um modelo moderno, desassociado dos tumultos dos povos e das agitações sociais, os jornais 
utilizavam mecanismos simples; funcionavam como uma espécie de campanha de modernização 
da festa, isto é, por meio de notas e editoriais, os veículos de imprensa reprovavam as bagunças 
promovidas pelo entrudo, a barulheira dos zé-pereiras e as pequenas sociedades suburbanas 
(Cunha, 2001).

É bem verdade que a imposição dos instrumentos burocráticos utilizados pela própria 
polícia e noticiados pela imprensa, cujas exigências multiplicavam-se na concessão de autoriza-
ção para o funcionamento, acentuava o desdobramento desse processo. A realização dos bailes 
dançantes era um dos principais itens avaliados, revelando posicionamentos ideológicos em que 
conceitos como nacionalidade, identidade cultural, tradição e modernidade marcam o ritmo das 
práticas corporais (Cunha, 2001). 

Casos de violência entre sócios ou brigas também eram corriqueiramente lembradas no 
momento da homologação, independente de seus desdobramentos ou ações, como foi o caso do 
Clube Couraceiros do Inferno, que teve seu pedido negado pela polícia em 1914, sob a justifica-
tiva de ter entre seus frequentadores “homens e mulheres de baixa esfera”, além de “constantes 
conflitos” em suas dependências (Pedido de Licença dos Couraceiros do Inferno..., fev. 1914). 
Na verdade, a negativa baseava-se no fato ocorrido um ano antes, na madrugada do dia 24 de 
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agosto de 1913, publicado pelo jornal O Imparcial, sob o sugestivo título de “Os sedentos de 
sangue” (O Imparcial, 25 ago. 1913, p.3). 

Eram quatro horas da madrugada, quando Januário Seabra de Souza, vulgo “moleque 
Januário”, de 22 anos, pardo, pintor, morador da Rua José dos Reis, n. 137 e Nestor João Pires, 
de 26 anos, pardo, marceneiro, morador da Rua da Laranjeiras, n. 45, saiam do Clube Coura-
ceiros do Inferno, na região conhecida como Pequena África, na Praça XI da cidade do Rio de 
Janeiro. Por causa de uma “troca de palavras” ainda no interior do clube, Januário ao sair à rua 
desafiou o seu desafeto, alvejando-o com dois tiros (O Imparcial, 25 ago. 1913, p.3). 

Após o crime, Januário tentou correr em direção à rua Visconde de Itaúna, mas o povo 
que ali se encontrava o perseguiu gritando em voz alta, o que chamou a atenção do Comissário 
Ayres, do 14° distrito e o Guarda Cível n. 595, capturando o “facínora” em seguida (O Impar-
cial, 25 ago. 1913, p.3). Embora os sócios tenham ajudado a deter o infrator, não havia dúvidas: 
eram todos representados como “perigosos” e “incivilizados”, levando o delegado a emitir um 
parecer recomendando o fechamento da sociedade dançante “por medida de ordem” (Pedido de 
Licença dos Couraceiros do Inferno..., fev. 1914). 

De fato, a presença de indivíduos processados entre os frequentadores assíduos dos bailes 
dificultava em muito a conquista pela tão desejada licença. Todavia, se esses sujeitos fizessem 
parte do corpo de diretores acentuaria ainda mais o processo, pois obliterariam de vez qualquer 
tentativa de lograr uma autorização, como nos mostra o pedido feito pela “Sociedade Familiar 
Dançante e Carnavalesca Club dos Mangueiras”, com “sede” na Vila proletária Marechal Her-
mes, subúrbio da cidade. Em março de 1915, o então presidente Cypriano José de Oliveira fez 
o pedido de licenciamento para sair às ruas e promover bailes internos naquele ano, conforme 
propunha seu estatuto: “festejar todos os anos a data de sua fundação, assim como também o 
Carnaval externo por meio de préstito com críticas e alegorias pela maneira resolvida em as-
sembleia, dentre os preceitos e normas policiais” (Estatutos dos Mangueiras...1915). Todavia, 
a negativa foi incisiva. 

Mesmo tendo enfatizado os “preceitos” e as “normas” estabelecidas pela força policial 
em seus estatutos, a Sociedade, cujo objetivo era “proporcionar aos associados e suas famílias 
divertimentos lícitos”, não teve a licença aprovada (Pedido de Licença dos Mangueiras...1915).  
De acordo com o Delegado da Circunscrição Suburbana, o clube “tem a sua sede em um bote-
quim à avenida 1° de maio, n. 6, na Vila Marechal Hermes” (Pedido de Licença dos Manguei-
ras...1915). Ademais, havia um atenuante que complicaria ainda mais a aquisição do licencia-
mento, tratava-se do próprio presidente, Cypriano José de Oliveira, o qual “figura nesta seção 
registrado em prontuário como grevista, e como tal já foi processado” (Pedido de Licença dos 
Mangueiras...1915). A Sociedade ainda contava com Caralampio Trille como sócio; indivíduo 
que, segundo a polícia, “é agitador, revolucionário e perigoso, pois, em 1904, esteve envolvido 
e tomando parte saliente nas greves e acontecimentos ocorridos neste ano” (Pedido de Licença 
dos Mangueiras...1915). Por fim, a “sindicância apurou que os demais associados deste clube 
são negociantes, operários e empregados da estiva” (Pedido de Licença dos Mangueiras...1915). 
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Semanas depois, o 23° Distrito Policial enviou um manuscrito que complementaria 
alguns dados sobre a composição do quadro social do clube. O presidente “grevista”, Cypriano 
José de Oliveira, era carregador no cais do porto. Foi fiscal geral e, anos depois, em 1923, assume 
também a presidência da “Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café”, 
cargo que exerceu forte militância no cais. Já os secretários eram funcionários dos Correios e os 
demais cargos ocupados por operários da Estrada de Ferro Central do Brasil e um funcionário 
da Escola Politécnica (Cunha, 2001). 

Outro membro que compunha o dossiê enviado era o sócio “agitador” e “revolucioná-
rio”, Caralampio Trille, espanhol anarquista com um longo histórico de militância em seu país (A 
Época, 19 set. 1913; A Época, 3 out. 1913). No Brasil, ajudou a fundar jornais libertários como 
“A Greve”, em 1903, e participou de várias sociedades operárias, chegando a presidir, em 1910, 
a Sociedade Operária Fraternidade e Progresso da Gávea (A Época, 19 set. 1913; A Época, 3 out. 
1913). Com uma diretoria potencialmente “perigosa”, cujo desfecho certamente caminhou para 
uma negativa, destacamos o esforço policial em estabelecer relações que transcendem o campo da 
diversão. Para além da sede em um botequim, a busca por questões políticas e comportamentos 
considerados subversivos geraria um motivo ainda maior para se esquivar de transgressões que 
pudessem ocorrer no interior desses grêmios.

 Aos olhos daqueles que pregavam a “moral” e a “civilidade”, agremiações como a 
Sociedade Familiar Club dos Mangueiras representavam o verdadeiro perigo. Formados por 
um grupo de trabalhadores de baixa renda, estas pequenas sociedades, assim como seus pares, 
tornavam-se alvo de constantes cuidados e permanente repressão, fosse pelo extenso número de 
circulares e processos de concessão ou cassação de licenças para funcionamento, ou até mesmo 
pela infinidade de notícias nas páginas policiais dos grandes jornais da cidade (Costa, 2014). 
No caso específico do clube citado, que tinha no movimento grevista uma preocupação clara, 
as autoridades policiais tratavam-no ainda com mais rigor, pois reconheciam o ato como fruto 
da manipulação que alguns militantes anarquistas exerciam sob a maioria dos trabalhadores 
cariocas, buscando legitimar assim os discursos que defendiam o controle e repressão ao mo-
vimento operário e a própria greve (Pereira, 2002). Nesse caso, fechar os olhos aos clubes que 
tinham militantes em suas fileiras era legitimar um espaço de certa forma considerado por eles 
subversivo, um local potencializador de futuras manifestações. 

Ainda que as iniciativas de controle agissem de forma intensa, é notável como alguns 
clubes suburbanos conseguiam habilmente ludibriar alguns itens. O sistema regulador apresen-
tado pela força policial não era totalmente eficaz, pois, mesmo com o aumento do contingente 
de autoridades na avaliação dos casos, ainda assim não era o suficiente para acompanhar o 
crescimento acelerado de clubes nos bairros pobres da cidade. A exemplificar, tem-se a carta de 
um leitor, escrita em janeiro de 1919, que parabeniza o pensamento coercitivo da polícia distri-
tal, mas discorda da efetividade do gesto, já que algumas sociedades “de carnavalescas só têm o 
rótulo” (Jornal do Brasil, 30 jan. 1919).
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Apesar das medidas rigorosas que o Sr. Chefe de Polícia ordenara aos seus auxiliares o Jornal 
do Brasil foi informado de que não estão sendo executadas as ordens saneadoras da polícia 
civil e a prova está no facto de já terem sido licenciadas muitas das tais agremiações que 
nunca brilharam no Carnaval do Rio e se algum dia deram festas internas, dessas, ninguém 
lembra (Jornal do Brasil, 30 jan. 1919, p.7).

Fica claro que o sistema proposto não correspondia aos anseios daqueles que almeja-
vam uma cidade festiva, mas sofisticada e moderna. Havia sociedades que mesmo licenciadas 
só gozavam do “rótulo”. Em outras palavras, não desempenhavam corretamente as atividades 
recreativas às quais se propuseram em seus estatutos ou pedidos de licença.  Ao compararmos 
alguns pedidos de licença, utilizando como critério aqueles que obtiveram o aval do delegado 
de polícia, podemos destacar alguns mecanismos utilizados por essas sociedades, por exemplo, 
a mudança de sede, muito comum entre os grêmios dançantes, pelo menos nos endereços que 
constavam nos pedidos de permissão. A estrutura da sede era um dos itens examinados e co-
brados pelos órgãos de segurança. Em vários casos, identificamos observações da polícia como 
faixada precária, falta de pintura, número de pavimentos, banheiros para sócios, insalubridade 
e até ameaça de ruína, determinando, em alguns casos, o indeferimento do pedido de licencia-
mento anual. 

Na tentativa de burlar as autoridades policiais, as sociedades davam um endereço 
qualquer, que nem sempre representava o local verdadeiro da sede, podendo ser a residência de 
alguns dos diretores ou até mesmo o botequim frequentado pelos seus associados, como foi o 
caso já citado da Sociedade Familiar Club dos Mangueiras. 

Assim, é provável que muitos ensaios e bailes acontecessem mesmo sem a homologação 
dos órgãos competentes. Afinal, os bailes nas ruas ou em quintais eram comuns nos subúrbios 
da cidade (Pereira, 2002). Fossem a céu aberto, longe das estruturas pretendidas pela polícia ou 
pelos órgãos de imprensa, ou nos salões dançantes, que cobravam ingressos, possibilitando a 
entrada de qualquer sujeito que pudesse arcar com o valor simbólico, os clubes convertiam-se 
em espaços de manifestações autônomas de suas próprias tradições festivas, mesmo sob forte 
repressão policial, expressas nas Jazz Bands da região ou nos modestos pagodes do dia a dia.

Todavia, não era somente a força policial que formulava um olhar contrário e negativo 
aos clubes recreativos populares. Se pensarmos os momentos de diversão dos subúrbios como 
também alguns espaços da região central da cidade, notadamente a “pequena África”, a partir 
das lutas e tensões que se estabeleceram em suas esferas, vemos na grande imprensa carioca 
estigmas e representações de violência partindo de inúmeros cronistas que caracterizavam seus 
festejos como ambiente de perdição e barbárie. Por exemplos, a coluna “o que a polícia não vê”, 
publicada pelo jornal A Imprensa, em junho de 1914. 

A coluna traz um estilo de narrativa que era a principal representação no que tange os 
espaços de diversão das classes populares: barbárie e violência. Comummente descritas como 
símbolo do antiprogresso e da anticivilização, as práticas de lazer da população pobre carioca 
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eram corriqueiramente associadas às imagens de perigo nos principais periódicos da cidade. Centro 
de uma campanha sistemática de estigmatização de seus valores e normas comportamentais, o 
que contribuía para a legitimação daquelas ações realizadas pela força policial, a violência nos 
grêmios suburbanos pode revelar, através dessa obliquidade, importantes chaves investigativas a 
respeito da formação de uma tradição de pensamento que, revalorizada, segundo cada contexto 
histórico, ajuda-nos a compreender, de variadas formas, os estereótipos e as representações de 
violência no âmbito das práticas corporais populares.  

Fossem nas ruas ou nas sociedades dançantes populares, alguns cronistas harmoni-
zavam-se no que se refere à estigmatização dos padrões comportamentais dos moradores dos 
bairros pobres da cidade, rotulando seus espaços de diversão em “antro” de prostitutas, ladrões, 
cafetões e malandros. Ademais, é preciso estar atento para não compreender esse discurso como 
ação espontânea, tampouco homogênea.  A narrativa que associava a violência dos bailados 
populares às “classes perigosas” tinha muito mais apelo na conjuntura da “regeneração”, no 
qual, segundo Nicolau Sevcenko, caracterizou-se por quatro fatores básicos: a condenação dos 
hábitos relacionados à sociedade tradicional, a negação da cultura popular, a expulsão das clas-
ses pobres do centro da cidade e a promoção do cosmopolitismo, do que propriamente com a 
segurança da população (Sevcenko, 2002).

Sabe-se que a cólera demolidora de Pereira Passos, presente nos primeiros anos do século 
XX, foi acompanhada por uma igualmente impetuosa legislação, que procurava banir as “velhas 
usanças” incompatíveis com o ideal de “civilização”; assim, boa parte do ônus da modernização 
do período, seja ela no campo da moradia seja na própria forma de diversão, foi descarregada 
sobre a classe trabalhadora. 

COnsideraçÕes Finais

De fato, as agremiações suburbanas carregavam estigmas de violência e amoralidade. 
Fossem elas esportivas, dançantes ou carnavalescas, suas práticas representavam o medo e a 
desconfiança daqueles que se preocupavam em manter o já desconfigurado ideário de moderni-
dade projetado outrora. 

Dessa forma, acreditamos que analisar essas experiências sob o olhar da diversão, e não 
sob algum modelo criado a priori, possibilita problematizar a fundo as redes de sociabilidades 
fomentadas naqueles espaços, haja vista o seu protagonismo em ações objetivas e simbólicas, 
as quais permitiram pluralizar e tencionar um sentimento de pertencimento e identidade local. 

Também vimos a relação entre moradores e outras áreas de divertimentos na região. 
Parece-nos importante destacar que esses locais, repletos de tensões, não eram benquistos aos 
olhos daqueles que idealizavam perspectivas “morais” e “familiares”. Logo, eles representavam 
a “desordem” e “violência”, porém, arraigados de pluralidade, onde esses indivíduos dos mais 
diferentes segmentos da sociedade lutavam a seu modo para atingir objetivos que lhes eram 
caros e assim gerir a própria vida. 
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Isso posto, esperamos ter colaborado com a temática no sentido de propor um olhar 
além das diversões dos centros urbanos mais conhecidos da cidade do Rio de Janeiro. Além dis-
so, explicitar que as “formas” e “modelos” de diversão sofriam ressignificações locais, os quais 
davam sentidos próprios conforme as suas estruturas intrínsecas. 
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O Lazer em diamanTina: diÁLOgOs COm renaTO reQUiXa 

Renata Cristina Simões de Oliveira207
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo aplicar algumas análises realizadas 
pelo sociólogo brasileiro Renato Requixa em sua obra O Lazer no Brasil, em um 
estudo da cidade de Diamantina no período que compreende sua formação até os 
anos iniciais do século XIX. O foco principal de discussão é a afirmativa de que no 
Brasil, os lazeres tidos como modernos estão mais ligados à urbanização das cidades 
do que de sua industrialização. Conclui-se que a urbanização teve fundamental im-
portância para as modificações do divertir-se no caso de Diamantina, mas não pode 
ser tomada como único viés de análise. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Urbanização. Renato Requixa. Diamantina.

RESUMEN: El objetivo de este artículo es aplicar algunos análisis hechos por el 
sociólogo brasileño Renato Requixa en su obra O Lazer no Brasil, en un estudio de 
la ciudad de Diamantina en el periodo comprendido entre su formación hasta los 
primeros años del siglo XIX. El foco principal de la discusión es la afirmación de que en 
Brasil, los ocios considerados como modernos estan más vinculados a la urbanización 
de las ciudades que a su industrialización. Se concluye que la urbanización tuvo 
fundamental valor para las modificaciones del divertirse en el caso de Diamantina, 
sin embargo, no puede tomarse como el único eje de análisis.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Urbanización. Renato Requixa. Diamantina.

inTrOdUçãO

Resultado de levantamentos dos estudos sobre o lazer no Brasil, desenvolvidos pelo 
SESC/SP e apresentados no 2º Congresso Mundial de Lazer, realizado em Bruxelas no ano de 
1976, a obra, O Lazer no Brasil, do sociólogo Renato Requixa, discute a transição das atividades 
lúdicas no processo de urbanização e industrialização brasileira208. 

Requixa busca examinar traços lúdicos da cultura brasileira pelo processo de seu de-
senvolvimento a partir das três etnias formadoras da nacionalidade local: a europeia, a africana 

207 E-mail: renatinhacrso@hotmail.com
208	 REQUIXA,	R.	(1977)	O Lazer no Brasil. Brasiliense:	São	Paulo.
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e a indígena. Verificando de que forma o processo urbano-industrial refletiu sobre as atividades 
de lazer tradicionais no país, e as diferenças entre essas e as formas de lazer do mundo urbano 
moderno. Afirmando que no “jogo de permanências ou de desaparecimentos de manifestações 
lúdicas; de transformações e, mesmo, de surgimento de novas manifestações lúdicas, o fenômeno 
de urbanização é um determinante fundamental” (Requixa, 1977, p.22).

O que percebo em Diamantina anteriormente à chegada da indústria na localidade - que 
se deu de modo tímido, em baixa escala e não perdurando muitos anos - é que essa começou a 
urbanizar-se na segunda metade do século XIX, e a partir daí ocorre a permanência de algumas 
manifestações culturais diamantinenses que surgiram pela miscigenação dos indígenas, dos es-
cravos, dos portugueses e ingleses e algumas rupturas, muitas delas diretamente relacionadas ao 
contexto religioso. E é a este diálogo entre as práticas lúdicas de Diamantina e as determinantes 
de permanências e rupturas de atividades lúdicas culturais levantadas por Renato Requixa que 
incide o objetivo deste ensaio. 

O desenVOLVimenTO da Cidade diamanTina

No período de exploração de ouro e diamantes em Minas Gerais, e, portanto, também 
na cidade de Diamantina, à época, Arraial do Tijuco, as Ordens Primeiras e Segundas do Ca-
tolicismo institucional foram proibidas pela Coroa de atuarem nestas regiões, a fim de manter 
o controle da exportação. Essa proibição impediu que nos povoamentos que iam se formando, 
houvesse a catequização por meio de padres e jesuítas. Em contrapartida, irmandades e ordens 
terceiras foram surgindo, estas criavam templos, rituais, festejos, ao passo que contribuíam para 
a organização social do arraial. 

As irmandades eram formadas pelos diversos grupos étnicos formadores dos povoados, 
nomeadas pelo nome da santidade a qual eram devotos. No Arraial do Tijuco a presença das Ir-
mandades e Ordens Terceiras foram importantes na construção social local, tanto para a formação 
religiosa, como cultural, de assistência às famílias, tendo influências significativas ao calendário 
de eventos na localidade e de distinção social. A “Ordem Terceira do Carmo”, por exemplo, 
“não admitia gente de raça infecta e só a custo passou tolerar irmãos casados com mulatas”, 
conforme Machado Filho (1980, p. 80). Em meados do século XIX, no entanto, as Irmandades 
diamantinenses chegaram a trabalhar em favor da libertação dos escravizados (Souza Jr, 2015). 

No âmbito do comércio, o abastecimento de manufaturas e artigos de vestiários era rea-
lizado por meio de tropas de burros, alguns importados da Europa, outros de produções locais. 

Em torno da mineração constituiu-se um importante núcleo de abastecimento alimentar 
local, além de um expressivo setor produtor de artefatos de ferro, mobiliário, algodão e ce-
râmica, necessários à manutenção e expansão da atividade principal mineradora (Fernandes 
& Conceição, 2003, p. 23).

Em 1831 o Arraial foi elevado à Vila Diamantina e em 1838 à cidade Diamantina. Em 
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1832 o Arraial era formado por uma população de 12.345, destes, 5.039 estavam localizados 
na sede (Martins, 2014). Em 1838, a Irmandade de Santa Isabel adquiriu um terreno ao lado da 
Igreja do Rosário e deu início à construção do Teatro de mesmo nome que foi inaugurado em 
1841, com a finalidade de arrecadação de fundos para a Santa Casa de Caridade. 

A década de 1860 marcou em Diamantina o início da crise diamantífera, pela desco-
berta de jazidas na África do Sul. Conjuntamente, passa pelo processo de regulamentação e 
enquadramento do catolicismo institucional, tendo Dom João Antônio dos Santos assumido o 
bispado de Diamantina em 1864. Nesse contexto surgem em Diamantina os movimentos do 
catolicismo conservador e ações contra a escravidão e a maçonaria. Ao passo que alguns grupos 
da elite local criam os jornais republicanos, de acordo com Souza (1993). 

Criou-se o Ateneu de São Vicente de Paula, o Seminário Sagrado Coração de Jesus e, o 
Colégio Nossa Senhora das Dores. Essas ações do Bispado refletiam o processo de Romanização 
da Igreja Católica no Brasil, que consistiu, claramente, na europeização da vida religiosa. “[...] 
vieram da Europa congregações religiosas e membros das Ordens, com a finalidade de direcionar 
conventos, além de fundar escolas católicas, num processo de sobreposição do clero em relação 
às bases leigas do aparelho religioso”(Costa, 2014, p. 13-4). Essas congregações religiosas não 
apenas instituía as cátedras teológicas, como também intervinha na moral e nos costumes da 
sociedade. 

Desse modo, a massa de fiéis, ligada às comemorações religiosas populares era enxergada 
como seguidora de uma religião desvirtuada que deveria ser orientada para seguir uma or-
dem hierárquica única, diretamente da Santa Sé, a fim de evitar o caráter local da religião 
e seu consequente distanciamento (idem, p.12).

Intervindo nas práticas religiosas, nos festejos, e na criação de “moral de bons costu-
mes”. Na década de 1870 o bispo Dom João e a elite local inauguraram a fábrica de tecidos 
do Biribiri. Com mão-de-obra composta em sua maioria por mulheres, havendo alguns poucos 
técnicos ingleses. Na fábrica

Biribiri foi concebida como lugar de “moralização dos costumes”, exemplo de vida comu-
nitária feminina. Nessa fábrica, as moças operárias, sempre em grupo, iam do “convento” 
– dormitório – para o refeitório, do refeitório para a fábrica, da fábrica para a igrejinha, 
da igrejinha para o largo, as moças andavam em grupos, de braços dados. A fábrica não 
é, em primeiro lugar, uma empresa capitalista. Seu objetivo principal é o de moralizar as 
relações, preservando as moças das tentações através da educação pelo trabalho. [...] as 
moças recebem distintivos pelo bom comportamento – fitas azuis, roxas, encarnadas, verdes. 
A emulação é de prestígio e não monetária (Souza, 1993, p. 143-4).
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Outras fábricas de tecidos foram abertas na região, como a de São Roberto, em 1877, 
Santa Bárbara, em 1886, e Perpétua, em 1890. Em um levantamento de 1908, é concluído que 
essas fábricas empregavam diretamente 450 pessoas aproximadamente. Número este relativa-
mente baixo, indicando o quão eram tímidas e elementar as fabricas locais. A matéria-prima 
era proveniente da região e a comercialização do produto final destinava ao Norte de Minas, 
ao eixo do Rio das Velhas e ao São Francisco, alcançando a capital do estado, Belo Horizonte. 
A distribuição era feita por meio de tropas de burro, levando cerca de oito dias para chegar à 
capital mineira.   

Diamantina firmou-se assim, como entreposto comercial do Norte/Nordeste de Minas 
Gerais. De acordo com Martins (2014, p. 367), os comerciantes locais apostaram também na 
diversificação do comércio com “produção e venda de bebidas, fundições de ferro e bronze, 
fabricação de velas, sabões, cigarros, chapéus, óleos, tintas, pólvoras, roupas, calçados, joias, 
preparados farmacêuticos, dentre outros”, e também na prestação de serviços, nas melhorias no 
município e nas estradas, Diamantina estava se urbanizando. 

diaLOgandO COm reQUiXa

Ao examinar os traços da ludicidade brasileira a partir das etnias formadoras desta 
sociedade, Requixa descreve as principais influências de cada etnia. O índio, tinha apreciação 
pelo jogo; a dança e o canto eram importantes rituais cotidianos, tendo se nos dias atuais o jogo 
do bicho, as cantigas infantis, as flautas, os assovios. Para o africano, dança e canto também 
tinha sua importância, trazendo para a cultura brasileira o agogô, o batuque, a capoeira formada 
pela luta, berimbaus e canções; o candomblé, o lundu, maracatu, o samba e as feitiçarias. Já o 
Português com suas danças dramáticas, trouxe as folias, os reinados; o piano, o violão, a viola 
e o cavaquinho, a flauta; o romance e as cantigas de roda. 

Em Diamantina a formação da população não se diferenciou muito do restante do Brasil, 
visto que bandeirantes e portugueses exploraram a região, entrando em constantes conflitos com 
indígenas locais no início da exploração mineral, e os contratadores e intendes possibilitaram 
a permanência de dezenas de africanos que por eles foram escravizados para a garimpagem do 
diamante. Assim, é a partir da formação de irmandades e da construção de templos que esses 
grupos iam se aculturando e dando forma à sociedade. E em finais do século XIX houve uma 
presença maior de ingleses na cidade devido a instalação de usinas elétricas e da continuação 
do garimpo, possibilitando novas hibridações culturais.

Na análise de Renato Requixa, há exemplificações de manifestações lúdicas tradicionais 
nos estados do Pará e em Alagoas, mas há uma clara prioridade para a cidade São Paulo, em que 
o autor destaca que apesar da primeira indústria na capital datar de 1811, apenas na década de 
1920 que ela se torna o principal polo industrial do país. O autor dá ênfase maior ao período 
de industrialização a partir da década de 1930, com as reivindicações e leis trabalhistas que se 
tornam cada vez mais frequentes na realidade brasileira. 
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 No caso de Diamantina, no entanto, a análise aqui proposta considerou até os anos 
de 1930, visto que essa foi a década em que o município perde força comercial e industrial. A 
primeira indústria inaugurada na cidade, data do ano de 1876, sendo esta a fábrica de tecidos 
de Biribiri. 

O que se percebe em Diamantina é que apesar da cidade não ter se tornado um grande 
centro industrial, como a cidade de São Paulo nos anos iniciais do século XX ou pouco antes 
desse período, divertimentos tidos como modernos se misturavam aos divertimentos tradicionais. 
Os divertimentos de cunho religioso foram os que mais se destacavam e que se modificaram com 
menor intensidade. O que vai de encontro com as percepções de Requixa (1977, p.35) em que 
diz: “parecem ser as manifestações lúdicos-religiosas aquelas a guardarem mais possibilidades 
de permanência, apesar da urbanização. 

Retomando Gilberto Freyre, Requixa destaca que “a religião era o que dava brilho ou 
ruído de festa às ruas das antigas cidades do Brasil; a religião dos pretos com suas danças, a dos 
brancos, com suas procissões e semanas santas” (Freyre, 1951, p. 178 apud Requixa, 1977. p. 20). 

Conforme Requixa, no Brasil a igreja não apenas se absteve de condenar as expressões 
lúdicas populares como chegou mesmo a patrociná-las largamente, citando festas como: Festa 
do Divino, Noite de Natal, Véspera de Reis, São João, São Pedro, Corpus Christi, Semana San-
ta, Finados. No entanto, a realidade diamantinense e também do norte de Minas, se apresenta 
diferente em alguns aspectos. 

As mudanças percebidas nas atividades culturais religiosas na cidade de Diamantina, não 
podem exclusivamente serem associadas à urbanização local. Parece-me que essas modificações 
tiveram mais intensidade com a instauração das normas, posturas e impedimentos impostos pelo 
Sínodo Diocesano de Diamantina, realizado em 1903, e tendo um segundo em 1917. A própria 
instalação da fábrica de tecidos de Biribiri tinha proposito de moralização dos fiéis. 

Este movimento reformista que se fundamentavam na autoridade papal, e visava uma 
Igreja única, fizera com que os padres passassem a ter maior poder frente às paróquias, e as 
Igrejas que antes pertenciam às Irmandades, passassem a pertencer à Cúria (Souza Júnior, 
2015, p. 56) 

“Entre as indicações do Sínodo estava a rejeição das apresentações de danças e cantos 
nas igrejas durante as festas populares (marujada, catopê, caboclinho), por serem incompatíveis 
com a liturgia católica” (Silva, 2005 apud Silva, L. P da. 2012, p.140). Não havendo meios de 
acabar com essas manifestações culturais, a Igreja Católica tentava controla-la e ir adequando 
aos seus princípios. A seguinte transcrição retirada de um periódico diamantinense do ano de 
1887, revela como eram as festividades de Nossa Senhora do Rosário na cidade, tendo destaque 
as danças, herdadas da cultura africanas, e os reinados, vestígios da cultura portuguesa.

Com toda a pompa possível e muita ordem teve lugar no dia 5 do corrente a procissão de 
Nossa Mãe Santíssima do Rosário, havendo numerosa concorrência de virgens, padres, 
irmandades e povo, tendo havido antes missa cantada e sermões.
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Á noite levantou-se o grande mastro no qual se vê a imagem da Santíssima Virgem, havendo 
grande foguetearia, uma enormíssima girandola, coroas e rodas de fogo, danças de *marujos 
e catopés*, tendo percorrido as ruas da cidade o celebre e antigo reinado* acompanhada 
por uma excelente banda de musica, indo no centro do quadro de honra Suas majestades* 
(1º juízes) o *Rei e a Rainha*, levando a cauda do *manto real* desta, uma das suas damas 
de honra.
Suas majestades* estavam rica e luxuosamente trajadas, e bem assim a caudatária, juízas 
que formavam as duas alas e o *embaixador real* 209.

A festa descrita era realizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, formada 
principalmente por negros.  

Outro aspecto das irmandades diamantinenses eram as contratações de músicos. Ainda 
no século XVIII, tendo sua participação na grande maioria das celebrações e principalmente em 
dias festivos. Essa presença constante de músicos favoreceu o surgimento de associações musicais. 
Em um levantamento no diário de prestações de contas das irmandades do Rosário, Mercês e 
do Carmo, Curt Lange (1965, p.47), constatou a presença de aproximadamente 120 músicos 
no Arraial do Tijuco, entre os anos de 1750 e 1770, pela atuação apenas nestas três irmandades. 

As Irmandade precisavam da música para as festas e para os cultos, para as alvoradas e para 
as missas, para as barraquinhas e para as novenas, para as marujadas e para as procissões, 
para as ladainhas, retiros, terços, tríduos e trezenas. Havia também as necessidades musicais 
da sociedade civil e das festas particulares (Fernandes & Conceição, 2003, p. 51) 

As modificações dos festejos pelas normas impostas pelo Sínodo, e posteriormente 
alocadas no código de posturas municipais, teve impacto direto aos músicos da cidade, que ti-
veram cada vez menos participação nos momentos solenes das igrejas, participando apenas em 
momentos festivos. Na década de 1910 têm-se uma presença importante de músicos da Banda 
do Batalhão de Policial local, em que todos os domingos, salva algumas exceções, apresentavam 
no parque municipal, tendo seu programa de música previamente divulgado nos jornais locais. 
Conforme Oliveira (2016) o teatro e o cinema também contavam com a participação de grupos 
musicais para dias de espetáculos. 

No entanto, “mesmo após as repressões” as Irmandades de Diamantina, 

mantêm muito de suas características originais e permanecem ativas, prestando seus serviços 
sociais, organizando seus festejos, como a tradicional Festa do Divino e a Festa do Rosário, 
além de seguirem cuidando de seus próprios templos e dando apoio aos seus membros as-
sociados. São elas: Irmandade de São Francisco de Assis, Irmandade das Carmelitas e dos 
Vicentinos (Souza Júnior, 2015, p.58). 

209	 	Festa	de	Nossa	Senhora	do	Rosário.	O Jequitinhonha. Diamantina.	12	jun	1887.	n.	40.	p.	2.	Destaque	
do original.



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

544 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Como relatado no tópico anterior, as quatro fábricas instaladas pelo território de Dia-
mantina no final do século XIX, empregava um número pequeno de munícipes. Nos anos de 
1870 Diamantina possuía Santa Casa de Caridade, Tipografias com periódicos regulares, um 
teatro, iluminação à querosene, Biblioteca Municipal, Clubes de Músicos, Bandas de Música 
e Batalhão de Polícia. Assim como a ampliação do comercio local, as relações comerciais com 
regiões distantes e a instalação da sede do Bispado na cidade.  

Diferentemente dos grandes centros, a sede urbana de Diamantina sempre se mostrou 
pequena. Em 1920, por exemplo, quando o município alcança a alcunha de “grande empório 
do norte”, este possuía um total de 69.445 habitantes, enquanto a sede urbana era formada 
por apenas 7.750, ou seja, representava apenas 11% da população total, conforme estudo de 
Martins (2014). 

Nas décadas finais do século XIX e as primeiras do século XX, o calendário de eventos 
de Diamantina se dividia mensalmente entre os festejos religiosos; apresentações teatrais, com 
companhia locais e itinerantes; espetáculos circenses, equestres; retretas nos parques municipais, 
com participação prioritária da Banda de Música do Batalhão de Polícia Militar local; bilhares; 
saraus dançantes; piqueniques musicados. 

Clubes literários, associações de operários e beneficentes, organizavam frequentemente 
eventos culturais. Neste aspecto, Requixa destaca que  

Em finais do século XIX e início do XX, havia uma “tendência dos militantes em organizarem 
“Centros de Cultura, que formariam a base para promover a difusão e o desenvolvimento 
de núcleos da doutrina socialista (...) Também se realizavam festivais no centro da cidade 
(...), iniciados por palestras doutrinárias e de crítica social, terminados por um baile, que 
servia de chamariz à juventude, mas mesmo assim não deixavam de ser cantados hinos de 
caráter socialistas, entoados por grupos corais (...)tornando-se claros, no país, os sintomas 
típicos de uma sociedade que deixa de ser tradicional e que vai adotando novos padrões de 
conduta, mais próximo de uma civilização industrial, urbana e moderna (Requixa, 1977, 
p. 28). 

A partir da década de 1910, com a instalação da energia elétrica, um novo empreen-
dimento de diversão começa a ganhar espaço na agenda dos diamantinenses, o cinema. De 
propriedade particular, este levava o nome de Pathê. Este chegou a exibir diariamente e realizar 
apresentações musicais em jardim anexo. Em 1911, outro cinema é instalado na cidade, o cinema 
Ideal, que foi fortemente criticado pelos jornais católicos locais pelas exibições de filmes com 
caráter “pornográfico”210. O que vai de encontro com a fala do autor de que “comportamentos 
que denotassem gosto pelos prazeres da vida, eram banidos, como pecaminosos” (Requixa, 
1977, p. 19).

210	 	Para	mais	detalhes	do	embate	entre	o	Catolicismo	e	o	cinema	Ideal	ver:	OLIVEIRA,	Renata	Cristina	
Simões	de.	O teatro e algumas diversões em diamantina:	Uma	história	registrada	pela	 imprensa	
(1888-1915).	2016.	Dissertação	(Mestrado	em	Estudos	do	Lazer)	–	Escola	de	Educação	Física,	Fisioterapia	
e	Terapia	Ocupacional,	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais,	Belo	Horizonte,	2016.
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COnCLUsãO

Dentre as conclusões apresentadas por Renato Requixa, tem-se que a urbanização e 
posteriormente a industrialização gerou quadros de “homogeneização cultural geral, dentro de 
cujo quadro se insere o próprio lazer. A homogeneização acentua-se nos grandes centros urbanos, 
pela diminuição percentual dos grupos informais, relativamente aos grupos formais” (Requixa, 
1977, p. 42). Em Diamantina a sobreposição hierárquica dos grupos formais acabou por modi-
ficar o cenário cultural da cidade, alterando festividades e criando novas formas de divertisse. 

Por fim, este ensaio a partir das discussões apresentadas, demonstra que a afirmativa 
do autor de que 

as permanências de manifestações de lazer são muito mais acentuadas nas regiões cuja ur-
banização antecedeu o surto industrial do país, sendo estas manifestações, evidentemente, 
ligadas à própria formação de uma cultura com cores locais (Requixa, 1977, p. 48).

pode ser verificada no contexto histórico diamantinense, porém o processo de urbaniza-
ção não pode ser o único viés de análise desconsiderando os movimentos sociais e principalmente 
os institucionais, em seus aspectos de amplitude micro e macro. 
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RESUMO: Este trabalho dialoga com uma pesquisa em andamento, respeito das 
representações do Brasil e do Rio de Janeiro em revistas de surfe estrangeiras, com 
recorte entre 1976 e o final da década seguinte. A comunicação aborda as menções 
ao Brasil nas edições iniciais da revista sul-africana Zigzag, dedicada majoritaria-
mente ao surfe. Elas referem-se, principalmente, a três aspectos: o Brasil como um 
destino de viagem de surfistas e como sede de uma das competições que formavam o 
então incipiente circuito mundial profissional; as mulheres brasileiras como atrativo 
desejado por parte dos homens, surfistas e viajantes sul-africanos; e a participação 
de atletas brasileiros no mesmo circuito.

PALAVRAS-CHAVE: Praia. Brasil. Revista. Lazer.

RESUMEN: Este trabajo dialoga con una investigación en curso a respecto de las 
representaciones de Brasil y Río de Janeiro en revistas de surf extranjeras, con un 
corte entre 1976 y fines de la década siguiente. La comunicación aborda las menciones 
de Brasil en las ediciones iniciales de la revista sudafricana Zigzag, principalmente 
dedicada al surf. Se refieren principalmente a tres aspectos: Brasil como destino de 
viaje de surfistas y como sede de una de las competencias que conformaron el entonces 
incipiente circuito mundial profesional; La mujer brasileña como atracción deseada 
por hombres, surfistas y viajeros sudafricanos; y la participación de atletas brasileños 
en el mismo circuito.

PALABRAS-CLAVE: Playa. Brasil. Revista. Ocio.

inTrOdUçãO

Para todos aqueles interessados no surfe que residiam fora do Havaí e da Califórnia, 
nos anos 1970 e 1980, as revistas e os poucos filmes exibidos fora do circuito comercial eram 

211 E-mail: rafa.fortes@gmail.com
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praticamente as únicas fontes de informação disponíveis. Daí, diversas fontes afirmarem que as 
revistas dedicadas ao surfe criaram a cultura do surfe e a vertente competitiva relacionada a esta 
prática corporal.212 Trata-se de um intervalo crucial para a organização do âmbito esportivo desta 
atividade, tanto pela criação e consolidação do Circuito Mundial profissional, em 1976, quanto 
pelo restabelecimento do campeonato mundial amador, em 1978 (o último fora realizado em 
1972). Devido ao caráter recente de tais iniciativas, o intervalo 1976-1988 constitui o primeiro 
período em que as revistas publicadas no exterior publicações voltam suas atenções à presença 
do Rio de Janeiro e do Brasil.

Este artigo integra uma pesquisa que venho desenvolvendo, com apoio da Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), por meio 
do edital Jovem Cientista do Nosso Estado (edição 2017) e de outra que conta com fomento da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).213 Na primeira, investigo 
as representações do Rio de Janeiro e do Brasil em revistas de surfe estrangeiras.

Nesta comunicação, volto-me para uma delas: Zigzag. Para Thompson (2015), as “(...) 
revistas de surfe (...) fornecem um sentido mais tangível do passado cultural do surfe sul-afri-
cano. As diversas revistas publicadas ao longo dos anos na África do Sul fornecem um registro 
quase contínuo do imaginário do surfe sul-africano (...). Todas (...) exceto Zigzag, tiveram vida 
curta (...)” (p. 14). Segundo o autor, “Zigzag adentrou o imaginário do surfe na África do Sul 
no início de 1977, com o lançamento da edição de dezembro de 1976/fevereiro de 1977 (...). 
O foco principal (...) era o surfe competitivo, com a promoção do estilo de vida do surfe como 
tema secundário, e cobria esportes aquáticos e terrestres relacionados (...)” (p. 15). Publicação 
de surfe mais importante da África do Sul há quase quatro décadas, ela trocou de proprietários 
algumas vezes de 1988 em diante e segue sendo editada (Thompson, 2015).

Segundo Alfonso (2006), a praia é um elemento importante da imagem do Rio e do 
país no exterior. Aspectos como areia, mar, céu, vegetação, sol, mulheres de biquíni214 e “exo-
tismo” foram valorizados na documentação oficial da Embratur como atrativos da cidade e do 
Brasil, sobretudo entre 1975 e 1979 (p. 55). Ademais, a promoção turística foi um instrumento 
de relações públicas, visando a melhorar a “imagem negativa do Governo Militar no exterior, 
vinculada às restrições políticas impostas à população” (Alfonso, 2006, p. 59; Fico, 1997).215 Por 
outro lado, como argumentam Castro e Freire-Medeiros (2013), a centralidade do Rio de Janei-
ro como destino turístico internacional é fruto de uma construção ao longo de várias décadas; 
o período em tela nesta pesquisa é justamente aquele em que se consolida tal estado de coisas. 

212	 	Por	exemplo,	vários	depoimentos	no	documentário	Brasil Surf Doc (de 2015, dirigido por Olívio Petit).
213	 	O	presente	trabalho	foi	realizado	com	apoio	da	Coordenação	de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	

Superior	–	Brasil	(Capes)	–	Código	de	financiamento	0001.
214	 	Alfonso	(2006)	levanta	diversos	elementos	que	podem	servir	para	pesquisas	a	respeito	das	construções	

de	gênero	e,	especialmente,	os	estereótipos	da	mulher	carioca	nas	publicações	de	divulgação	turística	
do	Rio	de	Janeiro	(cidade)	e	do	Brasil,	tanto	da	Embratur	quanto	de	outras	entidades.

215	 	Não	estou	sugerindo	que	as	revistas	reproduzem	os	estereótipos	e	visões	disseminados	pela	Embratur	
e pelo governo brasileiro.
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Zigzag não é uma publicação voltada para o turismo. Contudo, na medida em que dedica 
amplo espaço a viagens e ao ambiente praiano, constitui um objeto pertinente para investigar as 
imagens do Rio de Janeiro e do Brasil – no caso, construídas por impressos com circulação entre 
setores populacionais relevantes para o turismo (os surfistas216 e a juventude).217 Documento de 
1985 da Embratur citado por Alfonso (2006) refere-se aos “setores que realmente constituem a 
indústria do turismo: hotéis, transportadores, agentes de viagens” (p. 64). Os surfistas, não obs-
tante muitas vezes buscarem formas baratas de hospedagem, transporte e alimentação, utilizam 
o transporte aéreo combinado com formas locais de transporte, além dos demais serviços (guias, 
tradução, aluguel de barcos, etc.) oferecidos por agentes ligados ao turismo (Ford e Brown, 2006, 
p. 49; Fortes, 2011; Laderman, 2014). Isto será mais bem discutido na próxima seção, a partir 
da análise de uma peça publicitária veiculada em Zigzag em 1977.

As revistas são importantes na cultura do surfe ao redor do mundo, o que as converte 
em fonte e objeto privilegiado. Boa parte das pesquisas sobre este esporte as usa como fonte 
(Booth, 2001, 2008; Ford e Brown, 2006; Fortes, 2011; Ormrod, 2007; Scott, 2005; Thompson, 
2011). Além disso, elas são um ponto de contato com o universo social mais amplo, pois são 
lidas por surfistas e não-surfistas.218

As edições pesquisadas até o momento apresentavam divisão em assuntos assemelhada 
à de publicações dos anos 1970 em países como Austrália, EUA e Brasil. Tinham seção de cartas, 
entrevista, uma seção sobre música (predominantemente rock’n’roll), cobertura de diferentes 
esportes (voo livre, canoagem, skate e diversos tipos de equipamentos para descer ondas – bar-
cos, canoas etc.). As peças publicitárias eram na maioria de marcas que vendiam equipamentos, 
acessórios e roupas ligados aos esportes presentes na publicação. A maior parte das páginas era 
impressa em preto e branco e praticamente todas continham ao menos uma imagem – geralmente 
fotografias, mas também desenhos, gráficos, charges etc.

primeiras ediçÕes de zigzag

Há ao menos uma referência ao Brasil em cada edição de Zigzag publicada nos anos de 
1976 e 1977. Naquele momento desenvolviam-se as primeiras experiências de formação de um 
circuito mundial de surfe profissional, e uma das dimensões das narrativas acerca desta disputa 
era referir-se aos surfistas por nacionalidade – a meu ver, emulando o que ocorria noutras mo-

216	 As	viagens	são	um	aspecto	muito	relevante	da	subcultura	do	surfe.	Isto	se	dá	por	uma	série	de	motivos,	
entre	os	quais	o	fato	de	muitos	deles	viverem	em	cidades	onde	não	há	ondas	e	necessitarem	viajar	para	
praticar	a	atividade;	e	a	distinção	junto	aos	pares	que	surfar	em	determinados	locais	e	ondas	dá	a	um	
surfista	(Ford	e	Brown,	2006,	p.	70).

217	 Ademais,	 considerando	 a	 quantidade	 de	 surfistas	 (principalmente	 nos	 EUA	 e	 na	 Austrália)	 e	 o	
poder	aquisitivo	e	o	ímpeto	de	muitos	deles	de	viajar	em	busca	de	ondas,	trata-se	de	um	público	não	
desprezível	enquanto	potenciais	turistas.

218	 Há	raros	 trabalhos	sobre	revistas	de	surfe	na	Austrália	 (Booth,	2008;	Stedman,	1997;	Scott,	2005)	e	
África	do	Sul	(Thompson,	2015).	Nos	EUA	desconheço	a	existência	de	trabalhos	de	fôlego	que	abordem	
a	história	(ou	outros	aspectos)	das	revistas	de	surfe.
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dalidades esportivas.219 Na maioria casos, as matérias de cobertura de campeonatos se referem a 
quatro grupos: sul-africanos, australianos, californianos e havaianos.220 Em situações específicas, 
os brasileiros também são mencionados.

A edição inaugural apresenta uma matéria cobrindo diferentes campeonatos ocorri-
dos em meados de 1976.221 Na parte sobre o primeiro Hang Ten International, realizado em 
Umhlanga Rocks, Durban, o nome de Daniel Friedman, surfista do Rio de Janeiro, aparece duas 
vezes. A primeira, em meio à lista dos seis finalistas. A segunda, com a identificação de que “o 
brasileiro Daniel Friedman tornou-se o primeiro surfista de seu país a se classificar para a final 
de um evento profissional, ao chegar em quinto”.222

Já o relato sobre o Gunston 500, “o campeonato mais rico do circuito sul-africano”, 
realizado em Nahoon Reef, East London, afirmava que a edição daquele ano “teve o maior 
número de inscritos estrangeiros na história”, liderado por 30 visitantes do Havaí. “O segundo 
maior contingente foram os brasileiros, mais selvagens do que nunca. Eles melhoraram bastante 
nos últimos dois anos e em breve devem ser uma força a ser encarada.”223 Embora a publicação 
não liste os resultados finais completos, que permitiriam identificar quantos competidores com-
pareceram de cada nacionalidade, é significativo que a reportagem tenha situado o número de 
brasileiros acima do total de australianos, geralmente numerosos nas competições de surfe em 
qualquer parte do planeta.

Quanto à caracterização de “mais selvagens do que nunca”, penso serem possíveis 
ao menos três sentidos, não excludentes entre si: a) desempenho no mar (surfe com manobras 
agressivas, radicalidade etc.); b) comportamento e trato interpessoal (incluindo eventuais in-
compreensões nos casos dos que não eram fluentes em inglês); c) comportamento e trato em 
relação à vida noturna (danceterias, bares, pubs, festas) e à abordagem em relação às mulheres. 
Trata-se, por hora, de meras ilações, baseadas em conhecimento prévio de fontes e bibliografia, 
mas que carecem de mais ocorrências e da necessidade de demonstrar a pertinência de um ou 
mais dos sentidos propostos. Outrossim, ressalto que o uso de linguagem informal, de humor, 
trocadilhos, ironias, sarcasmo, jocosidade e afins é bastante comum em todas as revistas de surfe 
que pesquisei até hoje – numas mais, noutras, menos.

Mais uma menção ao Brasil apareceu nesta edição, numa matéria tratando de dois sha-
pers (produtores artesanais de pranchas) sul-africanos que haviam ido passar uma temporada 
no exterior. 

219	 Carecemos	de	estudos	que	discutam	–	inclusive	desde	um	ponto	de	vista	comunicacional	–,	a	partir	da	
descrição	e	análise	de	dados,	os	mecanismos	pelos	quais	se	dá	a	construção	da	ideia	de	que	um	atleta	
competindo individualmente está representando um país.

220	 No	surfe,	os	havaianos	competem	em	separado	em	relação	aos	EUA.	Trata-se	de	um	aspecto	importante	
deste	esporte,	mas	que	não	cabe	aprofundar	no	âmbito	deste	trabalho.

221 Zigzag,	v.	1.	n.	1,	dez.-fev.	1976-7.
222	 Seis	competidores	disputavam	a	final.
223 Zigzag,	v.	1.	n.	1,	dez.-fev.	1976-7.
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Dois dos principais shapers de pranchas do país, Robbie Ponting e Peter Daniels, partiram 
recentemente para lugares distantes. Peter foi para o Rio. Ele vai shapear pranchas para o 
infame Rico e provar algumas ladies224 brasileiras antes de seguir adiante. (...) Rob também 
faz sua primeira parada no Rio e, de lá, segue para as Ilhas225 para uma longa estada.226

Destaco três aspectos nesta citação. Primeiro, o intercâmbio entre fabricantes de pran-
chas de diferentes países. Rico de Souza era um dos surfistas brasileiros que mais atuavam no 
exterior no fim dos anos 1970 e também fabricava pranchas. Ademais, estabeleceu relações de 
amizade com diversos surfistas estrangeiros, alguns dos quais ficavam hospedados em sua casa 
quando vinham ao Rio de Janeiro.227

Não tenho elementos para interpretar as razões pelas quais o adjetivo “infame” foi uti-
lizado para se referir a Rico de Souza. De alguma forma, pode estar relacionado a alguma das 
três possibilidades que apresentei acima, quando tratava do termo “selvagem”. Seja como for, 
parece-me também uma evidência da tendência da publicação à jocosidade - no caso, a referência 
a “provar” algumas moças brasileiras também tinha este tom. Conforme abordei brevemente na 
introdução, Alfonso (2006) sustenta que as referências ao corpo da mulher brasileira eram algo 
comum nas peças e campanhas publicitárias da Embratur, sobretudo aquelas divulgadas no ex-
terior. A passagem acima – e outras abordadas adiante neste artigo – evidenciam haver interesse 
e cobiça pelas “mulheres brasileiras” e que este aspecto era parte importante do que passava 
pela cabeça dos surfistas (homens) quando pensavam em vir ao Brasil. Parece razoável afirmar 
que tais expectativas constituíam um dos fatores a motivarem a realização de viagens ao país. 
É preciso destacar, também, que neste caso os viajantes ficariam no Rio de Janeiro – portanto, 
trata-se de um primeiro exemplo de como a cidade e o país são tratados de forma indistinta. 
Mais precisamente, como os conjuntos mulheres brasileiras e mulheres no Rio de Janeiro podem 
ser apresentados – e compreendidos – como se fossem indistintos e idênticos.

No número seguinte, um anúncio da marca Larmont que dava nome às pranchas fa-
bricadas por Mike Larmont, dizia: “Os melhores surfistas da África do Sul precisam do melhor 
equipamento, que nós produzimos, para a varidade de ondas desde a Cidade do Cabo até Durban, 
Sunset, Pipeline, Peru, Brasil, Califórnia e França”.228

O Brasil aparece como um entre vários destinos de surfe em diferentes continentes, e 
como um dentre os distintos lugares que, tomados em conjunto, conferem diversidade às ondas 
ao redor do globo, o que exige conhecimentos específicos dos shapers com relação aos designs 

224	 Optei	por	deixar	o	termo	em	inglês	pois,	traduzido	para	o	português,	ele	pode	significar	senhoras,	
mulheres,	moças	e/ou	damas.	

225	 Havaí.
226 Zigzag,	v.	1.	n.	1,	dez.-fev.	1976-7.
227	 Isto	 parece	 ter	 sido	 relativamente	 comum	 entre	 os	 surfistas	 que	 viajavam	 para	 as	 competições	

internacionais,	mas	trata-se	de	um	aspecto	que	não	é	possível	aprofundar	aqui	e	que	não	foi	coberto	
pela	literatura	científica	a	respeito	do	surfe.

228 Zigzag,	v.	1.	n.	2,	mar.-may.	1977.
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de pranchas que possibilitem desempenhos adequados e de bom nível em cada local e condição 
de mar. Neste caso específico, não há hierarquização do país em relação aos demais lugares 
citados, seja em termos de desempenho dos surfistas, seja de qualidade e tamanho das ondas.

Na entrevista com o surfista Mark Warren, da Austrália, há a pergunta: “Você pretende 
correr todo o circuito esse ano?”.229 Ele responde: “Vou para a África, com certeza. Não sei se 
consigo chegar ao Brasil, mas quero tentar ir a todos os lugares.” As dúvidas de australianos, 
californianos e havaianos em relação ao comparecimento à etapa brasileira do circuito mun-
dial aparecem em entrevistas publicadas por revistas de diferentes países. Acredito que isto se 
devesse aos altos custos do bilhete aéreo para o Brasil, às longas distâncias de viagem (mesmo 
para quem estava competindo na África do Sul, cujas etapas do circuito antecediam o Waimea 
5000, realizado no Rio de Janeiro) e também ao fato de que, no Brasil, disputava-se uma única 
etapa – ao passo que, na África do Sul, dentro do período pesquisado, houve sempre, ao menos 
duas.230 Sendo assim, em termos de custo x benefício, considerando os gastos fixos para participar 
e a possibilidade de obter prêmios em dinheiro pelo resultado na competição, a etapa brasileira 
possivelmente era uma das menos atrativas em termos financeiros.231

A cobertura do fim da temporada no Havaí, assinada pelo surfista, empresário e organi-
zador de campeonatos Randy Rarick, afirma que uma nacionalidade dominou cada campeonato, 
e que quase todos ficaram entre australianos e havaianos. Contudo, o Pipeline Masters teria sido 
diferente: “Somente no Pipe [Masters] de fato um conjunto internacional competiu, com Rory 
[Russel] e [Gary] Lopez fazendo a sequência havaiana de um-dois”,232 para, na sequência, citar 
“Pepe Lopos [sic] do Brasil em sexto”, referindo-se ao surfista do Rio de Janeiro Pedro Paulo 
“Pepê” Lopes.

A edição seguinte, referente ao intervalo de junho a agosto de 1977, também trouxe 
menções ao Brasil. Em primeiro lugar, uma matéria sobre o campeonato The Hang Ten, a ser 
realizado África do Sul. Ao tratar da edição ocorrida no ano anterior, menciona a performance 
dos melhores e os nomes dos seis primeiros: “Próximo aos calcanhares de PT [Peter Townend, o 

229 Zigzag,	v.	1.	n.	2,	mar.-may.	1977.
230	 Em	alguns	anos	foram	realizadas	três	etapas.	Houve	anos	em	que	quatro	etapas	foram	planejadas,	

mas	uma	não	chegou	a	ocorrer.	No	caso	brasileiro,	em	vários	anos	houve	o	planejamento	de	mais	de	
uma	etapa	(chegando-se	a	um	total	de	duas	ou	três	em	território	nacional),	mas	elas	jamais	saíram	
do	papel.	Entre	1976	e	1982,	o	Waimea	5000	foi	a	única	etapa	do	circuito	realizada	no	país	(em	um	dos	
anos	não	houve	Waimea	5000	e,	consequentemente,	o	país	ficou	fora	do	circuito	em	termos	de	receber	
campeonatos).

231	 Digo	 “possivelmente”	 pois	 desconheço	 trabalhos	 acadêmicos	 (ou	 de	 outra	 natureza)	 que	 tenham	
realizado	tais	cálculos.	Aliás,	uma	abordagem	de	história	econômica	a	respeito	da	profissionalização	
do	surfe	ainda	se	está	por	fazer.	No	caso	dos	estudos	do	esporte	no	Brasil,	raras	modalidades	e	períodos	
foram	objeto	de	estudos	aprofundados	do	ponto	de	vista	econômico	–	lamentavelmente,	aliás,	pois	
muito	se	afirma	de orelhada,	em	geral	sem	que	se	apresentem	quaisquer	elementos	a	sustentar	o	que	é	
dito.

232	 Trocadilho	com	referência	a	uma	sequência	de	golpes	de	boxe	–	no	caso,	para	referir-se	aos	ocupantes	
do primeiro e segundo lugar, respectivamente.
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australiano vice-campeão] ficaram Mike Tomson, Ian Cairns e Daniel Friedman, do Brasil, com 
Wayne Shaw alcançando o sexto lugar.”233

Por fim, esse número apresenta um anúncio ocupando uma coluna de meia página 
(metade esquerda da página), intitulado “Surf Brazil This Winter”. O anúncio se refere a uma 
viagem ao Brasil que tem o surfista e empresário sul-africano Mike Larmont como responsável. 
Traz informações sobre: preço e sobre o que estava incluído no pacote – que precisava, segundo 
o anúncio, da adesão de ao menos dez pessoas para que se garantisse o preço do trecho aéreo 
(Varig).234

O anúncio reproduz o que parecem ser um conjunto de estereótipos sobre o Brasil e o 
Rio de Janeiro apresentados na primeira parte deste trabalho: o local turístico que reúne belezas 
naturais como principal atração, e as mulheres bonitas, voluptuosas e disponíveis para o flerte 
com os homens. Tudo isto seriam atrativos – aliás, aspectos, a priori, condizentes com a divulga-
ção feita pelo próprio governo brasileiro a respeito dos atrativos turísticos do país no exterior.235 

Algumas páginas depois, na coluna Splash, de notas curtas, há novamente informações 
sobre a excursão: 

Randy Rarick e Mike Larmont estão organizando um pacote de viagens promocional para 
o Brasil, cobrindo o período de competições entre o fim de julho e o início de agosto. A 
viagem de ida e volta, em preço exclusivo para a excursão, é de aproximadamente 750 ran-
ds, incluindo hospedagem, em comparação com o preço normal de pouco menos de 1000 
rands somente o trecho aéreo.236

COnsideraçÕes Finais

Destaco dois aspectos das observações realizadas até o momento. Em primeiro lugar, o 
fato de os brasileiros não serem mencionados em diversas matérias sobre campeonatos parece 
estar relacionado à participação relativamente escassa dos mesmos nas competições internacio-
nais nos primeiros anos do circuito. Isto se deveu, sobretudo, aos altos preços das passagens 
aéreas internacionais e às distâncias a serem cobertas desde o Brasil quando se trata de destinos 
como Austrália, Havaí, Indonésia e Japão. Mesmo no caso de países como África do Sul, Estados 
Unidos (Flórida e Califórnia) e França, os preços das passagens aéreas, indexados à cotação do 
dólar, eram relativamente altos – mesmo para os padrões de consumo das classes de renda A e 
B, nas quais se inseriam boa parte dos surfistas brasileiros de então. Durante praticamente toda 
a existência do circuito mundial, não houve etapas noutros países da América do Sul – em total 
de horas de viagem, as etapas mais próximas para os brasileiros, eram mesmo as sul-africanas. A 

233  Zigzag,	v.	1.	n.	3,	jun.-ago.	1977.
234  Zigzag,	v.	1.	n.	3,	jun.-ago.	1977.
235  Zigzag,	v.	1.	n.	3,	jun.-ago.	1977.
236  Zigzag,	v.	1.	n.	3,	jun.-ago.	1977.
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presença constante de brasileiros em campeonatos na África do Sul parece reforçar esta hipótese, 
uma vez que o custo do bilhete aéreo para este país era significativamente menor.

Segundo, a relação entre as representações do Brasil e um conjunto de estereótipos ainda 
pouco explorados, mas apontados na bibliografia de áreas como Turismo e Cinema. As obser-
vações iniciais apresentadas nesta breve comunicação sugerem que tais imagens se aproximam 
do estereótipos. Contudo, ainda é cedo para concluir algo a respeito.
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O diVerTimenTO represenTadO nOs arTigOs da reVisTa 
BrasiLeira de FOLCLOre (1961-1976)

Jenifer Lourenço Borges Vieira237

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: O presente texto evidencia uma análise dos artigos sobre as festas, os fes-
tejos e as danças populares, publicados na Revista Brasileira de Folclore (1961-1976), 
representando o divertimento. Para tal, foram selecionados 35 artigos publicados 
na Revista entre 1961 e 1976. A partir da análise apresentada, no contexto dessa 
pesquisa, lazer e divertimento foram considerados sinônimos.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Revista Brasileira de Folclore. Diversão. Folclore.

RESUMEN: El presente texto muestra un análisis de los artículos sobre fiestas, 
celebraciones y bailes populares, publicados en la Revista Brasileira de Folclore 
(1961-1976), que representan la diversión. Para ello, se seleccionaron 35 artículos 
publicados en la Revista entre 1961 y 1976. A partir del análisis presentado, en el 
contexto de esta investigación, ocio y diversión fueron considerados sinónimos.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Divertido. Revista brsileña de Folklore. Folklore.

inTrOdUçãO

Quando se estuda a festa, de acordo com Amaral (1998), pode acontecer do pesquisador 
se deparar com vários de seus sentidos. As festas, os festejos e mesmo as danças populares podem 
se revelar como forma de expressão artística, modo de ação social, forma de organização popular, 
como expressão de uma identidade cultural e, até mesmo, como afirmação de valores particulares 
no contexto nacional. Nos artigos238 da Revista Brasileira de Folclore (RBF), encontram-se des-
crições de festas, de danças e de festejos realizados em várias épocas do ano, conforme tabela 1.

237 E-mail: jeniferborges@ymail.com
238	 	Esses	artigos	foram	escolhidos	e	analisados	na	pesquisa	de	mestrado	intitulada	“O	lazer	traduzido	

nas	festas	e	folguedos	presentes	na	Revista	Brasileira	de	Folclore	(1961-1976):	uma	questão	de	educação	
das	sensibilidades?”	por	Vieira	(2013),	e	o	presente	texto	traz	alguns	de	seus	resultados.
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Tabela 1 - Classificação dos artigos sobre as festas, os festejos e as danças populares da RBF 
de acordo com a época do ano em que são realizados.

Época do ano Título do artigo Autor

Janeiro
e/ou

Fevereiro

- Festa dos cachorros
- Festa da Mãe D‘‘Água em Ponta de 
Areia, Itaparica, BA

- Pequena história do Macu- lê-lê

- Mário Ypiranga Monteiro 
- Deoscóredes Maximiliano dos 
Santos
- Plínio de Almeida

Carnaval
e/ou Semana Santa

- Do entrudo ao carnaval na Bahia
- Os caboclinhos do recife
- Ritual de Fogo no carnaval do 
Nordeste

- O “Guarany”, o folclore e o carna-
val

- O Jaraguá
- Queima de Judas
- A escola de samba no folclore

- Hildegardes Vianna
- Guerra Peixe
- Altimar Alencar Pimentel 

- Hélio Damante
- An‘‘Augusta Rodrigues
- J. Rissin
- Renato de Almeida

Ciclo Junino

- Alguns complexos culturais das 
festas joaninas
- O Boi-de-Mamão do Litoral Para-
naense
- Boi-Bumbá e pássaros
- Festas juninas e problemas da 
evangelização
- “Dois de Julho” na Bahia: uma fes-
ta cívico-folclórica

- Rossini Tavares de Lima

- Fernando Corrêa de Azevedo
- Dulce Martins Lamas 
- Arns. D. Paulo Evaristo

- Hildegardes Vianna

Agosto - O congado no Oeste Mineiro
- Waldemar de Almeida 
Barbosa

Ciclo natalino

- As Cavalhadas de Alagoas
- A Festa do Divino em Lagoinha, SP
- A Dança dos Velhos em Franca
- O Boi-de-Mamão no litoral de San-
ta Catarina

- As Pastoras do Natal
- Cavalhada de Franca
- A “Burrinha” Africana
- O Auto da Lapinha
- Folia do Divino em Natividade de 
Goiás

- Théo Brandão
- Maria de Lourdes Borges Ribei-
ro
- Marina de Andrade Marconi
- Kleide Ferreira do Amaral Perei-
ra
- Édison Carneiro
- Marina de Andrade Marconi 
- Raimundo Souza Dantas 
- Maurício Furtado
- Amália Hermano Teixeira



557Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Durante o ano todo

- O culto de Nossa Senhora na tradi-
ção popular

- A dança do Cateretê
- Carimbó: trabalho e lazer do cabo-
clo

- Maneiro Pau: Uma dança dramá-
tica?

- Manifestações coreográficas na reli-
giosidade brasileira

- Tontinha
- Danças e folguedos na área cana-
vieira fluminense

- Vamos ao baile dançar e brincar...
- A volta do cajuru na dança de São 
Gonçalo

- A Dança de São Gonçalo em Ibiúna

- Manuel Diegues Júnior

- Francisco Pereira da Silva 
- Vicente Salles e Marena 
Isdebski Salles
- Altimar Pimentel

- Maria Amália Corrêa Giffoni

- Francisco Pereira da Silva 
- An ‘‘Augusta Rodrigues

- An ‘‘Augusta Rodrigues 
- Francisco Pereira da Silva 

- Maria do Carmo Vendramini

De todos os artigos apresentados na tabela 1, em apenas um deles a palavra “lazer” apa-
rece. Nesse artigo, publicado na edição de número 25 da RBF, referente ao último quadrimestre 
de 1969 (setembro/dezembro), os autores fazem referência direta ao lazer dos trabalhadores, 
nesse caso em particular, dos caboclos. É interessante salientar que o lazer nesse texto não tem 
relação alguma com o mundo fabril, mas trata-se do uso do tempo de não-trabalho de pequenos 
agricultores, pescadores e pecuaristas, os caboclos paraenses.

Analisando os outros artigos sobre as festas, os festejos e as danças populares, a palavra 
divertimento aparece nesses textos ao invés da palavra lazer. Porém, pelo contexto dos artigos, 
assim como no artigo de Salles e Salles (1969) sobre o carimbó, pode-se inferir o conceito de 
divertimento empregado nesses textos como lazer.

Melo (2011) explica que, no que se refere aos estudos históricos, seria mais “útil” ado-
tarmos o termo “diversão” como “expressão do objeto ao qual nos debruçamos” (p.74), nesse 
caso, expressão do lazer estudado. Ele afirma que uma possibilidade de análise desse objeto de 
estudo, ou seja, da diversão na história, seria a própria análise das representações sobre diversão/
lazer na produção de intelectuais ou no cotidiano da população,

... fazendo uso de fontes diversas para tal (inclusive as próprias manifestações artísticas, 
que podem ser úteis para que se discuta uma determinada estrutura de sentimentos na qual 
o tema está inserido) (MELO, 2011, p. 76).

Dessa forma, analisa-se aqui os artigos da RBF considerando as representações de di-
versão presentes nos textos e as relações estabelecidas com tal fenômeno.

No artigo “Festa dos Cachorros”, por exemplo, o autor Mário Ypiranga Monteiro ex-
plica que, para as pessoas envolvidas no festejo, esse se torna uma distração para as dificuldades 
da vida, configurando um momento de lazer:
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...péla-se por um dançará, um arrasta-pé, um bródio em que se esqueça as dificuldades da 
existência. Famílias inteiras se instalam numa canoa de tolda e remam um dia, dois dias 
para dançar três ou quatro” (MONTEIRO, 1961, p. 33).

Nesse trecho é possível visualizar a necessidade e a ânsia das pessoas pelo momento de 
diversão. E, a partir disso, é possível afirmar que os momentos de diversão se mostram de suma 
importância para a sociedade, “mesmo que com diferentes ênfases de acordo com as peculiari-
dades de cada momento, de cada experiência” (MELO, 2011, p. 67), pois, a exemplo desse caso, 
famílias inteiras se deslocam em busca de diversão.

Sobre as cavalhadas, por exemplo, Luís da Câmara Cascudo, citado em Brandão (1962), 
afirma que elas são

Uma linda diversão, que fazia lembrar a galantaria do tempo da Cavalaria, consistia em 
levarem os cavaleiros limões de cera, cheios de flores, que beijavam como presente de sua 
dama, e depois os atiravam uns aos outros, enchendo de flores o campo de batalha. Êsses 
divertidos espetáculos encerram-se com corridas em filas, formando meandros, volteios e 
círculos, nos quais os atores se mostraram exímios cavaleiros e todos se dispersaram, depois 
das lutas, trocando entre si manifestações de amizade, como bons cristãos (Câmara Cascudo 
citado em BRANDãO, 1962, p. 10. Grifos nossos).

Câmara Cascudo, ao se referir às cavalhadas como “uma linda diversão”, configura 
também um momento de lazer. Além dele, Brandão também se refere às cavalhadas como di-
vertimento:

Apesar, assim, de praticada por uma determinada classe da sociedade, a Cavalhada, pelo 
menos entre nós, nas Alagoas (e a melhor prova é sua ampla incidência no Estado e sua 
persistência até agora), é um divertimento do povo, um folguedo que arrasta parra assisti-lo 
uma multidão pertencente a todas as classes sociais. E esta multidão não o assiste impassí-
vel, indiferente ou estranha ao torneio, mas se agita, “torce”, como nas partidas de futebol, 
toma parte na diversão, grita animando os cavaleiros, de sua côr ou partido, premia-os com 
fitas ou cortes de fazenda quando conseguem êles tornar-se vitoriosos ao tirar a argolinha, 
e chega ao ponto de invadir a pista, aventurar-se a ser pisoteada pelos cavalos, no afã de 
melhor ver, aplaudir e animar os cavaleiros. Uma Cavalhada, como um Pastoril em dia de 
coroação de Rainha, em Alagoas e até mesmo em Maceió, é um verdadeiro delírio (BRAN-
DãO, 1962, p. 22. Grifos nossos).

Dessa forma, é possível ter um melhor entendimento “não só do fenômeno, como mesmo 
o contexto em que se apresenta” (MELO, 2011, p. 67). Observado o contexto das cavalhadas, 
como em qualquer outro divertimento, vê-se, por exemplo, que seus espectadores também estão 
sujeitos às brigas e discussões:
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Então, é um delírio, como numa vitória de Pastoril ou num campo de futebol, quando jo-
gam os principais clubes da cidade. Há chapéus jogados para o ar, gritos, abraços entre os 
partidários, foguetes de estoiro, música até dizer basta. Há casos estranhos e exacerbados 
de “torcida”. Numa das últimas Cavalhadas exibidas nas Festas de Natal de Maceió, um 
partidário do azul, quando um dos cavaleiros desta parcialidade perdia a lança ou quando 
um contrário a alcançava, jogava-se ao chão, aos emboléus, mãos na cabeça, como se esti-
vesse atacado de uma grande dor. E como nos Pastoris, há discussões, e brigas (BRANDãO, 
1962, p. 40).

Para as pessoas envolvidas indiretamente nos festejos, os espectadores, tais eventos 
representam indiscutivelmente um momento de lazer. Nesses momentos, apesar dessas pessoas 
não estarem participando efetivamente das atividades que envolvem o festejo, elas se satisfazem 
prazerosamente da mesma forma, ou até com uma intensidade maior do que aquelas que prati-
cam as atividades do festejo. Em um dos artigos sobre o Boi-de-Mamão, “O Boi-de-Mamão no 
litoral paranaense” de Fernando Corrêa de Azevedo, é possível verificar a ansiedade e o interesse 
dessas pessoas, os espectadores, no momento do folguedo:

O Doutor, a quem cabe a parte cômica do auto, é sempre recebido com risadas e traz também 
um vestuário que provoca hilaridade. Deve o papel ser representado por um indivíduo que 
tenha desenvolvida veia humorística, pois êle é aguardado com ansiedade e interêsse, por 
causa da jocosidade que provocam suas atitudes e palavras. Usa máscara e voz de falsete 
(AZEVEDO, 1963, p. 114).

Nesses casos, independente do papel do indivíduo nos folguedos, seja de espectador ou 
de ator, seu lazer é vivenciado nesses momentos. No artigo “A Festa do Divino em Lagoinha, 
SP” de Maria de Lourdes Borges Ribeiro, a autora mostra como os participantes se comportam 
durante a festa, “sem a mínima preocupação com coisa alguma, tranquilos e felizes” (p. 204):

As festas da roça, sejam ou não religiosas, acabam sempre em função, misto de danças 
e jogos de prendas e outras diversões musicais. E assim se faz em Lagoinha:

Primeiro um batepé, violas repicando e todos num bate-bate forte de estremecer a casa e 
as redondezas. Depois...damas e cavalheiros espalhados pela sala, à espera da dança. O 
violeiro mestre, que se chama Folgazão, dá os replicados que caracterizam o Lundu. Um 
burburinho percorre a assistência. “É o lundu... é o lundu...” um homem resolve começar. 
Sai num gingamento de pés arrastados, braços ligeiramente arqueados, erguidos, defronte a 
dama escolhida estala a sua castanheta e volta ao seu canto. A dama sai no mesmo gingar, 
fazendo o mesmo balanceio com os braços erguidos. O cavalheiro vem ao seu encontro, a 
viola continua repicado... quando o par se enfrenta, êle retorna ao lugar primitivo e é ela 
então que vai graciosamente fazer a escolha, retornando, depois, para onde estava, cabendo 
ao cavalheiro escolhido proceder como o primeiro (RIBEIRO, 1964, p. 195).
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E assim brincando e cantando e dançando vão até a madrugadinha, quando resolvem dor-
mir. Porém o sono é curto, porque quando o dia começa a clarear, a Folia sai cantando a 
“Alvorada do Divino”, que todos ouvem com agrado e respeito (RIBEIRO, 1964, p. 201).

São nove dias e nove noites de comemorações, quando as roças ficam desertas, porque todo 
mundo vem para a cidade e se arranja com amigos e compadres, se esparramando onde dá 
espaço. Deixam tudo e vão festar, sem a mínima preocupação por coisa alguma, tranqüilos 
e felizes como os lírios do campo (RIBEIRO, 1964, p. 204).

É possível verificar, em algumas passagens do texto, o uso de termos como “divertir”, 
“diversão” e “divertimento” fazendo relação ao lazer no texto:

Para divertir grandes e pequenos saem as tradicionais figuras de gigantes. João Paulino, 
Maria Angu e Miota. Em 1958, os festeiros considerando que as figuras já eram bastante 
conhecidas, substituíram-nas por 2 cavalhinhos, 2 palhaços e uma mulher carregando um 
fardo semelhante a uma criança, com um guarda-chuva aberto. E era de ver o susto da pe-
quenada, a correria do pessoal, todos felizes sorrindo (RIBEIRO, 1964, p. 205. Grifo nosso).

Lazer: sinÔnimO de diVersãO?

Considerando todos os artigos analisados aqui, grande parte deles apresenta os termos 
“diversão” ou “divertimento”, enfim, empregam o verbo “divertir” em seus textos relacionando 
essa noção com o lazer popular. A exemplo disso, observa-se a seguir como vários trechos dos 
artigos demonstram a variedade e o dinamismo das formas de diversão presentes nos artigos da 
RBF. No artigo “Do entrudo ao carnaval na Bahia” de Hildegardes Vianna:

O Carnaval e o Entrudo continuavam a brigar sem vantagens de parte a parte. Os bailes 
carnavalescos continuavam também  divertidíssimos, embora muitos não merecessem êste 
nome. A Sociedade União, por exemplo, anunciava e realizava como atração carnavalesca a 
última representação, no sábado do Carnaval, de bailes pastoris sob a direção de um certo 
Sr. Eduardo de Abreu Contreiras. Além do baile, quadrilhas em todos os intervalos dos re-
feridos bailes e mais duas valsas, um dueto, uma ária ou comédia compunham o programa, 
terminando tudo com polca intitulada “Carnaval”. O administrador prevenia ainda ser a 
festa só para família, pelo que não teria ingresso môças solteiras (a expressão vinha bem 
grifada), ainda mesmo com bilhetes. Pedia aos freqüentadores o favor de se portarem com 
tôda decência e moralidade (VIANNA, 1965, p.287. Grifo nosso).

“A rapaziada nacional e estrangeira”, ambas se divertiam como podiam, porém o grosso 
da população não se tinha ainda decidido a tomar partido pelo Carnaval ou pelo Entrudo. 
(...) Na década de 70 o ambiente começou a melhorar para o Carnaval. Apareceu um Bando 
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Anunciador dos festejos carnavalescos, espalhando proclamações em verso, convidando o 
povo para os bailes mascarados, convocando todos para a folia (VIANNA, 1965, p. 288. 
Grifo nosso).

Nesses trechos, a diversão em pauta é o carnaval, em uma época em que o entrudo dava 
lugar aos bailes de carnaval. Apesar do entrudo ser considerado por Vianna (1965) “nada mais 
que um censurável costume, infeliz herança de outros tempos” (p. 285), esse era um momento 
de diversão para algumas pessoas e, para acabar com tal jogo, foi necessário criar outro meio de 
diversão que o substituísse. Adotou-se, então, o carnaval, no formato de bailes de rua, pois os 
“bailes carnavalescos não estavam ao alcance de todos nem de acordo com a moral de muitos” 
(p. 285). O carnaval tornou-se, nesse momento, a diversão da “rapaziada nacional e estrangeira” 
que, aos poucos, acabou conquistando o “grosso da população”.

Durante a festa da mãe d’água, os músicos do festejo proporcionam um momento de 
diversão para os moradores do lugarejo. Como o autor explica, eles fazem a serenata “até alta 
noite”, pois, depois da janta, pressupõe-se que as pessoas envolvidas como espectadoras da 
serenata já estejam dispensadas de seus afazeres diários, “liberadas” para se voltarem a esse 
momento de diversão.

No artigo “A Dança do cateretê” de Francisco Pereira da Silva:

O Cateretê é o divertimento que outrora mais animava as populações rurais do Municí-
pio de Caçapava. Tôda criatura humana sente, imperiosa, a necessidade de uma periódica 
evasão de espírito. E o caipira destas bandas do interior paulista encontrava no “bate-pé” 
o melhor meio de fuga ou derivativo das canseiras e monotonia da vida roceira (SILVA, 
1969, p.283. Grifo nosso).

Nesse trecho estão presentes, tanto a necessidade do ser humano em ter o momento de 
“evasão do espírito”, que proporcione a ele a “fuga” das canseiras do dia-a-dia, quanto o tipo 
de diversão daquela população rural do município de Caçapava, o cateretê.

A diversidade e multiplicidade dos meios de diversão populares mostram-se presente 
nos artigos da RBF. Para exemplificar isso, o artigo “Manifestações coreográficas na religiosi-
dade brasileira”, de Maria Amália Corrêa Giffoni, mostra-se como um bom exemplo. A seguir, 
uma série de citações será evidenciada no intuito de explicitar a presença dessa multiplicidade 
de meios de diversão no artigo de Giffoni (1971):

Depois da partida do Santo, começavam os divertimentos. “De noite havia quebra-potes, 
pau-de-sebo, dança-da-corda, dança-do-saco sem  faltar o fumacento jôgo da planta”. 
Nestas manifestações, embora profanas, nada havia de condenável, todavia, a chegada e a 
partida da  imagem davam oportunidade a outras diversões como o batuque, o samba, as 
rodas de capoeira, que se realizavam ao som de instrumentos musicais e palmas  e onde a 
confusão e a licenciosidade eram grandes... As danças de salão contribuíam para o sucesso 
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e as “brincadeiras” atravessavam as noites. Os jovens divertiam-se ao som das valsas, pol-
cas, chotis, mazurcas e “pás-de-quatre”, as danças da moda. Uma vez mais, vê- se a dança 
colaborando para embelezar as festas religiosas (GIFFONI, 1971, p. 268. Grifos nossos).

No nordeste brasileiro, em dezembro, o povo se diverte com as lapinhas, reisados, guerreiro, 
pastoris, destacando-se o bumba-meu-boi, o mais popular e difundido folguedo dessa região 
(GIFFONI, 1971, p. 270, Grifo nosso).

No Nordeste, no início do século, a festa de São João abrangia danças, cantos, adivinhas e 
as diversões pau-de-sebo, corrida-de- argolinhas, gato-no-pote, além da tradicional fogueira, 
dos fogos de artifício, e dos comes e bebes típicos da região. Enquanto danças modernas 
se realizavam nos salões, o povo se divertia nas praças e terreiros com as manifestações 
coreográficas que lhe eram familiares, e que abrangiam principalmente, o samba de roda e 
o côco (GIFFONI, 1971, p. 274. Grifo nosso).

A gente mais simples diverte-se nas praças ou terreiro, ao ar livre, expandindo-se no samba-
-de-roda, batuque, jongo, danças de origem africana e de grande popularidade no Brasil 
(GIFFONI, 1971, p. 275. Grifo nosso).

Conforme a região, a folia percorre os trajetos a pé, a cavalo ou em canoa, havendo por 
essa razão bandeiras do Divino de terra, de rio, e mistas, levando a última denominação 
quando as distâncias são vencidas parte em canoa e parte por terra. Após a chegada no 
“pouso”, local onde permanece temporariamente, realizam-se orações, puxadas pelo “mestre 
da folia”, compreendendo o “terço” e outras preces.  Segue-se a função, incluindo danças e 
várias diversões. A tradição não permite divertimentos profanos na casa do “pouso”, onde 
está recolhida a “bandeira”. Tem-se notícia apenas do cururu, dança religiosa, as demais 
são realizadas em outra residência (GIFFONI, 1971, p. 277. Grifos nossos).

Após um intervalo foram executadas outras manifestações coreográficas, como a cana-
-verde-valsada, a chimarrita, o quero-bem, o vilão-de-lenço, pequenas danças profanas e 
independentes da dança-de- santa-cruz, com as quais o povo se divertiu até altas horas. 
Realizaram-se, ainda, as brincadeiras dançantes corpo-mole, viuvinha e esconde-o-lenço, que 
deram nôvo encanto ao “largo”, enfeitado de festões de bandeirinhas coloridas (GIFFONI, 
1971, p. 286. Grifo nosso).

Essa extensa gama de citações demonstra como, nos artigos da RBF aqui citados, os 
autores se referem às manifestações folclóricas como sendo fontes de diversão e divertimento e 
como, nesses casos, tem-se a relação dessas manifestações com o lazer popular. Nesses textos, é 
possível reconhecer uma busca de compensação e de fuga por meio do divertimento, uma evasão 
para um mundo diferente daquele enfrentado todos os dias pelos trabalhadores.

Sue (1982) explica que certas atividades de diversão desempenham um papel social 
indispensável para a coletividade. Um exemplo disso seria a substituição de um setor mercantil 
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sem adoção de um trabalho imposto, em que uma rede de ajuda mútua trabalha por gosto e 
exerce talentos próprios. Nas festas, nas danças e nos festejos descritos nos artigos estudados, 
esse papel social das atividades de diversão é notadamente exemplificado, pois a maioria dos 
envolvidos nos festejos contribui, de certa forma, na realização deles.

Amália Hermano Teixeira, no artigo “Folia do Divino em Natividade de Goiás”, explica 
que várias pessoas se envolvem na organização do festejo, desempenhando, assim, esse papel 
social indispensável para a coletividade: “Para custear as despesas com a festa ao Espírito Santo, 
organiza-se a folia do Divino. Músicos e cantores, com a bandeira vermelha alçada, saem pedindo 
auxílio, distinguindo-se o ciclo urbano e o ciclo rural” (p.24). Vê-se, nas descrições feitas pela 
autora, como é grande o envolvimento da comunidade no festejo:

O arrieiro conduz uma canastra (caixa de couro), onde leva o dinheiro arrecadado das es-
molas e a roupa do alferes. Do outro lado, uma bruaca com os mantimentos (arroz, feijão, 
toucinho, carne seca, farinha de mandioca, café, rapadura) e os trens de cozinha, para o caso 
de pouso forçado e ausência de morador no trajeto da folia. Sua função consiste em arrear e 
desarrear a montaria do alferes, arrumar sua rede, amornar água para o banho nos pousos, e 
levar até ele o chinelo na hora de dormir. No meio das cargas, guardando as roupas de vestir, 
vão as macas de mais ou menos um metro de comprimento por um de largura, de pano de 
tear, desses de fazer coberta, bem grosso, alvejado; as macas bem feitinhas, com bambolins 
nas cabeceiras, têm um compartimento maior para as roupas, outro menor para documentos 
e coisas miúdas; nas águas, são cobertas por couro curtido de veado ou de bezerro, seguro 
por umas correinhas amarradas na garupa do cavalo (TEIXEIRA, 1974, p. 26/27).

Analisando a diversão e/ou divertimento exemplificados aqui nos folguedos e festas 
estudadas, pode-se afirmar que tais representações de lazer se mostram como expressão da 
variedade e do dinamismo de uma sociedade, evidenciando a diversidade da população e sua 
multiplicidade de opções de lazer. Logo, a diversão e/ou divertimento analisados nesse texto se 
tornam uma exemplificação do lazer nas páginas da RBF uma vez que, explorados de forma 
leve, mas ao mesmo tempo consistente, oferecem um panorama sobre como o lazer se torna o 
prazer usufruído  no  tempo  livre  ou  tempo  de  não-trabalho   das  pessoas, tornando-se a 
expressão do dinamismo e da variedade do povo brasileiro.
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La FOrmaCiÓn de Un pÚBLiCO para La danza esCÉniCa 
deL THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO pOr mediO de sU 

diVULgaCiÓn en La prensa de 1939 a 1945

Karla Uriarte-Torres239

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMEN: El siguiente texto tiene por objetivo mostrar parte de los resultados 
de la investigación de doctorado “La divulgación de la danza escénica del Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro y sus posibles imaginarios construidos a través de la 
prensa de 1939 a 1945”, en especial, aquellos vinculados con el costo de los ingresos 
y el tipo de público esperado, debido a que, aparentemente, fueron construyendo el 
imaginario de ser esta, una práctica de elite para un público compuesto de artistas, 
intelectuales y políticos, y para un espacio/lugar de representación, estratificado 
y jerarquizado de acuerdo con el costo de entrada, el lugar ocupado dentro de la 
distribución interna del teatro y la disponibilidad de acceso según ciertos días y 
horarios. 

PALABRAS CLAVE: Divulgación. Danza escénica. Formación de público.

RESUMO: O texto a seguir tem por objetivo mostrar parte dos resultados da pes-
quisa de doutorado, “A divulgação da dança cênica do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro e seus possíveis imaginários construídos pela imprensa de 1939-1945”, 
em especial, aqueles ligados ao valor dos ingressos e ao tipo de público esperado, os 
quais, possivelmente, foram criando o imaginário de ser esta, uma prática de elite 
para um público artista, intelectual e político, bem como, para um espaço / lugar 
de representação, estratificado e hierarquizado de acordo com o valor do ingresso, 
lugar ocupado na disposição interna do teatro e a disponibilidade de acesso em de-
terminados dias e horários.

PALAVRAS-CHAVE: Divulgação. Dança cênica. Formação do público.

239 E-mail: carla_Uriarte@outlook.com
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inTrOdUCCiÓn

El comportamiento del público es impredecible y variable, sin embargo, tiende a seguir 
ciertas normas aprendidas a través del tiempo (Barrera López, 2008), generalmente, mediante 
diferentes espacios/tiempos, públicos y privados, dispuestos para la experiencia escénica, siendo 
el Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) de principal interés, por ser un espacio/lugar, 
que de 1939 a 1945, desarrollaría posibles imaginarios para un tipo de producción, consumo y 
divulgación de la danza escénica brasileña profesional.

Imaginarios, entendidos como un conjunto de abstracciones simbólicas construidas a 
partir de diferentes estímulos vivenciados durante la convivencia cotidiana, sea por medio de una 
representación global instituida, o como parte de la inserción de la imaginación individual a un 
colectivo, con la finalidad de crear representaciones mentales reguladoras del comportamiento 
humano (Baczko, 1991; Castoriadis, 1991; Lefebvre, 1991; Bourdieu, 2003).

Imaginarios que, al proyectarse sobre un espacio físico, se materializan reafirmando 
su poder (Baczko, 1991), a partir de manifestaciones como “la música, la pintura, la escultura, 
la arquitectura y, por supuesto, el teatro; que, sumado a un texto o pretexto, abraza gestos, 
máscaras, disfraces, un escenario, una breve mise-en-scène, un espacio”240 (Lefebvre, 1991, 
p.62, traducción propia). Intensificándose durante los periodos de crisis como las revoluciones 
gestantes de los Estados modernos, por medio de la apropiación de los medios de producción, 
protección, difusión y educación, lo que permite la monopolización de los emblemas y de las 
costumbres (Baczko, 1991). 

Por lo tanto, un espacio físico socializante, analizado como parte de una investigación 
interdisciplinar de doctorado que buscó comprender como se construirían posibles imaginarios 
alrededor de la danza escénica brasileña del TMRJ de 1939 a 1945 a través de la prensa, por 
considerarlos parte fundamental en la formación de públicos para las prácticas dancísticas de 
este espacio/lugar. 

Es así, como el presente texto, parte de una investigación mayor que analizó el contenido 
de dos periódicos, A manhã, voz oficial de la nación; y el Jornal do Brasil, periódico de índole 
comercial con mayor número de notas sobre la danza del TMRJ de acuerdo con la Hemeroteca 
de la Biblioteca Nacional Digital Brasil (2020); con el propósito de identificar los posibles 
imaginarios que sirvieron para su divulgación y sus elementos constitutivos, entre los que se 
encontraron, aquellos relacionados con el costo de los ingresos y el tipo de público esperado 
para este espacio/lugar concebido para la modernidad brasileña y sus prácticas artísticas.

240	 Cita	 completa:	 “Among	 non-verbal	 signifying	 sets	 must	 be	 included	 music,	 painting,	 sculpture,	
architecture,	and	certainly	theater,	which	in	addition	to	a	text	or	pretext	embraces	gesture,	masks,	
costume,	a	stage,	a	mise-en-scène-	in	short,	a	space.”	(Lefebvre,	1991,	p.62).
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eL THEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO Un espaCiO/LUgar para Las 
arTes Y Las reLaCiOnes sOCiaLes mOdernas

El Theatro Municipal do Rio de Janeiro es un espacio destinado para las prácticas sociales, 
convertido en un lugar de representación al ser articulado institucionalmente a un sentido y un 
significado identitario (Almeida Junior, 2007), en este caso, por medio mecanismos oficiales de 
reconocimiento y un consenso comunitario diferenciado. A su vez, un espacio teatral poseedor 
de espacios de representación específicos donde se desarrollarían diversos estímulos estéticos 
(Pavis, 2003). Concepción a partir de la cual, se iría construyendo durante la presidencia de 
Getulio Vargas (1937-1945) conocida como Estado Novo, una plataforma para la experiencia 
técnica y escénica de un tipo de danza para la escena: el ballet, con el fin de formar un público 
específico para esta práctica moderna (Pavlova, 2001; Pereira, 2003). 

Con respecto a este teatro, se sabe que fue construido como parte de las reformas 
urbanísticas que se propondrían a principios del siglo XX para la edificación de una capital a la 
altura de las ciudades modernas europeas, a través de la ejecución de propuestas arquitectónicas y 
urbanísticas basadas en tres dimensiones: la modernización del puerto comercial, el saneamiento 
de la ciudad y la reforma urbana, que se enfocaron en limpiar el área central habitada, en su 
mayoría, por migrantes, exesclavos y extrabajadores de las haciendas cafetaleras, los cuales eran 
vistos como un problema y sus prácticas culturales como inmorales.241  Demarcación territorial 
que también fue simbólica, debido al establecimiento de reglas de conducta impuestas a la 
población de forma “abrupta y amenazadora” (Sevcenko, 1998).

Reforma urbana cuyo símbolo máximo sería la Avenida Central, actualmente, avenida 
Rio Branco, coronada por magnánimos edificios de los cuales sobrevive el TMRJ, lugar 
seleccionado para esta investigación, por ser el espacio teatral y lugar concebido para las artes 
brasileñas que constituiría parte del mercado cultural sudamericano durante la primera mitad 
del siglo XX, junto con el teatro municipal de São Paulo y el Teatro Colón de Buenos Aires, 
Argentina (Miceli, 2006). 

Acerca de este teatro, se sabe que fue terminado durante el gobierno de Affonso Penna 
y la prefectura de Francisco Marcelino de Souza Aguiar, e inaugurado el 14 de julio de 1909, y 
en rasgos generales, sería un espacio diseñado para el desarrollo de la vida cultural y política de 
la entonces capital brasileña, observándose desde su inauguración como “[…] representó para 
el pueblo un espacio elitista que transmitía al transeúnte la idea de un templo profano donde el 
placer y las artes deleitaban a las clases privilegiadas”242 (Lima, 2000, p.220, traducción propia). 

241	 Como	 ejemplo	 de	 estas	 actividades	 inmorales	 se	 encuentra	 la	 capoeira,	 actividad	 que	 intento	
extinguirse	 por	medio	del	 cierre	de	 las	 escuelas	 de	 samba	y	 la	 persecución	de	 sus	practicantes	 y	
maestros	a	cargo	del	marsical	Floriano	(Sevcenko,	1998).

242	 “Desde	 a	 sua	 inauguração,	 o	 Teatro	 Municipal	 representou	 para	 o	 povo	 um	 espaço	 elitista	 que	
transmitia	ao	transeunte	a	ideia	de	um	templo	profano	onde	o	prazer	e	as	artes	deleitavam	as	classes	
privilegiadas.”	(Lima,	2000,	p.220).
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Un espacio para las artes con un elevado costo de los ingresos y una distribución interna 
del espacio jerarquizada, el cual estaba dividido en platea y camarotes principales para los 
hombres de negocio; primera planta de camarotes para la alta burguesía, segunda planta para 
la pequeña burguesía, y galería para las personas de pocos recursos (Lima, 2000).

Actualmente, este teatro posee un total de 2256 asientos que aún conservan la distribución 
jerarquizada de los lugares según la calidad de la visibilidad, conforto, e, incluso, cargo político, 
con todo y sus cuatro reformas realizadas en 1934, 1975, 1996 y 2008.243 Estratificación dispuesta 
dentro de este espacio/lugar, que según Chaves Junior (1971), serviría para la apreciación de una 
oferta mayormente extranjera, perceptible desde las primeras funciones de danza ofertadas por 
este teatro hasta la época estudiada, cuyos ingresos presentaban los valores que a continuación 
serán detallados.

VaLOr de LOs ingresOs para LOs BaiLadOs deL TmrJ de 1939 – 1945

Carloni (2013), señala que, a principios del siglo XX, una de las preocupaciones de los 
artistas nacionales además de la oferta extranjera y la competencia del cinema, eran los altos 
precios existentes para las diversiones teatrales que hacían de este tipo de espectáculo una opción 
inaccesible para parte de la población, que de 1939 a 1945, contaría con un salario mínimo de 
240 mil réis asignado a partir del Decreto-Ley 2162 de 1940, (Decreto-lei, 1940), salario mínimo 
que debido al cambio de moneda fue modificado en enero de 1943 para Cr$300,00, y aumentado 
para  Cr$380,00, en diciembre del mismo año por el Decreto -Ley 5977 (Decreto-lei, 1943). 

Salario mínimo que serviría como base para analizar el costo de los boletos a lo largo 
de 1939-1945, que de acuerdo con las fuentes analizadas, estarían dispuestos para el público en 
tres modalidades: por abono, venta individual y precios populares, con una distribución de los 
valores según su localización espacial, tal y como fue señalado por Lima (2000), observándose 
como los más caros corresponderían a las frisas y camarotes, probablemente, por comprender 
la compra total de los asientos que las conformaban; y los más económicos a las galerías. Como 
ejemplo de esto, a través de los Cuadros 1 y 2, se muestran algunos ejemplos de los costos en 
relación con el salario mínimo.

243	 	Información	obtenida	a	través	de	la	página	digital	del	Theatro Municipal do Rio de Janeiro en diciembre 
de 2017.
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Cuadro 1: Relación del costo de los ingresos por abono de 1939, 1940, 1943 y 1945

Año Artista
No. de 

funciones
Salario 
Mínimo

Valor de los ingresos por abono y su 
equivalente en porcentaje del salario mínimo

Frisas y 
Camarotes

% Galerías %

1939
Cuerpo de Baile 
del TMRJ

4 240$000 580$000 241.66% 20$000 8.33%

1940
Ballet de Monte 
Carlo

8 240$000 1:750$000 729.16% 96$000 40%

1943
Cuerpo de Baile 
del TMRJ

5 300 Cr 700 Cr 233.33% 45 Cr 15%

1945
Cuerpo de Baile 
del TMRJ

4 380 Cr 1000 Cr 263.15% 80 Cr 21%

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	periódicos	A manhã	y	Jornal do Brasil.

Cuadro 2: Relación del valor de los ingresos individuales de 1939, 1940, 1943 y 1945

Año Artista
No. de 

funciones
Salario 
Mínimo

Valor de los ingresos individuales y su 
equivalente en porcentaje del salario 

mínimo
Frisas y 

camarotes
% Galerías %

1939
Cuerpo de Baile 
del TMRJ

4 240$000 180$000 75% 7$000 2.91%

1940
Ballet de Monte 
Carlo

8 240%000 300$000 125% 15$000 6.25%

1943
Cuerpo de Baile 
del TMRJ

5 300 Cr 200 Cr 66.66% 12 Cr 4 %

1945
Cuerpo de Baile 
del TMRJ

4 380 Cr 250 Cr 65.78% 20 Cr 5.26%

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	periódicos	A manhã	y	Jornal do Brasil.

Por otra parte, también se percibió que las funciones a precios populares serían ofertadas 
como tardeadas para los fines de semana, y anunciadas bajo las siguientes expresiones, “precios 
al alcance de todas las bolsas” (Teatros, 23 de mayo de 1941, p.11) “precios popularísimos” 
(Teatros, 5 de julio de 1941, p.11) y “precios inferiores al cinema” (Teatros, 12 de octubre de 
1941, p.38). Siendo los lugares más económicos los balcones y galerías que, en 1942, costaban 
5$000 réis, mientras en 1945, las frisas y camarotes costarían 50Cr, los balcones 10 y las galerías 
5. Valores que rondaban entre el 1% y 2% del salario mínimo estipulado, por debajo de cualquier 
porcentaje destinado a las necesidades básicas, por lo tanto, accesibles para el público asalariado.
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De igual forma, se percibió como la venta individual estaría sujeta a la disposición del 
boletaje restante de la venta por abono, lo cual podría haber establecido una jerarquía estipulada 
desde la venta de los boletos, donde el lugar más alto sería ocupado por los abonantes seguido 
por la venta individual, y, finalmente, por la venta a precios populares, estableciendo así, una 
jerarquía de acuerdo con el costo, pero también por el tiempo de compra.

Es así, como de forma general, se puede decir que, aunque hubo algunos intentos de 
inclusión durante el primer gobierno de Getulio Vargas por medio de la estipulación de precios 
populares para este espacio/lugar, de igual modo, se estaría fomentando una diferenciación de 
acceso, preservando las funciones de estreno -generalmente en horario nocturno-, y los mejores 
lugares -por su visibilidad y acústica-, para aquellas (os) con posibilidades económicas de bancar 
los precios de los ingresos y de transporte.

Por lo tanto, se percibió una abertura condicionada de este espacio de acuerdo con el 
costo de los ingresos, aunque, al parecer, se intentara promover su pertenencia a través de la 
prensa por medio de expresiones como, “nuestro mayor teatro” (Nomes do día, 3 de junio de1943, 
p.2), donde “nuestro”, podría estar relacionado con las posibilidades económicas de acceder a él. 

Ante esto, se percibe como el problema de la división o estratificación social, no siempre 
estaría relacionado con el valor moral o la política de lo representado, sino, por cómo los cuerpos 
son dispuestos en los espacios y tiempos que a su vez son dilacerados, creando formas particulares 
de convivencia próxima o distante entre los asistentes y la obra (Rancière, 2010). Asistentes de 
quienes se esperarían ciertas características para acceder a este teatro según las fuentes analizadas 
que a continuación serán mostradas.

eL pÚBLiCO deL TmrJ de 1939 a 1945 represenTadO a TraVÉs de La 
prensa BrasiLeña

Según Carloni (2013), el público del TMRJ era compuesto por miembros de la elite, 
entre los que se encontraba el propio Getulio Vargas. Lo cual se pudo corroborar a partir de 
comentarios como el siguiente, “[…] ocuparán frisas y camarotes familias de destaque social 
y toda la alta administración del país.” (Teatros, 18 de mayo de 1941, p.33),244 que anunciaría 
los bailados clásicos a beneficio de las inundaciones de Porto Alegre organizados por la primera 
dama Darcy Vargas. 

Destaque social, en apariencia, relacionado con una elite constantemente referenciada 
en las notas, como se observa en aquella que anunciaba al Ballet de Monte Carlo de la siguiente 
forma: “[…] una asistencia entusiástica en que figurarán todas las personalidades representativas 
de nuestra más alta y mejor sociedad.” (Teatros, 3 de abril de 1940, p.11)245, así como en aquella 

244	 “[...]	ocuparão	 frisas	e	 camarotes	 famílias	de	destaque	social	 e	 toda	a	alta	administração	do	país.”	
(Teatros,	18	de	mayo	de	1941a,	p.33).

245	 “[...]	uma	assistência	entusiástica	em	que	que	figurarão	todas	as	personalidades	representativas	da	
nossa	mais	alta	e	melhor	sociedade.”	(Teatros,	3	de	abril	de	1940,	p.11).
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dirigida a promover las funciones del Original Ballet Russe: “Toda la elite social, intelectual 
y artística de Rio asistirá una serie de maravillosos espectáculos, por cierto, los más bellos, ya 
presentados en nuestra ciudad.” (Teatros, 5 de abril de 1942, p.9)246, composición de esta elite, que 
además de pertenecer a la más alta sociedad carioca era integrada por “intelectuales y artistas.” 

Público que, al parecer, sería poseedor de una educación previa para la apreciación de 
esta arte, según se observa en la siguiente expresión: “Una buena noticia para los apreciadores de 
la danza clásica” (Teatros, 12 de octubre de 1941, p.38).247 que anunciaba las representaciones 
del Cuerpo de Baile en 1941; así como también considerado con buen gusto, así señalado a través 
del siguiente comentario localizado en una nota referente al Conjunto Coreográfico Brasileiro, 
que decía, “Todos los aplausos que de cierto los esperan serán pues, un incentivo, una prueba 
de comprensión y de buen gusto.” (Nomes do dia, 9 de diciembre de 1945, p.5).248

Notas periodísticas a través de las cuales, igualmente se expresaría el interés por atraer a 
un grande público mediante funciones benéficas y especiales para las clases populares, ofrecidas 
por distintas agrupaciones de danza como el Cuerpo de baile, que, en 1941, agotaría las entradas 
en tres días como una muestra del “enorme interés del pueblo” por esta arte (Teatros, 23 de 
octubre de 1941, p.11).

Movimiento hacia las clases populares, posiblemente, motivado por el propósito de 
educar culturalmente al pueblo para, “apurar el sentimiento estético de los espíritus en formación” 
(Teatros, 24 de abril 1940, p.11),249 intención expresada asimismo por el decreto que dio vida 
al Ministério de Educação e Saúde Pública y al Departamento de Imprensa e Propaganda, 
organismos de los cuales dependería la vida cultural del país. 

Es así, como, en general, con respecto al Theatro Municipal de Rio de Janeiro, se observar 
que sería un espacio escénico concebido para la representación de las artes tanto nacionales como 
internacionales, así como un lugar pensado para la representación social y política del país; un 
espacio/lugar de arte estructurado por medio de una política de regeneración que materializaría, 
objetiva y subjetivamente, la separación jerárquica de sus habitantes, haciendo de su área interna 
y externa, un lugar exclusivo para cierto tipo de población deseada, generalmente, burguesa y 
acorde con la vida moderna; de igual forma, un espacio/lugar de representación utilizado para 
la práctica de una danza escénica, predominantemente extranjera, cuya oferta nacional sería 
ofertada en un inicio por el Cuerpo de Baile del TMRJ.

246	 “Toda	a	elite	social,	intelectual	e	artística	do	Rio	assistirá	uma	serie	de	maravilhosos	espetáculos,	por	
certo	os	mais	belos,	já	apresentados	na	nossa	cidade.”	(Teatros,	5	de	abril	de	1942,	p.9)

247	 “Uma	boa	notícia	para	os	apreciadores	de	dansa	clássica.”	(Teatros,	12	de	octubre	de	1941,	p.38).
248	 “Todos	os	aplausos	que	ao	certo	os	esperam	serão,	pois,	um	incentivo,	uma	prova	de	compreensão	e	

bom	gosto.”	(Nota	individual,	9	de	diciembre	de	1945,	p.5).
249	 	Além	do	fundo	cultural,	apuram	o	sentimento	estético	de	espíritos	em	formação.”	(Teatros,	24	de	abril	

de 1940, p.11).
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COnsideraCiOnes FinaLes

En consecuencia, podría considerarse que este teatro y sus prácticas estuvieron articulados 
a imaginarios concebidos y divulgados a partir de una imagen estratificada y jerarquizada que, 
probablemente, fueron formando un público que buscaría alcanzar un lugar dentro de este teatro 
de acuerdo con sus aspiraciones sociales y políticas, construyéndose así, una identidad para este 
teatro cercana al estilo de vida intelectual, artístico y político, y, por ende, lejano al resto de la 
población.

Imaginario que, aparentemente, todavía se conserva y divulga a partir de su marketing 
según Figueiredo (2019), al seguir promoviendo este teatro como  “un local de artes clásicas y no 
permitir la entrada de personas vistiendo bermudas y chanclas” (p.81, traducción propia) 250, 
así como por seguir reforzando el aspecto caro de los espectáculos y su proyección internacional 
a través de sus anuncios publicitarios.

Ante esto, ¿hasta dónde esta estratificación y jerarquización ha permeado la formación del 
público brasileño para otros espacios/lugares, físicos y virtuales, destinados para la representación 
de la danza escénica similar a la oferta divulgada para el TMRJ?, de igual manera que sería 
interesante conocer, ¿cómo  estos imaginarios descritos afectarán o serán afectados por la nueva 
forma de organizar los cuerpos dentro de los espacios/lugares desarrollados para la danza escénica 
a raíz de la situación actual de distanciamiento social provocada por el Covid-19? 
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O COrpO e a diVersãO: represenTaçÕes da pampULHa na 
reVisTa aLTerOsa (1939 – 1945)

Gelka Arruda de Barros251

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Sabará

RESUMO: Este artigo trata das representações sobre o Complexo Arquitetônico da 
Pampulha contidas na Revista Alterosa, decorrentes das mudanças da vida social 
de Belo Horizonte em seu processo de urbanização, entre 1939 e 1945. A primeira 
seção, apresenta brevemente algumas transformações urbanísticas que auxiliaram a 
gestar novos ares na capital mineira. A segunda seção, aborda, propriamente dito, 
o imaginário civilizatório construído em torno da Pampulha e sua relação com a 
construção de uma nova imagem de Belo Horizonte. 

PALAVRAS-CHAVE: Revista Alterosa. Corpo. Diversão. Pampulha. Estado Novo.

RESUMEN: Este artículo trata de las representaciones sobre el Conjunto 
Arquitectónico de Pampulha contenidas en la Revista Alterosa, producto de los 
cambios en la vida social de Belo Horizonte en su proceso de urbanización, entre 
1939 y 1945. La primera sección presenta brevemente algunas transformaciones 
urbanas que ayudaran a crear nuevos aires en la capital minera. La segunda sección, 
aborda, propriamente hablando, el imaginario civilizador construido alrededor de 
Pampulha y su relación con la construcción de una nueva imagen de Belo Horizonte. 

PALAVRAS CLAVE: Revista Alterosa. Cuerpo. Divertido. Pampulha. Estado Novo.

inTrOdUçãO

No início dos anos 1940, Belo Horizonte vivenciava um intenso processo de transfor-
mação. Vários elementos contribuíram para o florescimento de uma nova dinâmica sociocul-
tural na cidade, tais como a verticalização do centro da cidade, a diversificação do comércio, 
a urbanização da área suburbana e a ampliação da sua infraestrutura, a construção da Cidade 
Industrial e a criação e reorganização de aparelhos sociais, econômicos e culturais. O contexto 
nacional estava marcado pelo projeto nacionalista e intervencionista do Estado Novo252 e pelo 

251 E-mail: gelkabarros@yahoo.com.br
252	 O	 regime	 político	 do	 presidente	 Getúlio	 Vargas,	 conhecido	 por	 Estado	 Novo	 (1937-1945),	 era	

caracterizado	pela	centralização	do	poder,	autoritarismo,	populismo,	nacionalismo	e	anticomunismo.	
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estreitamento das relações entre Brasil e EUA por meio da chamada Política da Boa Vizinhança 
que objetivava obter o alinhamento do país ao esforço de guerra norte-americano. 

O artigo trata das representações sobre o Complexo Arquitetônico da Pampulha con-
tidas na Revista Alterosa, decorrentes das mudanças da vida social de Belo Horizonte em seu 
processo de urbanização, entre 1939 e 1945. Para tanto, foram analisados, sistematicamente, 
todos os 68 exemplares publicados entre 1939 e 1945 e disponíveis no acervo da Hemeroteca 
Histórica da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

A Alterosa foi uma revista ilustrada mineira, criada em agosto de 1939, pelo jornalista 
Olímpio de Miranda e Castro. Periódico de caráter literário e noticioso, de frequência mensal, 
entre suas seções figuravam principalmente contos e crônicas, entremeados por reportagens 
econômicas, políticas e sociais sobre o estado de MInas, notas sociais, humor, poesia, passatem-
pos, entretenimento como o rádio e o cinema, prescrições sobre saúde, beleza, moda e anúncios 
publicitários. 

Diante da perspectiva de que a revista circulou em um importante contexto histórico, 
buscou-se identificar e analisar, em suas estratégias discursivas, as representações político-econô-
micas, ideológicas e estéticas que impactaram a dinâmica social da cidade, em uma abordagem 
direta de seu conteúdo, posto que ela fez parte desse processo de construção. A escolha deste 
modelo buscou captar os processos de produção de sentidos presentes nas práticas sociais mate-
rializadas na Alterosa por meio dos atos comunicacionais que, segundo Marialva Barbosa (2009), 
caracterizam a correlação entre comunicação e história, na medida em que “a história é sempre 
interpretação feita a partir de quem, do presente, olha o passado. A história é sempre narrativa, 
algo que foi narrado no passado e que agora podemos re-narrar” (Barbosa, 2009, p. 24). 

A publicação que tinha a pretensão de representar a cultura de Minas Gerais no país, 
cujo projeto editorial visava à circulação nacional, a partir de 1942 começou a propagar as 
transformações da capital mineira.

a TransFOrmaçãO da imagem de BeLO HOrizOnTe

Ao longo dos anos de 1939 a 1945, diversos fatores auxiliaram a construção do imagi-
nário civilizatório dos belo-horizontinos. A reurbanização e a verticalização crescente da capital 
eram motivo de orgulho:

A magnífica capital dos mineiros, ao completar 44 anos, não é mais a ‘cidade vergel’ – a 
época do cimento e do ferro – grandes arranhas-céos e obras gigantescas de saneamento – a 
eloquencia das estatisticas e o assombroso progresso material da cidade – onde se encon-
tram a obra da natureza e a mão do homem (Belo Horizonte espelha..., Alterosa, janeiro 
de 1942, p. 74).

A cidade arborizada dava lugar aos grandes edifícios, o cenário urbano se transformava 
pelo uso avançado da técnica e pela melhoria das condições sanitárias da população. De acordo 
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com Cintia Arreguy e Rafhael Ribeiro (2008, p. 12), a partir de 1940, o crescimento de Belo 
Horizonte deveu-se à expansão das indústrias. A área central que concentrava praticamente 
toda a infraestrutura da cidade, estava quase toda ocupada e, por isso, a expansão se fez “para 
cima”, pelos arranha-céus.

As obras que atestavam materialmente as transformações vividas pela sociedade mineira 
faziam parte, segundo a Alterosa, de uma nova visão política que, devia-se à mudança de um 
velho hábito dos administradores do estado de governar beneficiando sua região de nascimento, 
o que a revista dizia ter acabado nos últimos dez anos, sob o governo de Benedito Valadares, 
que cuidava “igualmente de todos os municípios, sem mostrar preferência por qualquer região 
do Estado” (O aniversario da capital, Alterosa, dezembro de 1944, p. 93). Apesar do comentário 
abranger Minas Gerais, a matéria tratava da capital e, de forma contraditória, apontava que 
ela teria recebido do interventor uma “atenção especial merecida e justa”, que transformou sua 
fisionomia, pois atacou seus problemas com o objetivo de torná-la “uma verdadeira metrópole de 
civilização e de progresso, um legitimo motivo de vaidade para os mineiros!” (O aniversario…, 
Alterosa, dezembro de 1944, p. 93). Observa-se que o enfrentamento dos problemas da capital 
e sua transformação em uma metrópole civilizada justificava priorizá-la entre outros municípios 
mineiros, pois, como capital do estado, ela representava a todos os mineiros. 

Em 1944, parecia não restar dúvida de que Belo Horizonte tinha alcançado seu sonho 
de progresso: 

Houve períodos de atividade brilhante e fases de estagnação. De 1914 a 1918, por exemplo, 
durante o período da primeira conflagração mundial, quase nada se fêz. E em verdade, o 
período áureo de Belo Horizonte deve ser assinalado no último decênio. Quem mora aqui 
sabe disso. Foi nestes últimos dez anos que o progresso local adquiriu um ‘elan’ nunca visto 
(O aniversario…, Alterosa, dezembro de 1944, p. 92).

Esta citação mostrava a alternância de períodos de muita e pouca atividade urbanística 
na cidade ao longo de seus quarenta e poucos anos de história. Durante a Primeira Guerra Mun-
dial (1914-1918), o esgotamento da oferta de energia elétrica foi um dos principais obstáculos 
ao processo emergente de industrialização (Pereira, 2009, p. 62-63). 

Durante esse período, segundo a matéria, foram criadas, pelo interventor Valadares, a 
Feira Permanente de Amostras, a Rádio Inconfidência, a Cidade Industrial, a Feira Permanente 
de Animais, o Instituto Químico e Biológico de Minas Gerais, os Entrepostos Belo Horizonte, 
a Escola Superior de Veterinária e iniciada a construção da Cidade Universitária, entre diversos 
outros empreendimentos. A imagem de capital civilizada encontrou no Complexo Arquitetônico 
da Pampulha a maior expressão dos novos ares da capital. 
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a “COpaCaBana” de BeLO HOrizOnTe 

Belo Horizonte não podia permanecer na quietude monótona das cidades silenciosas e 
mornas. Ruas, avenidas e praças cheias de flores e de sombras já não bastavam ao inquieto 
anseio dos mineiros. Às cidades, como às mulheres, não basta, apenas, a pureza das formas; 
é preciso também a graça que as vivifica. A Pampulha veio, como uma rima sonora na extre-
midade de um verso, encher de harmonia a vida tranquila e quieta da metropole incipiente. 
No espelho metalico de suas águas, na leve graça de suas curvas, na transparencia iluminada 
de suas construções, a cidade encontrou a forma indecisa e esbelta de seus sonhos de arte. 
Ao ritmo viril dos musculos de sua mocidade as embarcações a remo e as velas sugestivas 
e nostalgicas enchem de vibrações novas a paisagem social da cidade (Belo Horizonte não 
podia…, Alterosa, janeiro de 1944, p. 101). 

O trecho acima compõe o discurso proferido por Juscelino Kubitschek em um evento 
realizado pelo Rotary Club em homenagem ao prefeito pelo conjunto das obras realizadas. A 
fala apresentava uma nova imagem de Belo Horizonte. Uma cidade vívida, graças ao erguimento 
de um complexo arquitetônico voltado para o lazer e o turismo – a Pampulha, sugerindo que, 
a partir daquele momento, a capital materializava seu ideal de civilidade. A metáfora entre a 
cidade e a mulher refletia o paradoxo da cidade planejada para expressar a modernidade mineira, 
mas que carecia de dinamismo social. Cabe ressaltar que não é meu objetivo realizar discussões 
conceituais acerca do que se aproxima ou se distancia do que era entendido por modernidade em 
outras esferas, portanto buscou-se privilegiar as discussões e análises da fonte primária eviden-
ciando os sentidos e as peculiaridades do ideário moderno construído e apresentado pela revista. 

O Conjunto Arquitetônico da Pampulha idealizado por Kubitschek e projetado por Os-
car Niemeyer foi realizado entre os anos de 1941 e 1945. O projeto era composto originalmente 
por um cassino, um iate clube, um hotel (que não foi executado), uma igreja, uma casa de baile 
e a residência do prefeito. O objetivo da obra era dotar a cidade de uma área de turismo e lazer. 
Marcelo Cedro (2010) diz que seu planejamento seguiu os pressupostos da Carta de Atenas253 
conjugando a criação de lagos artificiais e áreas verdes para a prática de esportes, visando com-
pensar a população pelo trabalho desgastante do cotidiano. 

Antes mesmo da inauguração do complexo, a Pampulha já construía o imaginário mo-
derno da cidade, seja pela organização do 1º grande circuito da Pampulha (O empolgante…, 
Alterosa, abril de 1942, p. 44), prova automobilística transmitida pela Rádio Guarani, seja pela 
venda dos lotes à margem da lagoa. O esporte e a diversão estavam ligados para promover Belo 
Horizonte ao status civilizatório, sendo o paradigma local, a capital do Rio de Janeiro: 

253 A	Carta	de	Atenas	foi	resultado	do	último	Congresso	Internacional	de	Arquitetura	Moderna	(Ciam)	
que	contou	com	arquitetos	e	técnicos	em	planejamento	urbano	de	vários	países.	Publicada	em	1942,	
tinha	por	objetivo	buscar	soluções	urbanísticas,	diante	do	caos	em	que	se	encontravam	várias	cidades	
do	mundo	(Cedro,	2010).	
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A avenida da Pampulha será uma das mais belas do Brasil e um orgulho de Belo Horizonte. 
É para lá que está se estendendo a capital, com todo o seu feitiço de mulher bonita. Somas 
consideráveis tem a Prefeitura investido ali, com a finalidade de torná-la um centro de atração 
e encantamento. Será a Copacabana de Belo Horizonte (Pampulha – A “Copacabana”…, 
Alterosa, maio de 1942, p. 77). 

A prefeitura, na figura de Juscelino Kubitschek, associou o desenvolvimentismo ao seu 
plano político de construção de uma nova imagem da cidade. Para tanto, era necessário que as 
obras incorporassem valores modernos de modo a alterar os costumes provincianos e incutir nos 
moradores da cidade a vivência do presente (Starling, 2002, p. 35). Isto significava acompanhar 
o espírito do tempo que se impunha na capital. 

As obras que o administrador tinha realizado transformaram Belo Horizonte em “uma 
capital moderna, cheia de vida, dinamica. Canalizou para aquí, a atenção de visitantes ilustres, 
mostrando a eles que em pleno coração de Minas se ergue a mais bela das novas capitais brasi-
leiras” (Tres anos…, Alterosa, maio de 1943, p. 117), sendo a Pampulha considerada sua obra 
emblemática. A matéria anunciava que o cassino, a casa de baile e o “iate-golfe”, obras do com-
plexo de turismo e lazer, deram visibilidade à cidade no cenário nacional afirmando seu caráter 
progressista. A Pampulha seria a cristalização da vocação de modernidade de Belo Horizonte que, 
a partir daquele momento, retornava ao seu lugar de destino, pois essas obras representavam “a 
pena de morte para um conservantismo fictício ao mesmo tempo que colocaram Belo Horizonte 
no seu verdadeiro lugar de capital moderna e culta” (Tres anos…, Alterosa, maio de 1943, p. 
118),  O complexo de turismo e lazer inaugurou a presença da arquitetura moderna na capital 
que ganhou notoriedade nacional e internacionalmente, projetando Niemeyer como expoente do 
movimento modernista (Bahia, 2011). Certamente, a inauguração da Exposição Brazil Builds, 
em 1943, no Museum of Modern Art de Nova York (MoMA), contribuiu para a divulgação 
do Complexo Arquitetônico da Pampulha, consequentemente, da cidade, internacionalmente. 
A mostra fazia parte do conjunto de ações da Política de Boa Vizinhança norte-americana e 
consistia numa exposição e num livro sobre a arquitetura barroca, imperial e contemporânea 
brasileira (Bahia, 2011, p. 145). 

O Cassino254 e a Casa do Baile255 iniciaram atividades em 1942, embora o conjunto 
inaugurado em 1943 não estivesse totalmente concluído. A Igreja São Francisco de Assis foi con-
cluída em 1945, não obtendo a sagração pela Cúria Metropolitana, na época representada pelo 
Arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral256. A residência do prefeito, projetada às margens 

254 O	Cassino	funcionou	até	1946,	quando	foi	desativado	pela	proibição	dos	jogos	de	azar	no	Brasil.	Após	
quase	uma	década	fechado,	foi	reaberto	como	museu	em	1957,	após	mobilização	da	prefeitura	e	da	
população	belo-horizontina,	em	1955.	Hoje,	o	edifício	abriga	o	Museu	de	Arte	da	Pampulha	(Bahia,	
2011).

255 Após	alguns	anos,	a	Casa	do	Baile	sob	administração	privada	e	pública,	alternadamente,	permaneceu	
desocupada	 até	 ser	 restaurada	 em	 2002,	 quando	 foi	 reaberta	 como	 espaço	 cultural	 vinculado	 à	
Secretaria	Municipal	de	Cultura,	ainda	em	vigor	(Bahia,	2011).

256	 A	Igreja	praticamente	não	foi	mencionada	na	publicação,	provavelmente	pelo	embate	que	envolvia	
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da lagoa, conhecida como Casa JK,257 foi construída para servir de modelo para o “bem-viver” 
(Bahia, 2011). Obviamente, um empreendimento de tal porte serviu preferencialmente ao usu-
fruto do tempo de não trabalho de uma classe abastada que aderira ao projeto, pela lógica do 
pertencimento e da distinção gerida pelo desejo de legitimar-se e representar-se como moderna. 

O Iate Golfe Clube,258 além de piscinas e quadras de esportes, incorporava a lagoa para 
a prática de esportes náuticos (remo, vela e regatas). A inauguração da linha de bondes ligando 
o centro da cidade à Pampulha, em 1944, ocorreu na ocasião da realização da prova de Regatas 
Governador Valadares (Bahia, 2011, p.113). O evento esportivo foi reportado pela revista, em 
tom entusiástico, devido à introdução de tal esporte na capital mineira: “o dia 2 de julho último, 
assinalou uma data realmente histórica nos anais esportivos mineiros: a implantação auspiciosa, 
em nós, do nobre esporte das regatas” (O estrondoso…, Alterosa, agosto de 1944, p. 67). 

A implantação do remo condizia com os novos tempos que se estabeleciam na cidade, 
em acordo com o desejo de tornar visível seu projeto de modernidade. Pelo esporte operava-se 
a construção da imagem da capital e dos mineiros. Após o preenchimento de lacunas e resolu-
ção de problemas em seu desenvolvimento urbano e econômico, que a colocavam em posição 
desfavorável como metrópole no cenário brasileiro, simbolicamente, a capital se sentia próxima 
à civilidade do Distrito Federal, pela prática esportiva do remo, pois o Rio de Janeiro, segundo 
Victor Melo (2006, p. 7), era a metrópole que ditava modas, comportamentos, sistema de valores 
e formas de viver no país. 

A implantação dos esportes náuticos na cidade estava prevista no projeto idealizado pelo 
administrador. Kubitscheck afirmava, em seu relatório ao interventor Valadares, que a Pampu-
lha não seria uma obra completa se não tivesse um espaço destinado ao aperfeiçoamento físico 
do homem (Relatório..., 1941, p. 43), argumentando que a obra tinha um caráter formativo, 
inserido em um plano maior de construção nacional: 

[...] o Iate Golfe Clube, dotado de instalações modernas e que, em breve, estará com tôdas 
as obras concluídas, para que esportes como os do remo e da vela possam ser praticados 
pela mocidade, completando-se as finalidades de um plano de aperfeiçoamento da raça, do 
qual o Minas Tenis Clube é centro irradiador. 

A fala do prefeito sugeria que a introdução dos esportes náuticos na cidade seria a eta-
pa de conclusão do projeto de fortalecimento da raça, que tinha o Minas Tênis como principal 

o	 projeto	modernista	 de	 Kubitschek	 e	 o	 conservadorismo	 do	 Arcebispo	 da	 capital.	 Para	maiores	
informações	ver	Barros	(2018).

257 A	Casa	JK	ou	Casa	Kubistschek	foi	tombada	pelos	órgãos	de	preservação	federal,	estadual	e	municipal.	
Adquirida	pela	Prefeitura	de	Belo	Horizonte	em	2005,	é	parte	do	núcleo	do	Museu	Histórico	Abílio	
Barreto	vinculado	à	Fundação	Municipal	de	Cultura	(Bahia,	2011).	Em	2013,	o	espaço	foi	inaugurado	e	
funciona	como	instituição	de	memória	de	Belo	Horizonte.	

258 Em	 1961,	 o	 Iate	 Golfe	 Clube,	 sob	 administração	 de	 Amintas	 de	 Barros,	 foi	 vendido,	 tornando-se	
propriedade	privada	e	mudando	o	nome	para	Iate	Tênis	Clube	(Bahia,	2011).	
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propagador das práticas esportivas na cidade. O esporte, como instrumento de controle e adap-
tação do corpo às exigências do progresso, educava os jovens para a ética do trabalho. O remo 
se ajustava a essa finalidade por ser considerado o esporte do “exercício físico” e incorporar o 
espírito moderno. Era saudável, ativo e desafiador, portanto educava o músculo e a moral. Uma 
prática esportiva que se constituía, desde a virada do século no Rio de Janeiro, adequada para 
preparar uma juventude altiva e forte para a condução da nação ao progresso (Melo, 2006, p. 7-9). 

A diversão fazia parte do empreendimento econômico voltado para os moradores da 
cidade e para o turismo. Nas palavras de Kubitschek, notava-se que a diversão, naquele tempo 
histórico, estava fortemente ligada ao revigoramento corporal para o retorno ao trabalho: “como 
capital já de vida intensa e trepidante, Belo-Horizonte, por êsse lado, reclamava um retempêro 
das energias gastas no labor diário” (Relatório..., 1941, p. 38). É preciso lembrar que a ideologia 
do Estado Novo procurava suprimir a luta de classes e o trabalho era considerado como digno 
de todo cidadão comprometido com o progresso da nação (Gomes, 1999). O que na prática 
funcionava de outra forma porque os lugares destinados às camadas abastadas e aos populares 
eram distintos. 

No discurso da revista sobre a Pampulha, e no próprio projeto arquitetônico, é possível 
apontar contradições: 

Aquele aristocrático bairro é hoje o centro de atração do povo de Belo Horizonte. Do povo, 
da elite e de todas as classes enfim. Juscelino Kubitschek tem, em alto gráu, o sentido hu-
mano e democrático da existência e por isso, suas obras são ao mesmo tempo para o povo 
e para as elites (Um domingo…, Alterosa, fevereiro de 1944, p. 46).

Um bairro aristocrático, a princípio, não conjuga todas as classes sociais. No máximo, 
comporta alguns elementos da classe média, mas não a classe popular. Dessa forma, não eram 
todas as classes que tinham acesso aos aparelhos de lazer do conjunto. Apesar do projeto prever 
um espaço destinado às classes populares, o sentido “humano e democrático” citado pela revista 
dizia respeito ao caráter moralizador prescrito para a Casa do Baile que, segundo o prefeito, 
tinha a função social de proporcionar diversão sadia para o povo (Relatório..., 1941, p. 43). Ao 
contrário do Cassino, a Casa do Baile não tinha jogos nem atrações internacionais, a diversão se 
limitava à dança popular. Caracterizado por materiais e acabamentos menos nobres, não tinha 
uma rampa de acesso ligada a um promontório, estava localizada no mesmo nível da avenida, 
tendo seu acesso facilitado. A própria arquitetura dos espaços de lazer definia seus frequentadores. 
Se, por um lado, a Casa do Baile, por sua “simplicidade” não intimidava os populares, por outro 
lado, o Cassino, por sua opulência, demarcava o lugar social e político da elite. Denise Marques 
Bahia (2011, p. 120) menciona que o projeto de Niemeyer, intencionalmente, criou para o lugar 
a espacialização e a transparência que permitiam ver e ser visto no teatro da vida social. 

O Palácio de Cristal, nome pelo qual o cassino também era conhecido, agregava entre 
suas atrações cantores e humoristas nacionais, o Pampulha Ballet e artistas da Broadway, além 
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dos jogos. Frequentado por turistas e pela elite local, segundo a revista, o cassino proporcionava 
um “verdadeiro mostruário de modas e refinamento, onde as ‘toilettes’ mais ‘chics’ são exibidas 
em meio à serie de atrações que a Pampulha promove tôdas as noites” (Elegancia…, Alterosa, 
dezembro de 1945, p. 169).

Grande parte das notas sociais sobre a Pampulha na revista referiam-se ao Cassino, o 
que pode ser explicado por se tratar do edifício que, particularmente, expressava as mudanças 
de costume e as novas formas de sociabilidade disponibilizadas pelo conjunto de lazer e turismo 
(Bahia, 2011, p. 120). 

Por meio de um discurso totalizante, uma das matérias da revista apresentava a Pam-
pulha como um lugar destinado à diversão: “todos se dirigem para alí, fugindo ao movimento 
da cidade, fugindo ao cansaço da semana de estafantes trabalhos, fugindo ao sol abrasador que 
cai perpendicularmente, sobre o asfalto” (Um domingo..., Alterosa, fevereiro de 1944, p. 46). 
Ar livre, água, esporte e jogo reuniam, em um só lugar, o “domingo perfeito” que, segundo a 
revista, a Pampulha oferecia ao belo-horizontino. 

COnsideraçÕes Finais

O Complexo Arquitetônico da Pampulha foi erguido para demarcar esse momento em 
que a sociedade mineira vivia os ares de sua modernidade. Seu erguimento pode ser visto como 
um marco civilizatório, regido pelos ideais de cultivo do corpo e da diversão, pelos quais a nova 
imagem de Belo Horizonte expressava e afirmava seu progresso. A mesma concepção higiênica 
e estética da premissa urbanista atuava sobre os corpos, de modo a saneá-los, tornando-os belos 
e vigorosos, unindo o aperfeiçoamento físico ao prazer. 

A tentativa de forjar uma sensibilidade condizente com a nova capital mineira foi per-
meada pelo cultivo do corpo e pela diversão. Esse entrecruzamento dizia respeito à adaptação do 
corpo a um novo ritmo de vida que concentrou, sobretudo no esporte, a diversão civilizada, os 
propósitos de conformar o corpo para o trabalho e para a diversão. Observa-se que a noção de 
descanso estava atrelada ao esporte e ao entretenimento, sublinhando o revigoramento do corpo 
e da mente pela diversão. O descanso já não se referia a estar desocupado, pelo contrário, ele 
implicaria na escolha de outra atividade. Assim o tempo do trabalho e o tempo de não trabalho 
requeriam atividade, no interior da lógica de desenvolvimento capitalista.
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La OCiagOgÍa COmO mOdeLO de edUCaCiÓn en COLOmBia

Diego Alejandro Palacios259

Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá/Colômbia)

RESUMEN: Este documento pretende mostrar el constructo del concepto Ociagogía 
a través de la deconstrucción del concepto pedagogía, andragogía y heutagogía, 
realizando un abordaje desde lo caórdico del ejercicio recreativo, y conceptualizando 
el ocio y la recreación como elementos inmersos y potenciadores del campo de 
la formación y l educación en los contextos formal, no formal e informal como 
plantea el ministerio de educación nacional, sin embargo, cabe aclarar que por el 
desconocimiento conceptual del campo del ocio y la recreación se tiende a excluir 
estos conceptos en los acervos argumentales que promuevan otros estilos educativos 
que se piensen desde el individuo y no desde el acto hegemónico de la educación 
tradicional.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Pedagogía. Andragogía. Heutagogía. Recreación.

RESUMO: Este documento pretende mostrar a construção do conceito de Ociago-
gia através da desconstrução do conceito de pedagogia, andragogia e heutagogia, 
fazendo uma abordagem caórdica do exercício recreativo, e conceituando o lazer 
e a recreação como elementos imersivos e potenciadores do campo da formação e 
aprendizagem. educação em contextos formais, não formais e informais conforme 
preconizado pelo ministério da educação nacional, no entanto, convém esclarecer 
que, devido ao desconhecimento conceitual do campo do lazer e recreação, esses 
conceitos tendem a ser excluídos das coleções argumentativas que promovem outros 
estilos educacionais que são pensados   a partir do indivíduo e não do ato hegemônico 
da educação tradicional.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Pedagogia. Andragogia. Heutagogia. Recreação.

inTrOdUCCiÓn

La presente investigación se refiere al término Ociagogía, termino no existente y acuñado 
por primera vez por el autor de este proyecto en el año 2019, para la creación o validación del 
concepto se realiza un escrito a la RAE (Real Academia Española de la lengua) mostrando la 

259 E-mail: fef_dapalaciosa683@pedagogica.edu.co
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construcción epistemológica del concepto, la RAE otorga una respuesta positiva en cuanto a 
esta construcción y en un escrito informa que para la validación de un concepto, es necesario 
moverlo en escenarios académicos y científicos durante un tiempo no menor a 7 años, razón 
por la cual se procede a realizar todo el constructo del concepto, para que no se vuelva un 
término pasajero, el concepto Ociagogía cobra una gran relevancia en el campo del ocio y la 
recreación de manera paralela con la educación al ser un concepto nuevo, a mostrar el fruto 
de una investigación, del avance científico y filosófico no solo del concepto sino también de la 
carrera de Licenciatura en recreación turismo, al dar cuenta de procesos sociales, filosóficos, 
psicológicos, neurológicos, entre otros que aportan ostensiblemente al desarrollo del individuo 
y por ende de cualquier grupo social.

Si bien se han realizado propuestas metodológicas que planteen a la recreación como 
un medio, como un fin en si mismo, como elemento generador de procesos, y al ocio como un 
estado al cual llegar, como espacio de autoconstrucción, entre otras múltiples formas de ver 
estos dos conceptos, y también se ha mencionado la pedagogía, la educación y como se conjugan 
estos términos en pro de llegar a una mejor forma de transmitir el conocimiento, ningún autor 
plantea el constructo Ociagogía como modelo educativo que desde el contexto colombiano sea 
realmente efectivo en la formación educativa en cualquier grupo etario, en cualquier escenario 
propio, es decir con las realidades de nuestro territorio nacional, así las cosas “la Ociagogía 
como modelo educativo en Colombia” provee un compendio de información básica requerida 
en la consecución de metas educativas planteadas institucionalmente, en los sectores público y 
privado incluyendo los planes de desarrollo en torno a la educación en los diferentes contextos 
pertenecientes inicialmente al territorio colombiano.

pLanTeamienTO deL prOBLema

OBJeTO de esTUdiOs: COnTeXTO Y anTeCedenTes deL prOBLema

Es imprescindible antes de realizar el abordaje de los procesos educativos en Colombia 
hacer el discernimiento entre pedagogía y educación, de manera segura si se pregunta sobre 
pedagogía a unísono nos podrían responder que la pedagogía o lo pedagógico se comprende 
desde cualquier proceso de formación que aporte al desarrollo del ser humano, es una media 
entre las respuestas de las personas que se mueven en diferentes contextos, sin embargo, es más 
complejo aun cuando dentro de los espacios brindados por personas que se han formado para 
educar, se establece que esa pedagogía sirve para todo, incluso para trabajar los temas de cultura 
ciudadana en el territorio capitalino se plantea la pedagogía prácticamente como solución, sin 
embargo permitámonos hacer la deconstrucción del concepto de pedagogía, nos lleva al griego 
Paidos = niño y Ageos = conducción, históricamente la pedagogía se estableció originalmente 
en las personas que solían acompañar a los niños al lugar donde recibirían su formación, y 
retomando ese concepto sin el mínimo moldeo, sin apellidar o llevar de adjetivos la pedagogía es 
básicamente un proceso de acompañamiento de niños en sus etapas formativas, un claro ejemplo 
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de pedagogos son las personas que laboran en procesos reeducativos donde el pedagogo realiza el 
acompañamiento en la estructura formativa del niño, restableciendo derechos y acompañándole 
en el aprendizaje y apropiación de los deberes.

Si bien es claro ahora que la pedagogía es el proceso de acompañamiento de niños en 
su proceso formativo, debemos tener en cuenta que no toda metodología, método, didáctica que 
sea utilizada en ámbitos infantiles, es igualmente utilizable en adultos, tal vez hemos olvidado 
conceptos como la andragogía como disciplina que se ocupa del aprendizaje en adultos, como 
podemos establecer entonces la pedagogía y la andragogía distan en cuanto a su potencialidad, 
método, didáctica, evaluación y un sinnúmero de variables a tener en cuenta en la compleja 
orientación del diseño curricular.

No es tan sencillo lograr discernir entre la pedagogía y la andragogía pues los elementos 
formativos y educativos pueden ser aplicables en cualquier segmento poblacional, más allá del 
contenido se requiere una habilidad practicada por el docente o la persona que imparta esta 
formación sin embargo cuando una persona de manera autónoma es capaz de lograr ese proceso 
autoformativo y ahí se nos complica la cosa si la pedagogía realiza el acompañamiento formativo 
a los niños y la andragogía realiza el acompañamiento a los adultos, si un individuo no requiere 
acompañamiento ¿puede este proceso ser llamado peda o andragogía?, debería decir que no, 
etimológicamente carecería de sentido el pensar que si no se requiere acompañamiento o si el 
aprendizaje es autónomo no logra caber ahí entonces minimizando ese conflicto nos encontramos 
con otro término, heutagogía, concepto un poco desconocido y aplicado en contextos de educación 
experiencial acuñado por Hase y Kenyon (2000).

Es complejo hasta el momento pensar entonces que hemos destinado un uso equivocado 
aun vocablo con una intencionalidad específica, entonces ¿elementos como los modelos 
pedagógicos solo aplican para la infancia?, ¿las nuevas pedagogías solo se pueden emplear en 
niños?, complejo, y destruir ese imaginario social es realmente imposible pues no existe control 
de lo que se establece a nivel mundial como concepto.

pregUnTa prOBLema
¿Cómo dar a conocer el concepto ociagogía en escenarios académicos y científicos?

HipÓTesis
El planteamiento del concepto ociagógico en escenarios académicos y científicos permitirá 

promover la transformación de los procesos educativos – formativos en el territorio nacional, 
propendiendo por los intereses de un individuo, de tal manera que logren apalancar el desarrollo 
comunitario desde la multidisciplinariedad y desde la interculturalidad, fomentando el respeto 
por el otro, separando la competencia en pro de demostrar quién es el mejor, y proponiendo 
una competencia consigo mismo con su proceso formativo, con el alcance de la información 
que le permita avanzar en sus metas aportando a lo comunal, al desarrollo de su entorno como 
elemento base del crecimiento social.
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BaLanCe BiBLiOgrÁFiCO

El constructo bibliográfico que se encuentra en cuanto a ocio y pedagogía abordados 
en un solo texto, es limitado, lo mismo sucede en cuanto a recreación y pedagogía, ahora bien 
en cuanto a pedagogía, nuevas pedagogías y el concepto mismo hay tanto texto orientado 
desde prácticamente cualquier área, ciencia o campo que es difícil o por el contrario demasiado 
fácil decir que es todo y es nada, la pedagogía es un concepto ambiguo, subjetivo, cambiante, 
evolucionado e involucionado de acuerdo a cada contexto en particular, nada más alejado de su 
concepción etimológica y de su origen, si se piensa hablar de ocio en esta nueva era es inevitable 
pensar en Cuenca y sus variables de ocio pedagógico, ocio autotélico y en general a postura 
que en cuanto al ocio, muy lejano de nuestro territorio se puede evidenciar, sin embargo en el 
continente tenemos marcadas las posturas de Waichman, Mesa, Peralta, Lema, Vilas, Gomes, 
entre otros que se conjugan en el pensar la recreación como un elemento propio, un elemento 
latinoamericano, distante pero perteneciente al ocio, y que sin la participación de este (el ocio) 
se pueden generar acciones recreativas que propendan por una mejor educación, sin embargo 
más allá del pensamiento de estos autores, los escritos plantean ideales utópicos con escenarios 
donde se propenda por recreólogos que comprendan el proceso recreativo en pro de la mejora, sin 
embargo el contexto colombiano nos muestra que no jay nada más lejano, en cuanto se hable de 
recreación se voltea la espalda, se ignora por cuanto la seriedad de la recreación no es reconocida, 
se podría decir que ni siquiera en las entidades es reconocida, se pertenece a la constitución, 
senombra en las leyes, se trabaja multi e interdisciplinariamente, y ni así se reconoce el beneficio 
del trabajo en recreación que se pueda generar a través de la interacción social, la educación 
popular y porque no… la animación sociocultural, en este orden de ideas la Ociagogía como 
constructo nuevo, novedoso y aplicable, con ejercicios realizados que demuestran su relevancia 
y resultados, se vuelve un elemento fundamental en la transformación de la realidad encaminada 
desde el gusto y el placer por el crecimiento individual aportando a lo colectivo, a lo comunitario 
donde la relación gana – gana se vuelve completamente evidenciable.

JUsTiFiCaCiÓn

Es un hecho que la educación en Colombia no ha sido un ejemplo ni siquiera entre 
ciudades, espacios urbanos vs los espacios rurales, es risible si es que el termino lo permite, ese 
abismo existente en la formación entre lo público y lo privado, entre lo urbano y lo rural, entre 
lo cercano y lejano del territorio, y no bastan las buenas intenciones del conjunto de maestros 
que cotidianamente se la juegan por generar conciencia crítica entre padres y estudiantes en 
cuanto a sus procesos educativos, la iniciación a la lectura no se evidencia, el comprender las 
matemáticas desde la realidad, el tener una educación aplicada a la realidad en el contexto 
propio colombiano no es una tarea imposible, requiere formación e intención, pensar que por 
tener aulas llenas de más de cuarenta estudiantes es un impedimento es botar la toalla, es decaer, 
si bien no es lo ideal, cada escenario educativo particularmente propone estrategias y retos 
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diversos que solo su contexto propio entendería, por ende las fórmulas mágicas traídas de otros 
países muchas veces no funcionan, se estrellan y colapsan las cabezas de toda aquella persona 
con intención de llevar un conocimiento a su vida, no todos aprehenden igual, ni de las mismas 
formas, no se quiere aprender de lo mismo, muchas veces n siquiera se encuentra el sentido del 
porque es necesario llevar ese conocimiento, es ahí donde entra la ociagogía a generar el interés 
por estudiar, por llevar el placer de la educación por devorar conocimiento sin obligaciones, ni 
tareas, más allá del gusto mismo y el auto reto de conocer y ampliar esa información que tanto 
apasiona, sin embargo los modelo caórdicos del aula aun no son comprendidos pues se pretende 
eliminar el caos que hace parte del conocimiento, el caos como generador de creatividad y no 
como despropósito en la construcción de conocimiento en los espacios de formación – educación.

OBJeTiVOs

OBJeTiVO generaL

Elaborar un artículo en revista indexada presentando el concepto Ociagogía

OBJeTiVOs espeCÍFiCOs

Realizar el constructo investigativo para la creación del documento.
Articular autores con la información recolectada.
Construir el documento con los parámetros requeridos para su publicación.

marCO TeÓriCO COnCepTUaL

Pedagogía
La palabra pedagogía deriva del griego Paidós que significa niño y Agein que significa 

guiar, conducir “El que conduce niños” (Del gr. pedagogo παιδαγωγός) y pedagogía παιδαγωγική. 
La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha experimento 
desde principios de siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha impregnado ciertas 
características para llegar a ser lo que en nuestros días se conoce, así las cosas, la pedagogía se 
ha transformado en cualquier acción de enseñanza destinada indiscriminadamente a cualquier 
grupo focal, sir ve para todo y en cualquier escenario cualquier cosa que se enseñe es llamada 
pedagogía.

Recreación
Es muy complejo pensar un concepto de recreación que sin ser pretensioso, sin embargo y 

de acuerdo a las postura presentadas por Lema, Waichman, Peralta, Mesa, Gomes y Mercado entre 
otros grandes pensadores contemporáneos del campo recreativo, podríamos sin embargo, decir 
que la recreación es la conjunción de procesos caórdicos que permiten extrapolar sentimientos 
de libertad y goce o disfrute por esas acciones que nos generan sentimientos placenteros y que 
permiten desarrollarnos como personas y sobre todo como colectivo.
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Andragogía
El término Andragogía fue introducido por Malcom Knowles en USA en 1984. De 

acuerdo con el autor, se refiere “al arte de enseñar a los adultos a aprender”. En su libro editado 
en 1989 describe las circunstancias que le llevaron a utilizar esta terminología: “Mientras conducía 
una experiencia en la universidad de Boston en 1967, se me acercó un educador yugoslavo, 
Dusan Savicevic, para decirme: Malcom, estás predicando y practicando Andragogía. Le repliqué: 
Cualagogía?, por cuanto nunca antes había oído ese término. Entonces me explicó que había 
sido acuñado por Alexander Kapp 34 años antes”.

De acuerdo con Knowles, el aprendizaje del adulto se sustenta en 2 atributos principales:
•	 Los aprendices poseen autonomía y la capacidad de dirigir el sentido del aprendizaje.
•	 El profesor pasa a ocupar un rol de facilitador del aprendizaje en vez de ser un 

transmisor de información, otorgando un mayor énfasis a la opción del aprendiz 
de elegir sus propios requerimientos más que ceder al control del experto (Fasce, 
2008, p 1).

Heutagogía
L a heutagogía, concepto acuñado en el año 2000 por Steward Hase  y Chris Kenyon  

de l a Southern  Cross  University   de Australia,  se  refiere  al  aprendizaje  autodeterminado 
l a Heutagogía se presenta como una mirada más profunda hacia los autodidactas frente a los 
cambios tecnológicos que presentan mayores oportunidades de crear y facilitar aprendizajes.

Etimológicamente el término provendría de una formación irregular de las palabras 
griegas ευρετικός (heurista) cuyo  significado  es  “descubrir”,  ε  φευρετικός  (heuretikos)  que  
significa “inventiva”, εύρημα (heuriskein) que significa “encontrar”, y άγω (ago) “guiar”; lo 
que nos lleva a concluir en el guiar los descubrimientos, los hallazgos. La Heutagogía consiste 
en estrategias de aprendizaje enfocadas en aprendices maduros, para permitir modificar 
conocimientos existentes, hacia la creación de nuevos conocimientos. Debemos entender como 
aprendiz maduro a un individuo de cualquier edad que quiere aprender algo que le place o le 
conviene. (Yturralde 2018)

Ocio
Mundy (1998) y Dattilo (1998), consideran el ocio como un espacio en el que ha de 

estar presente la libre elección para el logro de una autorrealización, como un derecho de la 
persona y como un medio para la mejora de la calidad de vida.

Según Caride (1998), el ocio ha sido conceptualizado desde tres enfoques diferenciados:
Dimensión básica de la vida cotidiana de la persona en función de los hábitos y 

comportamientos socioculturales de su comunidad.
Derecho que ha de ser garantizado por las políticas de servicios sociales con el objetivo 

de reducir la inactividad y las conductas antisociales que puedan aparecer en el tiempo libre de 
las personas.

Factor de desarrollo integral de la persona humana, valorado como ámbito de expansión 
cultural idóneo para promover experiencias con fines formativos o terapéutico
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Pero para llegar a una adecuada comprensión del concepto de ocio, es imprescindible 
diferenciarlo tanto del tiempo libre, como del tiempo liberado (Cuenca 2000).

El tiempo libre se considera y contempla como el periodo de tiempo no sujeto a 
obligaciones. El hombre de hoy posee más horas libres de las que es consciente. Aproximadamente, 
las personas que realizan un trabajo de cuarenta horas semanales y con treinta días de vacaciones 
al año, pueden disfrutar del 29,5% de tiempo libre, en función del número total de horas que 
tiene el año.

Sin embargo, en el tiempo libre se realizan una serie de actividades, que, aunque no son 
propiamente laborales pueden llegar a ser obligatorias, tales como las tareas domésticas cotidianas, 
los desplazamientos sobre todo en las grandes ciudades, las compras de primera necesidad, etc.

El tiempo liberado es una parcela de tiempo, con unas dimensiones que dependerán de la 
situación específica de cada individuo, en el que la persona no tiene que realizar ninguna actividad 
de forma obligatoria y se encuentra en disposición de elegir libremente lo que desea realiza El 
ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias y gratificantes que posibilita el tiempo 
liberado, de forma libre, decididas por uno mismo y gestionadas autónomamente (Cuenca 2000).

Aprehendizaje
Por definición, aprehender significa asimilar o comprender una idea o un conocimiento 

por completo. Muchas veces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, confundimos aprender con 
aprehender. sin embargo, entre estos conceptos existe una diferencia . Al momento de educar y 
pensar en el aprendizaje, como docentes esperamos que la transmisión de los contenidos llegue a 
los estudiantes de manera significativa. Para que esto ocurra es necesario que el que aprende tenga 
una disposición frente a lo que se le enseña. Cabe destacar que el ser humano tiene la disposición 
de aprehender solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. Por lo tanto, es fundamental 
que el docente realice una observación cuidadosa de sus alumnos para poder planificar una clase 
atractiva y, sobre todo, significativa. (Matamala, 2018)

Caordismo
“Caórdico/a 1. El comportamiento de cualquier organismo, organización o sistema 

autoorganizado y autogobernado que de forma armoniosa mezcla características de caos y de 
orden. 2. Característico del fundamental principio organizativo de la naturaleza.”

Caos y Orden, conviviendo en armonía. De hecho, la interacción de ambos es el motor 
mismo del universo, del planeta, de las sociedades, de los individuos en tanto amalgama de miles 
de millones de microrganismos que se auto organizan celularmente.

inVesTigaCiÓn de enFOQUe miXTO

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio. (Sampieri, 2014, p 534)
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esTadO deL arTe

Hablar de ociagogía es innovar en el concepto propio, aunque en el amplio universo 
del conocimiento académico y científico se han escrito múltiples documentos y textos que por 
separado muestran como el ocio, la recreación y la pedagogía de la mano pueden transformar las 
realidades de cualquier grupo etario, sin embargo, cada texto, incluso la producción intelectual de 
la universidad de Deusto es limitada en cuanto a la creación de un concepto propio que proponga 
una forma evolucionada de transmitir el conocimiento de manera sincrónica y diacrónica que no 
sea específico en su propia estructura, que no se dirija específicamente a niños, adolescente, adultos, 
hombres o mujeres, las formas de trasmitir el conocimiento son tan diversas como personas 
haya en el mundo, pensar que una forma sea la adecuada y que sea adaptable a todo segmento 
poblacional ha sido un error en el transcurrir de los años, son los poseedores del conocimiento 
los que una vez tras otra innovan, transforman, adaptan y por supuesto… Recrean; tal vez sea 
este el error, tal vez la falta de claridad en los conceptos, así como la ausencia en la innovación 
de los planes gubernamentales en lo que corresponde a la intención del crecimiento cultural y 
educativo de este territorio que no solo ha sido atacado por la violencia y la corrupción que se 
apropia de los recursos, y tal vez sean estos unos grandes motivadores al cambio, quizás sino 
existiese la injusticia social, las falencias educativas, no habría personas pensando como tratar de 
cambiar mundos diversos, quizás en este espacio tan complejo de tiempo y lugar se presenten las 
condiciones adecuadas para que colapsen las estrategias tradicionales, para que como el ave fénix 
renazcan héroes que desde las limitaciones que los PEI (Proyectos Educativos Institucionales), los 
DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) y la precariedad de los insumos o materiales con los que 
se pueda contar, esto sin pensar en que este país no cuenta con una adecuada conectividad, lo que 
desnuda la cruda realidad que presenta un país con desigualdad en el acceso a la información, 
y el acceso a una educación de calidad.

meTOdOLOgÍa

diseñO Y enFOQUe

El diseño metodológico se basa en una investigación con fines cualitativos; es decir, que 
sirva como base del saber profesional ociagógico, a través de la intervención social y las diferentes 
técnicas narrativas que exhiben las diversas realidades de quienes viven dicha experiencia y que 
hacen parte de este enfoque.

El método de investigación del presente proyecto es la Investigación Acción Participativa 
I.A.P., este método constituye una estrategia que reúne la teoría y la practica en una relación 
dialéctica, dinámica y constante, que construye saberes y conceptos que crean espacios armónicos 
de correspondencia desde lo individual hasta lo colectivo y viceversa.

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 
académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis cualitativo 
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y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y acumular selectivamente el 
conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como 
de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de las gentes comunes, para colocar 
ese conocimiento sentipensante al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios 
explotados, especialmente los del campo que están más atrasados (Fals Borda: 1987).

Fases meTOdOLÓgiCas deL prOYeCTO

Fase I.
Definición del problema y el objetivo de la investigación. Elección del enfoque, diseño 

y método del camino investigativo.

Fase II.
Acercamiento conceptual.
Planteamiento escrito de la investigación.

Fase III.
Recolección de la información.
Borrador del escrito para revista indexada.

Fase IV.
Análisis de la información.
Publicación de resultados en revista Indexada.
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CaminHOs para O Lazer nO pÓs-pandemia: a BUsCa pOr 
OUTras raCiOnaLidades

Isabela Veloso Lopes Versiani260

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES – MG)

RESUMO: O modelo de desenvolvimento pautado pelo neoliberalismo foi diretamen-
te impactado pelos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus no contexto 
econômico e social, inclusive para o campo do lazer. Diante dos muitos desafios pela 
frente, a presente comunicação busca aproximar essa discussão de novas raciona-
lidades e subjetividades em curso como alternativa à racionalidade neoliberal, na 
qual o lazer no cotidiano, próxima do princípio do “comum”, pode ter um grande 
potencial político para mudança de mentalidades e ações em direção a uma maior 
emancipação humana.

PALAVRAS-CHAVE: Neoliberalismo. Lazer. Comum. Emancipação. 

RESUMEN: El modelo de desarrollo basado en el neoliberalismo se vio directamente 
impactado por las consecuencias de la nueva pandemia de coronavirus en el contexto 
económico y social, incluso en el ámbito del ocio. Ante los múltiples desafíos que se 
avecinan, esta comunicación busca acercarse a discusión a nuevas racionalidades y 
subjetividades en marcha como alternativa a la racionalidad neoliberal, en que el ocio 
cotidiano, cercano al principio del “común”, puede tener un gran potencial político 
de cambio de mentalidades y acciones hacia una mayor emancipación humana.

PALABRAS CLAVE: Neoliberalismo. Ocio. Común. Emancipación.

inTrOdUçãO

Entender o lazer como parte do cotidiano vivido evidencia, no momento atual, que os 
desdobramentos da pandemia, embora se concentrem nas dimensões da saúde e da economia de 
forma mais imediata, bem como na necessidade de isolamento social, também irão se manifestar 
de forma presente e intensa nas práticas e experiências a ele relacionadas, do público ao privado, 
da indústria cultural à redescoberta de outros gostos e sentidos, do consumo da mercadoria à 
liberdade da criação e fruição, que no cenário atual pode nos levar a reflexões tanto no sentido 
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de restrições a muitas práticas culturais de lazer, mas também na direção contrária, de abertura  
a múltiplas possibilidades e novas subjetividades, inclusive para ressignificação do próprio lazer, 
seus tempos e espaços. 

Nesse aspecto, a quarentena tem sido um tempo repleto de ensinamentos e, quem sabe, 
propício para mudanças radicais. Se no contexto da racionalidade neoliberal o lazer como de-
sejo, realizado na sua forma mercadoria, vinha assumindo o protagonismo em todas as suas 
dimensões; em meio ao isolamento social e restrições de seu consumo como forma mercadoria,  
reconhecer sua importância como uma necessidade inerente ao ser humano, a partir de uma 
multiplicidade de sentidos e significados, talvez seja um dos principais “legados” para o campo 
do lazer no pós-pandemia. 

Essas contradições já estavam presentes em muitos debates sobre o lazer a partir de 
múltiplos olhares e confluências para a denúncia de suas formas enquanto alienação, passividade, 
consumo, mercadoria, por um lado, e da necessidade de contraposição a essa hegemonia, por 
outro,  pautada em sua afirmação como fator de desenvolvimento pessoal e social, “necessidade 
humana”, “transformacional” e de emancipação261. 

Em meio à imposição do modelo neoliberal vigente, a partir do final da década de 1980, 
o constructo político-econômico ao redor de seu ideário foi tido como o único modelo eficaz 
para o direcionamento do desenvolvimento dos países, pautado, sobretudo, na autonomização 
do mercado em detrimento da esfera política, social, cultural e ambiental, buscando, a qualquer 
custo e consequência, manter preservadas as dinâmicas de garantia de lucros do capital, agora 
transnacional e financeirizado. 

Porém, a crise mais recente instaurada pela pandemia do novo coronavírus tem eviden-
ciado ainda mais a insustentabilidade da racionalidade neoliberal, com exposição explícita de 
múltiplas desigualdades e dificuldades que se impõem à vida cotidiana de milhares de pessoas 
em seus mais diferentes aspectos. 

 Ao expor, de forma tão exponencial quanto contágio, o contexto de fragilidade de acesso 
a direitos e desintegração social como consequências de quatro décadas da falácia neoliberal para 
o desenvolvimento humano e ambiental, a nova pandemia evidencia a encruzilhada em que se 
encontra a humanidade e a urgente necessidade de novas subjetividades e racionalidades para 
traçar caminhos para os muitos desafios pela frente, inclusive para o campo do lazer. 

Tais possibilidades já estão em curso e cada vez mais tem ocupado maior espaço, es-
pecialmente no cotidiano, como um  horizonte de potencialidades para “novos contextos” e 
cenários, que tem na aproximação com o princípio do “comum”, um marco teórico e da práxis 
para uma alternativa política ao neoliberalismo, no qual o campo do lazer, entendido como um 
comum universal, e através de suas vivências para um “fazer-comum” no cotidiano, podem ter 
uma grande contribuição.

261	 Em	diferentes	obras,	muitos	são	os	autores	que	tem	contribuído	para	essas	discussões	como	Walkíria	
Padilha,	 Fernando	Mascarenhas,	 Nelson	 Carvalho	Marcellino,	 Christianne	 Luce	 Gomes,	 Rodrigo	
Elizalde	entre	outros.	
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A partir desse aspecto, essa comunicação propõe algumas reflexões específicas para a 
compreensão do lazer no diálogo e abertura a essas possibilidades e novas racionalidades. Se 
antes da pandemia, o campo do lazer já vinha sendo tensionado,  com a sobreposição do lazer 
na forma mercadoria a todas as outras possíveis, inclusive de sua garantia como uma necessidade 
humana e como um direito social, o contexto atual acelera o debate em curso e se abre como uma 
oportunidade para refletirmos sobre a importância de outros caminhos para o lazer, sobretudo 
de sua potencialidade para promover um  maior desenvolvimento social e emancipação humana. 

a BUsCa pOr OUTras raCiOnaLidades e O “COmUm” COmO Um prinCÍpiO 
pOLÍTiCO

Para Harvey (2008), enquanto uma teoria das práticas político-econômicas, o neolibe-
ralismo propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido se atrelado às liberdades 
e capacidades empreendedoras individuais – baseadas na propriedade privada, nos livres merca-
dos e livre comércio, em que o papel do Estado em relação a economia é mínimo, colocando-se 
como o principal motor de “destruição criativa”, principalmente de outros modos de vida e 
de pensamento, de atividades reprodutivas, de ligação à terra, entre outros, na medida em que 
estabelece como ética, para guiar toda ação humana, o domínio do mercado. 

Essa corrente, que tem sido majoritariamente implementada pelos países, impõe um 
esvaziamento das políticas e serviços públicos de forma geral e preconiza a substituição desses 
por parcerias público-privadas, ou oferta privada exclusiva, o que fragiliza a garantia de direitos 
sociais constitucionalmente assegurados a todos, ficando restrita apenas àquelas pessoas que têm 
condições de consumi-los na forma mercadoria, inclusive na área do lazer e de suas políticas 
públicas, cada vez mais ausentes, na qual seu acesso passa a ser direcionado pelo mercado.

Na contramão desse processo, Dardot e Laval (2020), ao examinarem o papel do Estado 
Soberano e sua relação com os serviços públicos, chamam a atenção para a natureza “pública” 
desses serviços, a partir do entendimento de que o “público” é absolutamente irredutível ao “Es-
tado”, uma vez que referem-se a toda comunidade, unidade composta por todos os cidadãos, os 
quais recaem sobre o Estado como uma obrigação positiva para com os cidadãos. 

Infelizmente, no neoliberalismo, tais “obrigações” do Estado e de seus representantes 
têm se descolado cada vez mais da realidade social e, no Brasil em plena pandemia, chegamos 
ao que Saflate (2020, p. 228) define como “Estado Suicidário”, que seria um novo estágio nos 
modelos de gestão imanentes ao neoliberalismo, mas agora em sua face mais cruel, na qual o 
Estado age continuamente para sua própria catástrofe, uma “mistura da administração da morte 
de setores de sua própria população e do flerte contínuo e arriscado de sua própria destruição”, 
fundamentalmente em nome do bom funcionamento da economia e de uma lógica individualista 
e privatista de interesses e convicções. Apesar desse cenário, para o mesmo autor, alternativas 
existem, desde que seja possível implementar um novo corpo social e político pautado por uma 
“solidariedade genérica” que nos faça sentir participantes de um destino comum que deve se 
sustentar coletivamente. 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

600 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

É dessa “solidariedade genérica” pela preservação de uma vida digna que   lutas e re-
sistências têm sido projetadas para que todos sejam inseridos nesse destino comum. Apesar do 
discurso neoliberal reafirmar que não há alternativa de desenvolvimento, além dele próprio, é 
justamente em busca de “alternativas ao desenvolvimento” que devemos caminhar, e não de 
“desenvolvimentos alternativos” e suas adjetivações, que não rompem com a sobreposição da 
dimensão econômica em sua essência, conforme esclarecido por críticos desses modelos e seus 
impactos, sobretudo de autores da América Latina vinculados à corrente do Pós-Desenvolvi-
mento262, e da necessidade de novas epistemologias e racionalidades para nos conduzir a outros 
paradigmas civilizatórios além da hegemonia capitalista. 

A partir da incorporação de outros paradigmas, no qual ganham legitimidade lógicas de 
vida em comunidades e princípios éticos que diferem do que até então se tenta reafirmar como 
único modelo civilizatório possível nos moldes ocidental e capitalista, é possível reconhecer que 
muitas alternativas estão presentes em nosso meio e têm ganhado cada vez mais espaço.

Uma dessas experiências tem sido a proposta do Bem-Viver (Buen Vivir), que propõe 
reflexões, conhecimentos, sensibilidades e práticas sobre o que se considera uma “boa vida” a 
partir da filosofia dos povos indígenas, com desdobramentos não só no meio acadêmico, mas 
com conquistas também no campo político e jurídico de países como Bolívia e Equador. 

Tais caminhos alternativos na direção da realização do Bem-Viver, e de outras experiên-
cias, têm levado construções teóricas e práticas da América Latina a integrar, com reconhecida 
legitimidade, outros discursos,  movimentos e práticas em diferentes lugares do mundo, que, em 
essência, buscam na ideia do “comum”,  em oposição direta à sobreposição do mercado e da 
dimensão privada, do individualismo e da competição, o princípio convergente para o processo 
de abertura a outras configurações possíveis, tão urgentes e necessárias no momento presente. 

Ter o “comum” como princípio retoma diferentes influências no campo teórico, per-
passando o debate travado na economia liberal institucional entre a “Tragédia dos Comuns” 
proclamada por Garret Hardin (1968) e a resposta de sua eficiência dada por Elinor Ostrom 
(1990) em “Governing the Commons”; ao retorno, em uma perspectiva mais crítica, a pontos 
centrais da obra de Marx para fundamentar novas proposições, como a de Pierre Dardot e 
Christian Laval (2017), que se colocam em oposição direta ao neoliberalismo e veem na teoria 
do comum a possibilidade para uma nova racionalidade e mudanças de mentalidades e ações.

Especialmente nas duas últimas décadas, Dardot e Laval (2017, p. 16) destacam que as 
reivindicações pelo “comum” têm sido trazidas como alternativa ao neoliberalismo pelas lutas 
sociais e culturais contra a ordem capitalista e o Estado empresarial, na qual o “comum” torna-
se um princípio efetivo para “formas originais de ação e discurso”, como nas reivindicações que 
aparecem nos movimentos altermundialistas e ecologistas de combate e resistência à dinâmica 
do capital, e tendência de “ampliação da apropriação privada a todas as esferas da sociedade, 
da cultura e da vida”. 

262	 Alguns	autores	de	referência	nessa	discussão	são	Arturo	Escobar,	Gustavo	Esteva,	Eduardo	Gudynas,	
Alberto	Acosta.
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Nesse sentido, o princípio do comum define uma alternativa política à razão neoliberal, 
na medida em que extrapola a mera dicotomia do debate entre Estado e mercado, e dá abertura 
para a saída de uma dualidade estrita entre propriedade pública/ estatal e a propriedade individual, 
na qual o comum pode ser definido como um “público não-estatal”, tendo a garantia do acesso 
universal em todos os níveis através da participação direta dos usuários na administração dos 
serviços, não mais como consumidores, mas como cidadãos, transformando os serviços públicos 
em instituições do comum (Dardot; Laval, 2017). 

Nessa perspectiva, o entendimento da teoria do comum como princípio político recupera 
duas questões centrais: o comum como alternativa ao neoliberalismo e, assim, ao capitalismo, e 
consequentemente, para além de uma ideologia ou receituário, constitui-se em uma racionalidade 
para influenciar processos de mudança de subjetividades, valores e prioridades; e, nesse sentido, 
a dimensão política torna-se imprescindível, não só para tensionar o debate, mas para “ocupar” 
espaços e instâncias decisórias, de participação, reivindicação, lutas sociais e materialização de 
práticas anticapitalistas, possibilitando meios materiais e imateriais para maior emancipação 
humana, na qual diversas experiências práticas pelo mundo tem evidenciado não só essa possi-
bilidade mas, de fato, a sua concretude. 

Tais processos mostram-se no campo empírico por meio de diferentes experiências e 
resistências, como o movimento Zapatista no México, do Occupy Wall Street em Nova Iorque, 
da defesa pelo Parque Gezi em Istambul, do movimento 15-M na Espanha, apenas para citar 
alguns, que reafirmam lutas coletivas e formas democráticas novas em direção a uma inversão 
política radical por meio de diversos ativismos e envolvimentos comunitários em todo mundo, 
no campo e na cidade, no Sul e no Norte, na periferia e no centro.

No contexto do sul global, tais discussões legitimam ainda mais as muitas outras lutas 
em curso: da luta pela terra, da propriedade como um comum e das práticas de “fazer-comum” 
em cooperativas diversas, fábricas abandonadas, comunidades rurais e tradicionais, nas favelas, 
ocupações e periferias, bem como em outros espaços da cidade, como na apropriação de espaços 
públicos, hortas comunitárias urbanas, espaços culturais, entre outros.

Tais práticas reafirmam, por meio da autogestão e da auto-organização, o desafio e a 
potência do princípio do comum no cotidiano, que cada mais tem subsidiado novos enfrenta-
mentos e alternativas nas diferentes instâncias de disputa e poder político, o que evidencia, no 
campo empírico, a irrupção e necessidade de um novo papel tanto para o Estado quanto para a 
política, que não pode prescindir da participação direta de toda a sociedade. 

É na potência desse movimento e processo, teoria e prática, reflexão e ação em meio ao 
comum como um princípio político para “fazer” uma outra sociedade possível, que se ascende 
à esperança para a formação de novos enredos, utopismos e materializações pautados pela coo-
peração, solidariedade,  justiça social, igualdade, participação política, pressões e negociações, 
compartilhamento de responsabilidades e efetivação de direitos para a construção de uma vida 
“em comum” e em direção à emancipação. Mas em que medida essas questões podem se apro-
ximar do campo do lazer e qual pode ser o seu papel nesse processo?  
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Lazer e pÓs-pandemia: da VOLTa À merCadOria OU em direçãO À 
emanCipaçãO?

A aproximação do lazer à vertente mercadológica tem suplantado sua dimensão como 
um direito social, ainda mais no contexto de avanço do neoliberalismo, repleto de carências, 
desigualdades e exclusões, e da submissão do papel do Estado aos desígnios do mercado, com 
restrição de seus investimentos em políticas públicas, o que compromete avanços significativos 
no campo social.  

Por meio de um jogo de forças desigual, o mercado tem reafirmado seu poder e sua 
dominação, também no campo do lazer, impondo a lógica do capital e da apropriação privada 
hierarquizada pela mercadoria aos seus diversos conteúdos e interesses. Esse contexto tem fragi-
lizado tanto a oferta de espaços públicos quanto de práticas que não incidam, necessariamente, 
em relações de compra e venda, investimento e retorno de capital etc., ratificando, no marco 
relacional, a proximidade do lazer com a indústria cultural, a esfera do consumo, do turismo de 
massa, do espetáculo, dos eventos, e outras. 

Porém, a pandemia, ao desestabilizar o neoliberalismo e a sobreposição da dimensão 
econômica a todas as outras, tem evidenciado as fragilidades e insustentabilidade de um modelo 
centrado no consumo como um fim em si mesmo e como principal motor da economia, no qual 
o  lazer, entendido apenas como mercadoria, também corre sério risco de entrar em colapso. 

Como aponta Harvey (2020), isso se deve, fundamentalmente, ao fato de que 70 a 80% 
das economias capitalistas contemporâneas são motivadas pelo consumo, o que evidencia a 
inoperância desse modelo nas condições atuais decorrente da queda dos modos de consumismo 
que explodiram após 2008, baseados na redução do tempo de rotatividade do consumo e grande 
aporte de investimentos para absorção máxima de volumes de capital exponencialmente cres-
centes, a exemplo do turismo, em que as visitas internacionais aumentaram de US$ 800 milhões 
para US$ 1,4 bilhão entre 2010 e 2018. Porém, como constatado pelo mesmo autor:

Este local de acumulação de capital está agora morto: as companhias aéreas estão perto da 
falência, os hotéis estão vazios e o desemprego em massa nas indústrias hoteleira é iminente. 
Comer fora não é uma boa ideia e restaurantes e bares foram fechados em muitos lugares. 
Até a comida para viagem parece arriscada. O vasto exército de trabalhadores na economia 
de freelancers e autônomos ou em outras formas de trabalho precário estão sendo demitidos 
sem meios visíveis de apoio. Eventos como festivais culturais, torneios de futebol e basquete, 
shows, convenções profissionais e de negócios e até reuniões políticas em torno das eleições 
estão sendo cancelados. Essas formas de consumismo experiencial “baseadas em eventos” 
foram encerradas. As receitas dos governos locais foram afetadas. Universidades e escolas 
estão fechando (Harvey, 2020, on-line).

Diante de uma crise sem precedentes para o neoliberalismo ao longo de seus quarenta 
anos, a receita já utilizada de expandir a retomada do consumismo em massa pode ter um custo 
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alto demais a sua própria sustentabilidade, além de não mais funcionar, uma vez que há indica-
tivos de que as reflexões e movimentos que já estavam em curso de oposição a esse modelo, bem 
como aos seus fundamentos, princípios e formas de ação baseadas na exploração, fragilização 
de acesso a direitos sociais e degradação da natureza, entre outras, podem ganhar ainda mais 
força no contexto de carências e urgências do pós-pandemia. 

Ter a pauta social como dimensão central de outro desenvolvimento e como obrigação 
do Estado é imprescindível para a inclusão e melhoria das condições de vida da população, 
sobretudo daqueles que estão à margem. Porém, conforme evidenciado, para que mudanças de 
fato ocorram é preciso avançarmos em termos de novas racionalidades e subjetividades, como a 
do Bem-Viver, mas também, dos diferentes movimentos e experiências que emergem como resis-
tência e com novas formas de organização comunitária, pautadas pelo comum como princípio 
político, para ampliar processos de acesso a direitos que deveriam ser comuns a todos. 

Diante das possíveis relações entre o lazer e as resistências que emergem com sentido no 
comum, o lazer também pode se aproximar dessas perspectivas e se colocar como um elemento 
de luta e resistência no cotidiano, abrindo-se para um campo de reafirmação de práticas cultu-
rais, sociais e políticas rumo a outras possibilidades e racionalidades para suas vivências, que 
já se faz presente em muitas realidades. Como bem colocado por Gomes e Falcão (2019, p.12):

Nossos lazeres podem tensionar regras de condutas e comportamentos sociais que procuram 
escamotear as mazelas sociais produzidas pela segregação e não distribuição igualitária, 
podem apontar direções para criação de políticas públicas que ampliem os acessos a esse 
direito social, evidenciam processos de ocupações de espaços públicos que se chocam com 
interesses mercadológicos, expõem situações em que as minorias sociais precisam transgredir 
para não serem silenciadas, etc.

Nessa aproximação do lazer à racionalidade do comum, analisar e abordar algumas 
questões em estreita relação com a sociedade capitalista e, para além dela, pressupõe compreen-
der que o lazer no cotidiano também é permeado por diferentes relações e conjuntos de práticas 
fundamentais na reprodução social da vida. Em sentido mais amplo, participar efetivamente do 
lazer deve ser compreendido a partir de seu exercício como um direito, como forma de trans-
formação social e de emancipação em oposição a uma “suposta” inclusão realizada pela via do 
consumo, aproximando-se de sua dimensão como um comum universal. Pressupõe, ainda, que 
em suas práticas ocorra a supressão do modelo de consumo adotado pela sociedade contem-
porânea como única forma de exercício da cidadania e acesso aos bens e serviços disponíveis, 
com abertura para outros processos e relações do “fazer-comum” por meio de suas vivências. 

Já no campo político, da ótica de seu potencial para superação de um lazer passivo e 
alienado, apreende-se, então,  a compreensão do lazer como prática social que também realiza o 
humano na reprodução da vida, que pode se colocar como meio, vivência e resistência a partir 
de suas relações e apropriações na esfera social, e também resgatar a dimensão política para 
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outras sociabilidades possíveis, inclusive na sua aproximação com o comum como um princípio 
político. Tal entendimento abre-se para um novo campo para o lazer ligado, fundamentalmente, 
a uma práxis renovada pelo sentido coletivo, solidário e da participação, na qual suas vivências 
possam manifestar todo o seu potencial político, conduzindo a processos de mudança de racio-
nalidades e ações, imprescindíveis para a conquista da emancipação. 

COnsideraçÕes Finais

Em meio ao contexto de crise que estamos vivenciando, há também muitas oportunidades 
para que, neste momento, possamos refletir sobre questões fundamentais para pensarmos novas 
subjetividades, valores e racionalidades além do mercado como solução e do consumo como 
sinônimo de cidadania. É também nessa mesma direção que se abrem caminhos para refletirmos 
sobre qual sentido o lazer pode ter em meio a esse processo e qual o protagonismo ele pode ter 
a partir das nossas experiências cotidianas. Como evidenciado por Otoni (2020, p.180):  

(...) o futuro sempre é incerto e limitado, logo a esperança é residente sempre na ação po-
lítica, nas apostas feitas diante dos cenários possíveis. Nenhuma mudança social se dá de 
maneira estritamente espontânea. A história prova que as crises só estão acompanhadas de 
transformações profundas quando encontram forças sociais capazes de explorá-las como 
oportunidade.

Então, que no momento pós-pandemia possamos ter também uma abertura de possibi-
lidades e potencialidades para a construção de outro processo civilizatório pautado por novas 
racionalidades, na qual a dimensão do princípio do comum, nos mais diversos campos, inclusive 
na relação do lazer como um comum universal, tem muito a contribuir para expandir sua de-
mocratização e fortalecer a ampliação da participação coletiva na sua produção, assegurando o 
entendimento do lazer como uma necessidade fundamental, e reafirmando todo o seu potencial 
político em direção a uma maior emancipação humana.
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RESUMO: O objetivo desta investigação é analisar se os membros de ministérios de 
atividades artísticas-esportivas em Igrejas evangélicas entendem a participação nos 
mesmos como lazer. Pesquisa de caráter qualitativa, descritiva, transversal, tendo a 
participação de pessoas membras de diferentes denominações evangélicas na região 
metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, escolhidas de forma intencional. 
Adotou-se um questionário semiestruturado para a coleta de dados sociodemográficos, 
assim como uma pergunta norteadora, respondida por meio de uma escala Likert. 
Participaram da pesquisa 60 pessoas, com média de idade de 30,2 (±8,3 anos), sen-
do 25 homens e 35 mulheres, de diferentes áreas de atividades artísticas-esportivas 
(dança, louvor, música, teatro, esportes). Os resultados demonstram que para 76,4% 
das pessoas participar das atividades nos referidos ministérios pode ser considera-
do como momento de lazer. Concluímos que no cenário em questão as vivências 
artísticas-esportivas podem representar uma possibilidade de transcendência com o 
sagrado, de espiritualidade, e, também, de experiências de lazer enriquecedoras que 
contribuem para o desenvolvimento do ser humano. Ademais, os aspectos eclesiás-
ticos e/ou litúrgicos, independente das denominações investigadas, não atuam como 
fatores restritivos e/ou barreiras para o desenvolvimento das atividades analisadas.

PALAVRAS-CHAVE: Religião. Protestantismo; Subjetividades.

RESUMEM: El objetivo de esta investigación es analizar si los miembros de los 
ministerios de actividades artístico-deportivas de las iglesias evangélicas entienden la 
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participación en ellos como ocio. Investigación cualitativa, descriptiva, transversal, 
con participación de miembros de diferentes denominaciones evangélicas de la región 
metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, elegidos intencionalmente. Para la 
recogida de datos sociodemográficos se utilizó un cuestionario semiestructurado, así 
como una pregunta orientadora, respondida mediante escala Likert. Participaron de la 
investigación 60 personas, con una edad promedia de 30,2 (± 8,3 años), 25 hombres 
y 35 mujeres, de diferentes areas de actividades artístico-deportivas (danza, alabanza, 
música, teatro, deportes). Los resultados muestran que para el 76,4% de las personas 
que participan en las actividades de los ministerios antes mencionados, se puede 
considerar como un tiempo de ocio. Concluimos que en el escenario en cuestión, las 
experiencias artístico-deportivas pueden representar una posibilidad de trascender 
lo sagrado, de la espiritualidad, y también de experiencias enriquecedoras de ocio 
que contribuyan al desarrollo del ser humano. Además, los aspectos eclesiásticos y/o 
litúrgicos, independientemente de las denominaciones investigadas, no actúan como 
factores restrictivos y/o barreras para el desarrollo de las actividades analizadas.

PALABRAS CLAVE: Religión. Protestantismo. Subjetividades.

inTrOdUçãO

Segundo dados do Portal de Notícias G1, em 13 de janeiro de 2020, 50% dos brasilei-
ros são católicos, 31%, evangélicos e 10% não têm religião, (G1, n.d.); por sua vez, de acordo 
com a revista Veja, de 04 de fevereiro de 2020, os evangélicos devem se tornar a maioria da 
população em 2032 (VEJA, n.d.). Esses dados demonstram a relevante representatividade social, 
econômica, política e cultural que esse segmento vem assumindo no Brasil nas últimas décadas. 

Ao apontar esses aspectos não se desconsidera a relevância e representatividade social 
das demais religiões presentes na esfera nacional e/ou em outros países. Tão somente, realiza-se 
um recorte das diferentes manifestações religiosas que podem ser investigadas, tendo em vista 
suas singularidades que podem ser contempladas na área dos Estudos do Lazer.

Em geral, o estudo da relação entre lazer e religião é pouca explorada no Brasil (Araújo 
& Rojo, 2018; Araujo, 2019; Gabriel & Marcellino, 2007; Pich, 2017), e  de forma mais especí-
fica, essa realidade também é encontrada entre as denominações evangélicas (Maciel, Heintzman 
& Maciel, 2019).

O campo dos Estudos do Lazer encontra uma ampla e fértil área de investigação para 
compreender as peculiaridades da relação entre evangélicos e o lazer. Nesse sentido, podemos 
destacar os esportes (Parker & Watson, 2017; Silva, 2019;  Twietmeyer et al., 2019; Watson, 
2018), e as atividades artísticas (Maciel, Heintzman & Maciel, 2019; Maciel, Falleti & Saraiva, 
2017), como assuntos investigados nessa relação. Maciel, Heintzman e Maciel (2019) notam 
há entre as igrejas evangélicas brasileiras um aumento de ministérios que promovem distintas 
atividades artísticas em seu meio. 
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As igrejas evangélicas adotam o termo ministério para designar um setor formado por 
pessoas voluntárias que atuam em atividades específicas, por exemplo, na realização dos cultos, 
na ação social, com o intuito de prestar serviços à comunidade. Ao considerar os diferentes mi-
nistérios, encontram-se os de modalidades artísticas-esportivas como os de danças, de teatro, de 
música – louvor, coral, instrumentistas. Essas atividades culturais podem ser adotadas durante os 
cultos e como meio de evangelização. Pessoas que participam de tais ministérios dedicam diversas 
horas semanais envolvidas com os ensaios que normalmente ocorrem nas dependências das Igrejas.  
As atividades são conduzidas por um(a) líder que possui experiência ou formação profissional 
na área (Maciel, Falleti & Saraiva, 2017), enquanto que as pessoas membras do ministério são 
fiéis dessa Igreja que dedicam seu tempo a essas atividades como forma de adoração a Deus, 
como parte da liturgia, como meio de evangelização em eventos externos à Igreja; assim como 
tem interesse pessoal pela área. Algumas pessoas praticam essas atividades em outros tempos 
sociais – como lazer ou profissionalmente – sendo também compreendido como um momento 
de desenvolvimento pessoal e da espiritualidade (Maciel, Heintzman & Maciel, 2019).

Ao considerar o lazer como dimensão holística e inerente ao ser humano (Heintzman, 
2010a), sua relação com a espiritualidade (Heintzman, 2009,  2010b), e sua reafirmação de sua 
dimensão humana (Gomes, 2014), que rompe com a perspectiva anacrónica do lazer vinculado 
a um tempo-espaço e à atividade, a problematização que norteia este trabalho é: os membros 
de ministérios de atividades artísticas-esportivas no contexto evangélico consideram a participa-
ção nos mesmos como lazer? Assim, o objetivo desta investigação é analisar se os membros de 
ministérios de atividades artísticas-esportivas em Igrejas evangélicas entendem sua participação 
nos mesmos como lazer.

maTeriais e mÉTOdOs

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, descritiva e transversal (Strauss & Cor-
bin, 2008). A escolha dos participantes, líderes e membros de ministérios artísticos-esportivos, e 
das denominações religiosas evangélicas investigadas foi intencional. Como critério de inclusão 
para participação na pesquisa, as pessoas deveriam ter idade igual ou superior a 18 anos, ser 
membras das denominações investigadas, assim como participar regularmente das atividades 
desenvolvidas por esses ministérios.  

A determinação do número da amostra de acordo com as diferentes denominações reli-
giosas, foi conforme número de ministérios oferecidos e seus participantes nessas denominações, 
assim como a aceitação das pessoas em aderir ao presente estudo. Foram definidos ministérios 
artísticos-esportivos como danças, teatro, música, louvor, esportes (de qualquer modalidade).

Foram realizadas visitas a algumas denominações evangélicas nas cidades de Belo Hori-
zonte, Betim e Ibirité, para solicitar autorização aos responsáveis pelas Igrejas, subsequentemente 
aos líderes dos ministérios. Após o consentimento dessas lideranças, obtivemos acesso aos nomes 
e contatos dos e-mails dos membros dos ministérios investigados, os quais foram contactados, 
recebendo o convite para a pesquisa. Aos que concordaram com a participação, foi enviado um 
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e-mail contendo um questionário – no formato do Google Forms –, assim como o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido a serem preenchidos.

Quanto aos instrumentos de pesquisa, foram adotados um questionário semiestruturado, 
elaborado pelos autores, contendo dados sociodemográficos, e uma pergunta norteadora, “Parti-
cipar do ministério pode ser considerado como lazer?”, avaliada por uma escala do tipo Likert, 
de cinco itens, cuja resposta variava de 1 (discordo totalmente) a cinco (concordo totalmente). 

Para a análise estatística, a normalidade de distribuição dos dados foi avaliada com o 
teste de Shapiro-Wilk. Esse teste tem como objetivo fornecer uma estatística para avaliar se uma 
amostra tem distribuição normal. O teste pode ser utilizado para amostras de qualquer tamanho. 
Também foram realizadas a estatística forma descritiva, com medidas de média e desvio padrão. 
Foi realizado um teste de Qui-quadrado para avaliar se a pergunta “Participar do ministério 
pode ser considerado como lazer”, apresenta uma distribuição de respostas distintas. Esse teste 
é adotado para comparar a distribuição de diversos acontecimentos em diferentes amostras, a 
fim de avaliar se as proporções observadas destes eventos mostram ou não diferenças significa-
tivas ou se as amostras diferem significativamente quanto às proporções desses acontecimentos 
(Beiguelman, 1996).

Dessa maneira, em relação à escala adotada, assumiu-se “sim” quando a resposta da 
escala foi superior a 2, e “não” quando a resposta foi igual a 2 ou a 1. As associações entre as 
variáveis foram inferidas pelo teste de correlação de Pearson. Para todas as análises o nível de 
significância adotado foi de 5%.

A pesquisa atendeu aos procedimentos estabelecidos pelas recomendações éticas da 
resolução 196, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), quanto à participação de seres 
humanos. A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do 
Estado de Minas Gerais sob o parecer: 1.939.896. 

resULTadOs

A investigação foi realizada nas seguintes denominações evangélicas: Igreja Batista; 
Igreja Universal do Reino de Deus; Igreja Presbiteriana; Igreja do Evangelho Quadrangular; 
Igreja Assembleia de Deus; Igreja Pentecostal; Igreja Projeto e Ômega; Igreja Hot House of Truth. 
Foram investigados os seguintes ministérios, com seus respectivos números de membros: teatro 
(n=15), esporte (n=12), louvor (n=17), música (n=6), dança (n=10). 

Participaram da pesquisa 60 pessoas, sendo 25 do sexo masculino e 35 do feminino, 
com média de idade 30,2 (±8,3 anos); o tempo de participação no ministério foi 4,3 (±5,9 anos); 
em relação ao tempo que “aceitou a Jesus Cristo” como Salvador, apresenta uma média de 12,2 
anos (compreendendo um intervalo entre 2 meses e 45 anos).

Em relação à participação nas atividades ministeriais artísticas-esportivas como per-
cepção de lazer, de acordo com a escala adotada, os resultados encontrados apresentam uma 
média de 3,8. Ademais, a porcentagem das respostas por cada item da escala Likert, foi: 1 (dis-
cordo totalmente) 6,6%; (2) 15,0%; (3) 18,3%; (4) 13,3%; 5 (concordo totalmente) 46,6%. 
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Ao considerar a soma dos itens 1 e 2, equivalente a um entendimento de discordância, obtemos 
23,6% das respostas; por sua vez, a soma dos itens 3 a 5, equivalente a um entendimento de 
concordância, corresponde a 76,4% das respostas.

O teste de Qui-quadrado indicou que as respostas à pergunta “Participar do ministério 
pode ser considerado como lazer” foram estatisticamente diferentes (X² = 19.3, p = < 0.001). 
A análise das médias indicou que a resposta “sim” (n=47) apresentou uma frequência superior 
quando comparada à resposta “não” (n=13). 

A matriz de correlação de Pearson das variáveis é indicada na Tabela 1. Conforme des-
crito nessa tabela, a variável “Participar do ministério como possibilidade de lazer” não apresenta 
correlação com nenhuma das demais. 

Tabela 1. Matriz da correlação de Person das variáveis analisadas

Variáveis Teste
Tempo que 

aceitou 
Jesus

Tempo de 
participação 
no ministério

Participar do 
ministério como uma 
possibilidade de lazer

Idade

Tempo que 
aceitou Jesus

Pearson’s r —      

p-value —      

Tempo de 
participação 
no ministério

Pearson’s r 0.59 —    

p-value < .001 —    

Participar do 
ministério 
como uma 

possibilidade 
de lazer

Pearson’s r -0.20 -0.12 —  

p-value 0.13 0.35 —  

Idade
Pearson’s r 0.59 0.43 -0.23 —

p-value < .001 < .001 0.07 —

Fonte:	Dados	da	pesquisa.

disCUssãO

Ao considerar o objetivo da pesquisa, analisar se os membros de ministérios de atividades 
artísticas-esportivas em Igrejas evangélicas entendem a participação nos mesmos como lazer, os 
dados demonstram uma percepção positiva para 76,4% da amostra investigada. Esse resultado 
corrobora aos encontrados por Maciel, Heintzman e Maciel (2019), e Maciel, Falleti e Saraiva 
(2017). Esses autores analisaram, respectivamente, a participação de jovens em um ministério 
de teatro, e o envolvimento de jovens e adultos em ministérios de dança, louvor e coral; ambas 
pesquisas realizadas em uma Igreja Batista em Belo Horizonte/MG. Assim, ao considerar a am-
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pliação do número da amostra e de Igrejas investigadas neste estudo em relação aos anterior-
mente citados, os dados permitem inferir que a participação nas referidas atividades analisadas 
no contexto religioso pode ser compreendida como lazer, independentemente da denominação, 
das atividades realizadas, do sexo e idade. 

Os resultados nesta investigação também apontam que as vivências de lazer transcen-
dem as distinções teológicas, usos e costumes, que caracterizam as denominações protestantes 
e pentecostais (Costa, 2015), normalmente classificadas erroneamente como evangélicas. Em 
outras palavras, o entendimento sobre o que é sagrado ou profano, que influencia no estilo de 
vida e hábitos, como os de lazer, adotados no cotidiano dos fiéis, estão sendo revistos, deixando 
de existir algumas incompreensões teológicas que criam juízos de valores que limitam a parti-
cipação em tais atividades. No entanto, as peculiaridades existentes nessas denominações ainda 
refletem nos sentidos e significados socialmente construídos nas vivências do lazer. 

Ademais, assumir o lazer como dimensão humana (Gomes, 2014), ou como componente 
holístico (Heintzman, 2012), assim como sua relação com a espiritualidade (Heintzman, 2009, 
2010), propicia o diálogo entre o lazer e as atividades realizadas no contexto religioso, transcen-
dendo uma perspectiva dialética. Para Heintzman (2009), a espiritualidade deve ser entendida 
de forma ampla, como uma dimensão inerente ao ser humano, que o impulsiona na busca do 
sagrado e/ou de experiências transcendentes na tentativa de dar sentido e respostas aos aspectos 
fundamentais da vida, sendo o lazer uma das possibilidades para se alcançar tal objetivo. 

O reconhecimento da participação nos ministérios de atividades artísticas-físicas como 
possibilidade de lazer, também remete aos apontamentos realizados por Costa (2015). Esse autor 
declara que as Igrejas podem criar alternativas de lazer que só são percebidas por aqueles que 
compartilham de uma mesma fé. Dessa forma, o envolvimento em atividades artísticas-esportivas 
no contexto religioso pode ser mais um momento de vivenciar atividades realizadas como lazer 
em outro tempo social, além de propiciar o desenvolvimento pessoal e a intenção de cumprir um 
“chamado de Deus” usando dessas atividades como meio de adoração e evangelização (Maciel, 
Heintzman & Maciel, 2019).

De acordo com Maciel, Saraiva e Martins (2018), a interação do lazer com ativida-
des culturais, como as investigadas nesta pesquisa, pode contribuir para a formação, reflexão 
e desenvolvimento pessoal, caracterizando a dimensão criativa. Nessa relação, ressalta-se o 
exercício da liberdade de escolha em participar das atividades ministeriais nas denominações 
evangélicas, portanto, para além de uma obrigação religiosa; o experimentar da satisfação com 
as experiências desenvolvidas nessas atividades, possibilitando uma atitude consciente e ativa, 
tanto de apropriação cultural, quanto da espiritualidade.

COnsideraçÕes Finais

 Ao considerar o objetivo apresentado nesta investigação, os resultados permitem inferir 
que as atividades desenvolvidas nos diferentes ministérios analisados e em distintas denominações 
evangélicas, são percebidas como lazer para a maioria dos participantes (76,4%).
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Importante ressaltar a contribuição desta investigação para o campo de Estudos do 
Lazer no Brasil ao estabelecer um diálogo com a temática em questão. Pois a mesma ainda se 
encontra em estágio incipiente, necessitando de novas investigações que permitam sua melhor 
compreensão.

Concluímos que no cenário em questão as atividades artísticas-esportivas podem re-
presentar uma possibilidade de transcendência com o sagrado, de espiritualidade, e também de 
experiências de lazer enriquecedoras que contribuem para o desenvolvimento do ser humano. 
Ademais, os aspectos eclesiásticos e/ou litúrgicos, independente das denominações investigadas, 
não atuaram como fatores limitadores ou barreiras às atividades analisadas. 

No entanto, em virtude das características metodológicas adotadas neste trabalho, 
reconhecemos algumas limitações em seu desenvolvimento, por exemplo, o número da amostra 
e a seleção intencional. Assim, para maior entendimento sobre essa temática é necessário con-
templar diferentes denominações evangélicas, investigar novas atividades artísticas-esportivas, 
assim como a adoção de outras abordagens metodológicas e ampliação da amostra.
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RESUMO: Este estudo busca analisar uma pequena parte da produção acadêmica 
interdisciplinar sobre lazer realizada no formato de livros. Paras isso escolhemos 
quatro livros, nos quais foram analisados 36 capítulos, 63 autores/as e 876 referên-
cias bibliográficas presentes nos mesmos. Os capítulos de livros foram classificados 
segundo seu eixo-temático; as formações acadêmicas dos/as autores/as e as institui-
ções em que estas foram realizadas; e por último, as bibliografias mais usadas refe-
ridas nos capítulos. Como resultado identificamos que os capítulos se localizam em 
diferentes eixos-temáticos, sem predominância de nenhum deles. Sobre a formação 
dos/as autores/as na graduação há uma predominância de formação em Educação 
Física, contudo na pós-graduação há um aumento aos vinculados às áreas das ciên-
cias sociais e humanas e aos Programas de Pós-Graduação específico em Lazer. Em 
relação às universidades sua maioria são públicas e localizadas na região Sudeste, 
com destaque ao estado de Minas Gerais. Em relação a bibliografia os mais citados 
foram documentos Oficiais do Governo Federal que tematizam lazer e produções 
acadêmicas de Christiane Luce Gomes e Nelson Carvalho Marcelino.

PALAVRAS-CHAVES: Lazer. Produção científica. Livros.

RESUMEN: Este estudio busca analizar una pequeña parte de la producción 
académica interdisciplinar sobre el ocio realizada en formato libro. Para ello hemos 
elegido cuatro libros, en los que se analizaron 36 capítulos, 63 autores/as y 876 
referencias bibliográficas presentes en ellos. Los capítulos de libros se clasificaron 
según su eje temático; la formación académica de los autores y las instituciones donde 
se llevaron a cabo; y finalmente, las bibliografías más utilizadas a las que se hace 
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referencia en los capítulos. Como resultado, identificamos que los capítulos se ubican 
en diferentes ejes temáticos, sin predominio de ninguno de ellos. Hay un predominio 
de la formación en Educación Física sobre la formación de autores en los cursos de 
grado, sin embargo, en la formación de posgrado hay un incremento en los autores 
vinculados a las áreas de ciencias sociales y humanas y a los Programas de Posgrado 
específicos en Ocio. En lo que se refiere a las universidades, la mayoría son públicas 
y están ubicadas en la región Sudeste, con énfasis en el estado de Minas Gerais. En 
cuanto a la bibliografía, los más citados fueron los documentos oficiales del Gobierno 
Federal que tratan del ocio y las producciones académicas de Christiane Luce Gomes 
y Nelson Carvalho Marcelino.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Producción científica. Libros.

inTrOdUçãO

O Lazer enquanto campo de estudo vem crescendo ao longo do século XX o que pode 
ser visto no aumento e consolidação de eventos científicos, de periódicos e de grupos de estudos 
específicos sobre a temática. Cursos em que o Lazer é o foco, seja no âmbito técnico, graduação 
e pós-graduação, também aumentaram e ganharam maior densidade. Esse contexto favorece e 
resulta em um crescimento na produção científica sobre lazer, a qual vai ampliando e modifi-
cando as temáticas problematizadas, as áreas abordadas e as/os pesquisadoras/es protagonistas. 

No Brasil, devido às políticas avaliativas adotadas principalmente pela CAPES (institui-
ção responsável pela avaliação e fomento de pesquisas e programas de pós-graduação), é possível 
identificarmos que essa produção vem ganhando volume principalmente em formato de artigos 
científicos publicados em periódicos. Somada a essa produção, também é possível identificarmos 
um aumento no volume de livros que tematizam o lazer. Esse aumento é consequência, sobre-
tudo, do financiamento ofertado pelo Ministério do Esporte (o qual foi criado em 1995 e teve 
seu encerramento em janeiro de 2019) e o Ministério da Cidadania, o qual incorporou a pasta 
através da criação da Secretaria Especial do Esporte. Esse financiamento para as publicações do 
lazer no formato livro aconteceram, na sua quase totalidade, a partir do Programa Rede Cedes, a 
qual obteve legitimidade e legitimou muito grupos de pesquisas, compondo o processo formativo 
e a trajetória acadêmica de muitas/os pesquisadoras/es. 

Conhecer e analisar essas publicações científicas é fundamental para se prosseguir na 
produção de conhecimentos sobre lazer, uma vez que o diálogo com a produção existente é uma 
das formas de construir compreensões mais complexas e densas deste fenômeno. Em relação a 
produção em formato de artigos científicos, é possível identificar algumas análises já realizadas, 
como por exemplo, a pesquisa bibliométrica realizada por Dias, Nascimento, Buba e Lazzarotti 
Filho (2017) dos artigos veiculados na revista Licere de 2000 à 2010. Nessa investigação, é possí-
vel conhecer características da produção analisada, as quais se destacam: a relação histórica dos 
Estudos do Lazer com a Educação Física; o predomínio de reflexões conceituais; e a utilização 
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majoritária de referências bibliográficas dita “como ‘clássicos’ dos Estudos do Lazer, como são 
algumas obras de Marcellino ou Dumazedier” (p. 613).

Por outro lado, em relação a produção em livros, os quais foram, em grande parte, 
distribuídos gratuitamente, uma vez que são compostos por pesquisas produzidas com finan-
ciamento público, ainda são poucos os estudos que analisam a produção feita nesse formato. 
Essa constatação chama mais atenção quando nos deparamos com os resultados da pesquisa de 
Dias et al. (2017) os quais apontam que a principal fonte de referências dos artigos publicados 
ainda são os livros. Importante ressaltar que a maioria desses livros que compõem as referências 
dos artigos são aqueles com características conceituais e históricos do lazer, o que a autoria da 
referida pesquisa denominou de ‘clássicos’ dos Estudos do Lazer.

Com esse panorama entendemos que é necessário para a área do lazer iniciar um processo 
analítico da produção mais recente realizada no formato de livros. Logo, foi com esse intuito 
que desenvolvemos esta pesquisa com o objetivo de analisar uma pequena parte da produção 
acadêmica em Lazer presente em livros interdisciplinares da área. Para isso elaboramos as se-
guintes questões norteadoras:

•	 Quais são os eixos temáticos das publicações?
•	 Quem são as/os autoras/es?
•	 Quais são e onde são realizadas suas formações acadêmicas?
•	 Quais são as referências utilizadas nas publicações?

meTOdOLOgia

Para essa pesquisa foram escolhidos quatro livros em que o Lazer é tematizado de 
maneira interdisciplinar e que tem a característica de coletânea. A delimitação da característica 
interdisciplinar foi feita por nós, devido compreendermos que, apesar do histórico dos estudos 
do lazer estar intimamente relacionado com a Educação Física, é possível identificar mudanças 
em direção a interdisciplinaridade nesse campo de conhecimento. Já em relação aos livros con-
sistirem em coletânea foi uma escolha baseada na característica de muitas obras sobre o lazer 
dos últimos anos serem produzidas coletivamente e com o estabelecimento de parcerias entre 
pesquisadoras e pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa, universidades, e até mesmo 
país. Assim, os livros escolhidos foram: (1) Lazer no Brasil Representações e concretizações das 
vivências cotidianas (2017), (2) Lazer, Práticas sociais e mediação cultural(2019), (3) Dança: 
Educação, Lazer e Arte nos percursos de pesquisa do grupo EDUDANÇA (2019) e (4) Lazer e 
territorialidades: tessituras sociais, culturais e política (2019). Ressaltamos que a escolha inicial 
desses livros foram interncional e se pretende, com o decorrer da investigação, analisar uma 
maior quantidade de obras.

A partir desses livros foi feito uma análise de cada um dos capítulos, olhando para o 
conteúdo, as/os autoras/es e bibliografias usada em cada um deles. Desta forma foram avaliados 
36 capítulos, 63 autoras/es e 876 referências bibliográficas. Importante ressaltar que dentro de 
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um desses livros havia um capítulo que não tratava do Lazer propriamente dito chamado “Just 
Dance: Dimensões interativas e criativas do jogo” o qual não compôs a análise. 

Os eiXOs TemÁTiCOs: a edUCaçãO e FOrmaçãO em FOCO

Para sistematizarmos as análises em relação ao eixos-temáticos dos capítulos, nos ba-
seamos nas considerações de Stigger e Myskiw (2015). Esses autores, a partir produções que 
consideraram representativas na produção sobre Lazer, identificaram alguns eixos-temáticos que 
auxiliam a compreender a produção do lazer. Em relação às investigações localizadas no campo 
sociocultural-pedagógico os autores elaboraram a seguinte sistematização:

1. Educação e Formação: o lazer enquanto universo de educação (pedagógico) e a preo-
cupação com a formação acadêmica/profissional para a intervenção nesse sentido.

2. Políticas públicas e sociais: o lazer tomado como uma questão social relevante e que, 
portanto, deve figurar nas pautas das políticas públicas de Governo e de Estado.

3. Cultura e Sociedade: o lazer como resultado de construções ou lutas sociais, entendido 
como um universo simbólico particular e relevante na organização social.

4. História e memória: o lazer abordado no sentido da reconstrução das lembranças 
ou do desenvolvimento de narrativas para se compreendê-lo enquanto fenômeno 
histórico (Stigger & Myskiw, 2015, p. 164).

Os capítulos do livros aqui analisados foram, então, classificados segundo esses eixos-
temáticos propostos por Stigger e Myskiw (2015). Para isso, levamos em consideração a possi-
bilidade das pesquisas serem localizadas em mais de uma classificação, final “esses eixos não são 
categorias mutuamente excludentes” (Stigger & Myskiw, 2015, p. 165). Assim, na nossa análise 
identificamos trabalhos que integravam mais de uma categoria, e portanto, foram localizados 
em ambas.

A partir desse desenho analítico, encontramos os seguintes resultados: “Educação e For-
mação” em 8 capítulos, “Políticas Públicas e Sociais” em 7 capítulos, “Cultura e Sociedade” em 
6 capítulos, ”Cultura e Sociedade/Educação e Formação” em 5 capítulos, ”Cultura e Sociedade/
História e Memória” em 4 capítulos, “Educação e Formação/ História e Memória” em 3 capí-
tulos, “Cultura e Sociedade/ Políticas Públicas e Sociais” em 2 capítulos e “História e Memória” 
em 1 capítulo. Essa distribuição mostra uma grande variedade de eixos-temáticos nos livros 
analisados, porém a combinação dos eixos-temáticos “História e Memória/Políticas Públicas 
e Sociais” e “Educação e Formação/Políticas Públicas e Sociais”, não apareceram em nenhum 
dos capítulos, entendemos que isso possa ter acontecido devido os livros por nós escolhidos 
não tratarem especificamente de políticas públicas. Essa escolha de escopo aconteceu porque, 
apesar de haver uma grande quantidade de publicação de livros específicos sobre essa temática, 
queríamos pautar aqueles que tinham a interdisciplinaridade como um dos elementos centrais.
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FOrmaçãO aCadÊmiCa das/dOs aUTOras/es: as mUdanças nOs 
prOCessOs de FOrmaçãO

Quando olhamos para as/os autoras/es procuramos identificar suas formações acadêmica, 
através dos resumos de seus currículos presentes nos livros e de pesquisa na plataforma Lattes. 
Consideramos também na contagem as/os pesquisadores que tinham mais de um mesmo nível 
de formação, porém com enfoque diferente, e no mestrado e doutorado contabilizamos as/os 
pesquisadoras/es que estavam cursando pós-graduações no período de 2018 a 2020, e, assim, 
chegamos ao total de 41 cursos diferentes entre graduação e pós-graduação. Além de olharmos 
para os cursos, pesquisamos também a instituições que os mesmos haviam feito essa fase da vida 
acadêmica. Procuramos dividir os cursos a partir da Tabela das áreas do conhecimento CNPq 
(2015) para melhorar observamos os dados analisados, assim apareceram durante o processo as 
áreas 2 (Ciências Biológicas), 3 (Engenharias), 4 (Ciências da Saúde), 6 (Ciências Sociais Aplica-
das), 7 (Ciências Humanas) e 8 (Lingüística, Letras e Artes). Para além dessas áreas analisamos 
de maneira separada as formações que foram realizadas em cursos específicos em Lazer.

  Olhando para os cursos de graduação encontramos 36 cursos na área 4 compreendendo 
52,2% dos cursos analisados, seguido da área 6 com 14  cursos (20,3%), área 7 com 10 cursos 
(14,5%). Já as áreas 8, 3 e autoras/es sem formação com 3 aparições cada uma, compreendendo 
12,9% da mostra. É importante destacar que das 36 formações que aparecem na Área 4, o total 
de 34 é em Educação Física. 

Esses números variam no Mestrado em que temos uma diminuição da área 4 de 36 para 
13 , da área 6 de 14 para 5 e da área 3 de 3 para nenhuma aparição. Em contrapartida temos o 
crescimento da área 2, que não havia no nível da graduação para 1, área 8 de 3 para 5, da área 7 
de 10 para 18. Já as/os autoras/es sem esse nível da formação são 11. É nesse nível de formação 
que temos o surgimento da formação específica em lazer com 11 formações. Destacamos que 
na àrea 4 ainda há uma predominância da Educação Física com 10 aparições dentro da área e 
as outras três sendo cursos ligados à mesma, como Ciências do Esporte, do movimento ou da 
motricidade, na área 7 temos 11 aparições do mestrado em Educação e na formação específica 
em Lazer aparecem 9 mestrados no curso de Pós-Graduação em Estudos em lazer.

Quando olhamos para o Doutorado temos mais uma diminuição da área 4 de 13 para 
9 aparições e também o decréscimo da área 7 de 18 para 12 aparições e da área 8 de 5 para 
4 doutorados, já as áreas 6 e 2 se mantiveram iguais e a área de formação específica no Lazer 
aumentou de 11 aparições para 16 aparições, assim como as pessoas que não possuíam esse 
grau de formação subiram 11 para 12 aparições. Aqui é importante destacar que a área 4 ainda 
segue dominada pela Educação Física sendo 7 doutorados em Educação Física, um em ciência 
do esporte, da motricidade e do movimento humano e um em ciência do exercício e do esporte, 
na área 7 a formação em Educação corresponde a metade dos cursos citados e na área de for-
mação específica do Lazer o curso de Pós-Graduação em Estudos Lazer corresponde a 87,5% 
da amostra, sendo 14 dos 16 doutorados na área.
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Um resultado muito semelhante aparece nos trabalhos de C.M. Gomes e Rejowski (2005) 
ao analisar dissertações com a temática lazer no período de 1972 a 2001 e no trabalho de Dias et 
al (2017), em ambos a Educação Física aparece com grande participação na produção de Lazer.

[...]demonstra a liderança da Educação Física e da Educação, com 67 (20%) e 56 (17%) 
pesquisas, respectivamente. Em seguida tem-se a Comunicação com 26 (8%), a História 
com 23 (7%) e a Psicologia com 21 (6%) pesquisas. Outras áreas com menor produção 
são: Administração com 19 teses (6%), Antropologia com 18 teses (5%), Ciências Sociais 
com 16 teses (5%), dentre outras (C.M. Gomes & Rejowski, 2005, p. 10).

 Importante destacar que apesar de a Educação Física aparecer com grande destaque em 
ambos os estudos, a formação específica em Lazer não aparece em nenhuma das duas pesquisas. 
Essa constatação se deve, ao nosso entender, devido ao período dos materiais utilizados nos 
artigos (até 2010), e também, a data de criação do Programa de Pós-Graduação em Estudos do 
Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (2006 o mestrado e 2012 doutorado) mostrando 
a importância desse curso de pós- graduação para produção do conhecimento em Lazer.

Sobre as universidades aparece com larga participação as localizadas na Região Sudeste 
nos três níveis de formação estudado sendo graduação (84,4%), mestrado (86,3%) e douto-
rado (87%). Essas porcentagens divididas pelos estados da região temos os seguintes dados 
na gradução 57,4% em Minas Gerais, 31,5% em São Paulo e 11,1% no Rio de Janeiro, já no 
mestrado 61,4% em Minas Gerais, 31,8% em São Paulo e 6,8% no Rio de Janeiro, por último 
no Doutorado temos 50% em Minas Gerais, 35% em São Paulo e 15% no Rio de Janeiro. Essa 
predominância de Universidades de Minas Gerais aparece devido a alguns dos livros analisados 
serem vinculados à esta instituição e também ao número expressivo de autoras/es que realizaram 
o curso de Pós-Graduação em Estudo do Lazer da mesma universidade. Muitos dos capítulos 
foram produzidos a partir de teses e dissertações desse programa. Referente ao restante dos 
objetos analisados, aparecem universidades das outras regiões do país e do exterior variando 
entre 1,5% e 6,5% da amostra nos três níveis. 

Segundo C.M. Gomes e Rejowski em (2005, p. 9) “verifica-se que a região Sudeste 
apresenta, aproximadamente, 71% da produção de teses, sendo o Estado de São Paulo o maior 
produtor (173 teses), [...]”, essa dado corrobora com a pesquisa ao demonstrar uma grande 
produção de Lazer na região Sudeste, porém na época em análise o estado de São Paulo aparecia 
com mais destaque, e as autoras atribuíam essa grande produção no estado de São Paulo à duas 
instituições. A USP que apresentava pesquisas continuadas em Lazer, e a Unicamp em função 
da criação do departamento de Estudos em Lazer em 1991, que aumentou a produção na área 
a partir desta data. 

Importante destacar que vários dos/as autores/as estavam ligados a grupos de pesquisa 
em lazer, dialogando assim com a pesquisa de C.L. Gomes e Melo (2003, p. 32). o estudo aponta 
que 78% dos grupos de pesquisa  se encontra na região sul e sudeste, sendo 24% na primeira e 
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54% na segunda, ajudando assim a compreender como a região sudeste aparece com destaque 
na produção em Lazer.

Sobre as universidades a análise demonstra uma grande participação das universidades 
públicas na formação das/os autoras/es em relação às universidades particulares, sendo que na 
graduação 63,6% dos cursos foram feitos em universidades públicas e 36,4% nas privadas, no 
mestrado essa diferença aumenta sendo 86,3% em universidades públicas e 13,7% das uni-
versidades privadas e por último no doutorado essa diferença se torna superior aparecendo os 
cursos em universidade públicas com 89,4% e as privadas com 10,6%, dados semelhantes são 
encontrados nas pesquisas de C.M. Gomes e Rejowski (2005) e C.L. Gomes e Melo (2003), que 
apesar de serem pesquisas com objetos análise distintos as instituições públicas aparecem com 
grande destaque na produção do Lazer. 

reFerÊnCias BiBLiOgrÁFiCas CiTadas nOs CapÍTULOs: a predOminÂnCia 
dOs LiVrOs

Por último procurou-se olhar para as referências bibliográficas citadas nos capítulos 
analisados. Para isso as referências foram organizadas em ordem alfabética numa tabela, a partir 
do nome de seu/sua primeiro/a autor/a, após foram separados/as os/as co-autores/as como se 
fossem uma própria referência. A partir desse processo o próximo passo foi identificar todos/as 
os/as autores/as que apareciam com mais de uma citação e, por fim, foram separados/as os/as 
autores/as que apareciam citados em 3 capítulos distintos ou mais. Com essa triagem foi orga-
nizada uma tabela onde na primeira coluna aparece o nome do/a autor/a, na segunda o número 
de citações e na terceira em quantos capítulos os/as autores/as foram citados/as. A partir dessa 
tabela foram identificados/as os/as autores/as que tiveram mais de 10 citações e direcionamos o 
nosso olhar para as suas obras.

A/Os autores/a que aparecem com mais citações em ordem decrescente foram, Chris-
tianne Luce Gomes com 33 citações em 10 capítulos diferentes, seguido de Nelson Carvalho 
Marcelino com 30 citações em 13 capítulos diferentes, após aparece Victor Andrade Melo com 
17 citações em 11 capítulos distintos,  Joffre Dumazedier com 14 citações em 11 capítulos di-
ferentes e por último Luiz Octávio de Lima Camargo com 12 citações em 7 capítulos distintos. 
Importante destacar que olhando para as referências os documentos oficiais do Brasil como leis, 
emendas ou partes da constituição aparecem com tantas citações quanto C.L. Gomes com 33 
citações e com uma variabilidade de capítulos maior sendo citados em 13 capítulos distintos, 
apesar desse número expressivo nossa proposta era analisar autores (pessoas) mais usados nas 
citações. Outro ponto importante para reflexão e que os/a 5 autores/a mais citados/a são pesqui-
sadores/a reconhecidos/a dentro da área do Lazer e com uma vasta produção sobre o assunto, 
sendo em alguns casos líderes de grupo de pesquisa da área ou coordenadores de programas de 
pós-graduação em Lazer nas universidades. Quando olhamos para as obras mais citadas de cada 
um dos 5 autores/a mais citados temos o livro “Estudos do lazer: uma introdução” de Marcelino 
com 8 citações, seguido do artigo de C.L. Gomes “Lazer: necessidade humana e dimensão da 
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cultura” com 6 citações, após temos o mesmo número de citações em dois livros “Lazer e Edu-
cação” de Marcelino e “O que é Lazer?” de Camargo com 5 citações cada um, com 4 citações 
temos dois livros de Dumazedier sendo “Sociologia empírica do lazer” e “Valores e conteúdos 
culturais do lazer” e por fim com 3 citações aparece o artigo de C.L. Gomes “Estudos do lazer 
e geopolítica do conhecimento”, de Marcelino “Lazer e humanização” e de Dumazedier “Lazer 
e cultura popular”, Melo não tem nenhuma obra citada mais de duas vezes.

Olhando para esses dados é interessante destacar os pontos de encontro  e distanciamento 
com a pesquisa de Dias et al (2017, p. 609). Uma similaridade é que os/a autores/a citados acima 
aparecem como principais referências dos artigos analisados na Licere, porém em “colocações/
ordem” diferentes. Um exemplo é a autora Christianne Luce Gomes que aparece como referência 
mais citada em nossa análise, estava em nona posição no estudo de Dias et al (2017). Em relação 
às obras mais citadas de cada autor (com exceção de C.L. Gomes) aparecem com uma incidência 
muita parecida com a que encontramos no nosso estudo. A pesquisa de Dias et al. (2017, p. 607) 
aponta que 68,7% das referências são os livros, quando analisamos a bibliografia total da nossa 
análise encontramos um dado muito parecido com 57% das referências sendo livros. As demais 
referências consistem em artigos publicados em revistas (22,4%), teses e dissertações ( 6,9%), 
anais de congresso (2,2%) e outros (11,6%). Importante destacar que 83% destas referências 
foram publicadas no Brasil e 17% em outros países, demonstrando que o diálogo acadêmico 
presente nos capítulos é majoritariamente com a própria produção nacional.  

COnsideraçÕes Finais

Os livros são formatos de publicação que ganharam espaço na temática do lazer nos 
últimos anos. Muitos foram financiados pela esfera pública e, por isso, distribuídos gratuita-
mente para universidades, grupos de pesquisas e pesquisadoras/es. Nesse contexto, entendemos 
ser interessante conhecer essa produção e analisar suas características. Para isso, desenvolvemos 
esta pesquisa analisando a produção científica em quatro livros sobre lazer. Apesar do número de 
livros ser pequeno em relação à produção da área nesse formato, pudemos identificar algumas 
peculiaridades.

Ao termos escolhidos livros que assumem uma característica de coletânea e de abordagem 
interdisciplinar, nos deparamos com uma ampla diversidade de eixos-temáticos e também com 
autoras/autores que possuem trajetórias de formação em mais de uma área de conhecimentos. 
São pessoas que, na maioria, fizeram graduação na área de Educação Física, e continuaram suas 
formações em cursos de pós-graduação de outras áreas, o que nos aponta um caminho interdis-
ciplinar na formação dessas/es pesquisadores/as. Além disso, as universidades públicas foram o 
lócus de formação de grande maioria dos/as autores/as, o que demonstra a importância dessas 
instituições para as pesquisas sobre Lazer no Brasil. Identificamos também que o diálogo acadê-
mico materializado nessas produções acontece com pesquisadores/a brasileiros/a reconhecidos/a 
na área do lazer. 
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Por fim, ressaltamos a necessidade de ampliação dessa investigação para que possamos 
conhecer e aprofundar a produção do conhecimento sobre lazer. 
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RESUMO: O presente texto tece uma discussão sobre a maneira pela qual a transição 
da cultura dita de massa para a cultura digital pode influenciar no consumo e vivência 
de lazer. Para isso são feitos alguns apontamentos teóricos a respeito das mudanças 
trazidas por tal transição. Avançando, os jogos eletrônicos aparecem como uma das 
possibilidades deste novo cenário, entendendo que os números movidos por sua 
indústria têm algo a dizer sobre seu impacto no cotidiano dos sujeitos que o buscam 
como uma forma de lazer. Ademais, sua vivência pode colaborar para uma quebra 
de paradigma do olhar enquanto consumo alienante e lançar luz sobre a autonomia 
e abstração dos sujeitos para o Lazer.

PALAVRAS- CHAVE: Cultura digital. Jogo eletrônico. Lazer .

RESUMÉN: Este texto analiza la forma en que la transición de la cultura de masas 
a la cultura digital puede influir en la experiencia de consumo y ocio. Para ello, se 
hacen algunas notas teóricas sobre los cambios provocados por esta transición. 
Avanzando, los juegos electrónicos aparecen como una de las posibilidades de este 
nuevo panorama, señalando que los números movidos por su industria tienen algo 
que decir sobre su impacto en la vida diaria de las personas que lo buscan como una 
forma de ocio. Además, su experiencia puede colaborar para romper el paradigma 
del pensamiento de consumo como singularmente alienante y arrojar luz sobre la 
autonomía y abstracción de los sujetos para el ocio.

PALABRAS CLAVE: Cultura digital. Juego electrónico. Ocio.
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CULTUra digiTaL

Estamos vivenciando um tempo marcado por incertezas, pelo imediatismo, pelo consumo, 
pelo hedonismo, pela exacerbação do individualismo, pela liquidez das relações, pela apologia 
à beleza, pela fama a qualquer preço, pela divulgação das nossas intimidades. Mas, também, 
um momento assinalado por uma nova maneira de convivência (virtual) e pelo aparecimento de 
novas tecnologias, incluindo os diversos recursos que encontramos com o advento da internet, 
tais como diversidade das fontes de informação, o acesso em tempo real às notícias e aconteci-
mentos mundiais, as ferramentas de busca, o comércio virtual, as redes sociais, o email, os blogs, 
os fóruns de discussão, o ensino a distância, a videoconferência, o compartilhamento instantâneo 
de dados (imagens, sons, vídeos, fotos, filmes etc.), entre outros (Bozza, 2016).

Tematizar essas questões implica em tematizar novas culturas. Implica analisar novos 
contextos e representações humanas. Santaella (2010, p. 77), compreende que “estamos vivendo 
o alvorecer de novas formações socioculturais que vêm recebendo tanto o nome de cultura digital 
quanto de cibercultura, como se fossem sinônimos”. No seu livro Culturas e artes do Pós-huma-
no – Santaella (2010) apresenta a cultura digital como uma das seis formações culturais: oral, 
escrita, impressa, de massas, das mídias e digital. 

Para contextualizarmos a cultura digital voltaremos um pouquinho em um passado não 
muito distante, onde se originou o jornal e seus coadjuvantes: o telégrafo e a fotografia; ainda 
na era industrial, com uma economia que empregava métodos repetitivos para a produção em 
massa. Essa formação cultural, conhecida como cultura de massa, acentuou-se com o cinema e a 
tv, mídias feitas para a recepção coletiva, onde a centralização e a padronização apareciam como 
características latentes (Santaella, 2010). A cultura de massa produzida por poucos e consumida 
por muitos sem poder de interferir nos produtos consumidos.

Com o tempo e com o surgimento de novas mídias a hegemonia exercida pela televisão 
e seus modos de recepção começaram a sofrer seus primeiros impactos. Surge assim, uma nova 
tendência de mídia, voltada para audiência mais diversificadas e segmentada. Marca-se o apare-
cimento de uma cultura do disponível, do transitório promovendo maior diversidade e liberdade 
de escolha, o consumo passa a ser mais individualizado (Santaella, 2010). A cultura das mídias 
teria iniciado a ‘desmassificação’ a partir do momento em que começou a minar a centralização, 
a sincronização e a padronização que eram características latentes dessa cultura de massas, com 
o aparecimento de uma cultura do disponível e do transitório, promovendo maior diversidade e 
liberdade de escolha com as fotocopiadoras, o videocassete, os equipamentos como o Walkman 
e os videogames, culminando com a TV a cabo (Santaella, 2010). 

Já a transição da cultura das mídias para a cultura digital emergiu mais significativamente 
a partir da introdução dos computadores pessoais e portáteis, possibilitando a transformação 
de espectadores em usuários. Cada pessoa pode, hoje, além de ser consumidor, espectador e 
comentarista, “tornar-se produtor, criador, compositor, montador, apresentador, difusor de seus 
próprios produtos” e ideias (Santaella, 2010, p. 82). Jenkins (2009) trata do conceito de cultura 
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participativa que é uma expressão designada para representar a forma como a sociedade contem-
porânea desde o surgimento da internet tem se distanciado cada vez mais da condição de receptora 
passiva e se aproximado da produção de conhecimento e disseminação de informações e ideias.

Embora Santaella apresente as seis formações culturais e estabeleça essa divisão concei-
tual, ela também transmite a ideia de que não se trata aí de períodos culturais lineares, como se 
uma fosse desaparecendo com o surgimento da outra. Muito pelo contrário, há um “processo 
cumulativo de complexificação: uma nova formação comunicativa e cultural vai se integrando na 
anterior, provocando nela reajustamentos e refuncionalizações” (Santaella, 2003, p. 25). Outro 
aspecto importante de refletirmos é que para a autora, não podemos cair no rodrigolagepsilva@
gmail.com de afirmar que as transformações culturais são devidas apenas ao avanço de novas 
tecnologias. Os verdadeiros responsáveis por moldar o pensamento e a sensibilidade dos seres 
humanos e propiciar o surgimento de novos ambientes socioculturais são, na verdade, os tipos 
de signos que circulam nesses meios, os tipos de mensagens e processos de comunicação que 
neles se engendram. 

Nessa cultura digital, as relações afetivas, de trabalho, os estudos e o lazer passam 
gradativamente a ter, cada vez mais, dispositivos tecnológicos como mediadores em situações 
e contextos variados. O lazer, aqui entendido como uma necessidade humana e uma dimensão 
da cultura, caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social 
(Gomes, 2014), passa a ter suas fronteiras ainda mais borradas com o advento das mídias digi-
tais. Muda-se a relação de tempo e espaço social a partir da capacidade instaurada de estarmos 
conectados em todos os lugares. Para Fortes (2019), essas questões têm recebido pouca atenção, 
e se faz necessário explorar como as mídias digitais vêm sendo apropriadas pelos diferentes 
agentes do campo do lazer. Para o mesmo autor é indesejável continuar pesquisando lazer como 
se as mídias digitais não existissem, nem fizessem parte do cotidiano de dezenas de milhões de 
brasileiros.

Se torna quase um exercício de imaginação pensar o cotidiano sem a presença das mí-
dias digitais. Essas experiências têm transformado nossas formas de viver, de ver e entender o 
mundo e as pessoas, modulando os ritmos de nossas vidas a partir das facilidades de produção, 
distribuição e consumo de conteúdos e produtos culturais. 

Apesar dos avanços proporcionados pelas mídias digitais, é necessário apontar que por 
outro lado, que a invisibilidade, o anonimato, a velocidade e a propagação dos conteúdos online 
para grandes públicos, são algumas características que tornam o espaço onde essas relações são 
estabelecidas, ou seja, o ciberespaço, como um lugar vulnerável (Bozza, 2016). É possível perce-
ber agressões virtuais, em que pessoas são humilhadas e ofendidas, criando um ambiente tóxico 
e propício às ofensas (Silva, 2017), o que pode gerar consequências, muitas vezes irreversíveis. 
Mesmo se tratando de um ambiente que pode se tornar violento, é entendido que a proibição do 
uso de dispositivos móveis e internet, ou bloqueios ao acesso de aplicativos, ou sites duvidosos, 
apesar de comumente utilizadas por pais e professores/as se tornam ineficientes visto que, existem 
formas de burlar essas interdições, fato observado por Silveira (2019). 
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Não estamos afirmando que essas experiências com as mídias digitais ocorrem de manei-
ra homogênea, para todos e em todos os lugares, apenas enfatizamos que, para aquelas pessoas 
inseridas nesse contexto, as mídias digitais têm constituído uma nova cultura.

E na perspectiva dessa nova cultura os jogos eletrônicos se destacam e podem ser en-
tendidas a partir de dois eixos. O primeiro, que se refere aos seus aspectos constitutivos: (a) 
regras e (b) ficção e buscam entender o jogo enquanto objeto. E o segundo se refere ao aspecto 
eminentemente social do jogo, isto é, do modo como os jogadores se apropriam e se adaptam ao 
que é oferecido pelo jogo enquanto objeto (Juul, 2010). Dentro dessa concepção, eminentemente 
social, que apresentaremos no próximo tópico conceitos, definições, aspectos relacionados ao 
mercado e alguns apontamentos teóricos sobre os jogos eletrônicos. 

JOgOs eLeTrÔniCOs

Os jogos eletrônicos são, antes de qualquer coisa, jogos (Reis & Cavichiolli, 2015) 
desprovidos de definições unívocas e verdades absolutas (Cruz Junior, 2014). Trabalhos como 
os de Assis (2006), Adams (2010) e Rogers (2012) sugerem que muitos conceitos ligados aos 
jogos não têm uma definição consensual. Johan Huizinga (2008) foi o primeiro autor a formular 
um tratado completo em torno do conceito de jogo, compreendendo-o como fenômeno cultural 
que pode ser identificado em diferentes épocas e civilizações. Para o mesmo autor, o jogo é uma 
atividade voluntária que se desenvolve em uma supressão de espaço-tempo, sendo organizada 
de acordo com regras e convenções próprias que, uma vez quebradas, desfazem a suspensão de 
espaço e tempo criada no início da disputa.

Salen e Zimmerman (2003; 2012), Juul (2003) e Schell (2008) analisaram interpretações 
de diversos trabalhos que abordaram a temática do jogo, e, a partir dessas análises, apresentaram 
as suas explicações e definições do termo. Esses autores trataram da temática jogo, abordando 
desde seu suporte lúdico analógico, como as cartas e os tabuleiros, até as hipermídias, em que 
se encontra a essência do jogo digital.

Salen e Zimmerman (2003; 2012), após analisarem oito trabalhos diferentes, definiram 
jogo como um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por 
regras, que implica um resultado quantificável. Já Juul (2003), após realizar a análise das defi-
nições do conceito de jogo apresentados em sete trabalhos, apresentou o jogo como um sistema 
formal baseado em regras com resultado variável e quantificável, em que são atribuídos valores 
diferentes a resultados diferentes. Além disso, para esse autor, a pessoa que joga exerce esforço no 
sentido de influenciar o resultado, e sente-se vinculada a esse resultado, sendo as consequências 
da atividade opcionais e negociáveis (Juul, 2003). Já Schell (2008) acrescenta que o jogo é uma 
atividade de solução de problemas, encarada de forma lúdica. 

Adams (2010) conceitua jogo como um tipo de atividade de jogar, efetiva no contexto de 
uma realidade simulada, na qual, agindo de acordo com as regras, os jogadores tentam alcançar 
pelo menos um objetivo arbitrário e não trivial. Já a autora Jane McGonigal (2012) elenca as 
quatro características principais de um jogo: metas, regras, sistema de feedback e participação 
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voluntária. Para a autora, as metas indicam o objetivo ao jogador, as regras estimulam o pensa-
mento estratégico, o sistema de feedback avisa quanto falta para alcançar a meta definida e a par-
ticipação voluntária requer a aceitação consciente e voluntária das três primeiras características. 

Os jogos eletrônicos podem ser referenciados de diversas maneiras, como videogames, 
games, jogos digitais ou videojogo e simbolizam um subgrupo do universo de todos os tipos de 
jogos. Esse tipo de jogo usa o computador como mediador, independentemente do artefato em 
que esse computador estiver instalado, como uma televisão, computador pessoal, celular, ou um 
console projetado especificamente para jogos (Adams, 2010). 

A partir da década de 1990, surge uma nova possibilidade de jogo eletrônico, a partir da 
interação corporal, denominado exergame. Esses jogos “[...] deixam de ser controlados apenas 
pela ponta dos dedos em contato com o joystick e passam a ser controlados pelo corpo inteiro: 
esquivar, rebolar, lançar, golpear, entre outros, tornaram-se os novos comandos que interagem 
diretamente com o propósito dos jogos” (Finco & Fraga, 2013, p. 4). 

Os jogos eletrônicos são artefatos de grande fascínio social, econômico e tecnológico 
(Mendes, 2006). Esse fascínio se evidencia pelos mais diversos aspectos, dentre eles: o volume 
de venda no país, a relação diretamente proporcional entre a evolução das tecnologias da infor-
mática e o aparecimento e evolução dos jogos eletrônicos, além do crescente número de seres 
humanos que vivenciam. 

Mendes (2006) ressalta, como um dos fatores de fascínio social, o processo de subjeti-
vação, em que esses seres humanos são convencidos “[...] por meio das histórias, das narrativas 
e dos personagens dos jogos, dos prazeres, dos riscos [...] a participar dos jogos e das comuni-
dades de jogadores” (p. 17), processo de subjetivação entendido pelo autor como aquelas “[...] 
conexões que nos ligam a outros humanos, a saberes e a relações de poder que nos rodeiam, 
constituindo a nós como tipos específicos de sujeitos” (Mendes, 2006, p. 17).

Muller e Cruz (2015), ao tratarem o jogo eletrônico como artefato de fascínio social 
também elencam a criação de comunidades com comportamentos e interesses comuns, além da 
criação de cursos voltados ao desenvolvimento de games e até o surgimento de novas profissões 
como a profissionalização do jogador de game. 

Com relação ao fascínio econômico e tecnológico, Fardo (2013) nos mostra que em 
quase todas as casas nos Estados Unidos existe pelo menos um dispositivo que possibilite rodar 
jogos eletrônicos (computador, console, smartphone) e a idade média do jogador é de 30 anos. 

Em 2015, o NPD Group, 8ª maior empresa de pesquisa de mercado do mundo, constatou 
que os games estão entre as principais atividades dos adolescentes, jovens e adultos, entre 13 e 
59 anos, no Brasil. Cerca de 82% dessa população joga algum tipo de game nas mais diversas 
plataformas, sejam PCs, consoles, dispositivos móveis ou portáteis.272

272 Disponível em: < https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2015/new-report-
from-the-npd-group-provides-in-depth-view-of-brazils-gaming-population/>.	 Acesso	 em:	 23	 set.	
2020.
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Segundo um estudo publicado pelo instituto SuperData, o mercado de game mundial 
movimentou US$ 120 bilhões em 2019.273 Ainda em 2019, o mercado global de jogos eletrôni-
cos faturou aproximadamente US$ 152,1 bilhões, um crescimento de quase 10% se comparado 
ao ano anterior. A China e EUA lideram os países que obtiveram maior receita nessa indústria 
com um total aproximado de US$ 36.5 bilhões e US$ 36,9 bilhões respectivamente. O Brasil, 
por sua vez, alcançou a marca de US$ 1.6 bilhões, estando ao lado do México como os maiores 
mercados na América Latina, como nos mostram os dados do relatório anual do mercado global 
de games.274

O mercado de jogos eletrônicos já pode ser considerado o mais rentável da indústria de 
entretenimento mundial há algum tempo e, mais uma vez, confirma esse status com um estudo 
que cobre o ano de 2019. O relatório SuperData, especializado nas movimentações financeiras 
da indústria de games, apontou ainda um crescimento de 4% em relação a 2018.

Outro levantamento, desta vez realizado pela 19ª Pesquisa Global de Entretenimento e 
mídia da PCW Brasil,275 projetou o potencial do setor. Segundo a pesquisa, o mercado de games 
no país deverá crescer 5,3% até 2022. O Brasil é o 13º maior mercado de games do mundo, 
mas, se as projeções forem confirmadas, deverá estar entre os 10 primeiros no futuro próximo. 

Em se tratando da América Latina e principalmente do Brasil, estima-se que os dados 
apresentados, apesar de expressivos para os setores da indústria, não definem a real proporção 
do fenômeno. Não se pode desconsiderar práticas altamente disseminadas e controvérsias, dentre 
as quais a pirataria se destaca (Cruz Junior; Cruz, 2016). 

Vale salientar que pirataria com sentido pejorativo é um rótulo dado ao compartilhamen-
to de arquivos “já que, em função das tecnologias digitais (computadores conectados à internet, 
leitores portáteis de música em formato MP3, troca de arquivos por pen drives etc.), as trocas 
culturais foram bastante ampliadas” (Viana, 2016, p. 15). Por vezes, algumas práticas culturais 
na internet são consideradas “[...] lícitas ou ilícitas, permitidas ou proibidas, transitando entre 
o prescrito e o imprevisto, conforme os interesses de determinados grupos e sendo objeto de 
disputa cultural [...]” (Viana, 2016, p. 17). 

Há, portanto, um maior investimento antipirataria da indústria do entretenimento no 
controle dos direitos autorais (copyright) a fim de proteger os bens culturais da cópia não 
autorizada face às novas tecnologias disponíveis. Ferir, então, os termos do copyright significa 
praticar pirataria. Contudo, mesmo que essa prática seja considerada ilegal, embora não 

273 Disponível em: <https://www.superdataresearch.com/reports/2019-year-in	 review#:~:text=2019%20
Year%20In%20Review%3A%20Digital%20Games%20and%20Interactive%20Media,0.00&text=Digi-
tal%20games%20are%20up%20three,%2415.4%20billion%20in%20gaming%20console./>.	Acesso	em:	23	
set. 2020.

274 Relatório	do	Mercado	Global	 de	Games	de	 2019. Disponível em: <http://https://newzoo.com/insi-
ghts/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2019-light-version>.	Acesso	em:	21 set. 2020.

275 Disponível	em:	<https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividade/pesquisa-global-de-entrete-
nimento-e-midia-2019-2023.html>.	Acesso	em:	19	set. 2020.
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tenha regulamentação jurídica para todas as suas ocorrências, ela atravessa um processo 
de ressignificação por parte dos usuários (Viana, 2016, p. 15).

Para Cruz Júnior e Cruz (2016), a pirataria é uma temática cuja discussão permeia dois 
pólos distintos: o primeiro trata a pirataria como uma prática ilícita, prejudicial ao sistema, que 
deve ser combatida, e o segundo entende a pirataria como uma maneira de ampliar o acesso aos 
bens culturais para quem não está disposto ou não tem como arcar com os custos dos produtos 
originais. 

Nesse sentido, o imaginário que abrange o conjunto de significados atribuídos às ações dessa 
natureza tem se configurado como terreno de disputa: de um lado encontram-se os esforços 
de criminalização movidos pelo Estado e pelas indústrias do entretenimento; e de outro as 
aspirações libertárias amparadas por parcela significativa dos cidadãos, especialmente dos 
segmentos juvenis (Cruz Júnior & Cruz, 2016 p. 183).

Segundo Cruz Junior e Cruz (2016), o Brasil é um país que tem um dos contextos mais 
adversos para o consumo de jogos eletrônicos, devido às taxas tributárias embutidas nos seus 
produtos. Entretanto, está cada vez mais significativo o movimento de difusão cultural dos jogos 
eletrônicos. 

Para Pessoa (2019) por mais que comumente seja observado no campo do Lazer que 
práticas de consumo acontecem permeadas de passividade e alienação, os jogos eletrônicos 
podem propiciar uma quebra nesse olhar. O autor mobiliza exemplos a fim de entender que o 
consumo cultural não pode ser compreendido de antemão como alienante, mas sim que “[...] a 
apropriação que os sujeitos fazem dos produtos culturais é que determina em última instância 
seu grau de abstração” (Pessoa, 2019, p.18). 

Nesta mesma direção Silva (2017), investigando fóruns e sites online referentes à jogos 
eletrônicos, identifica que os sujeitos a partir da experiência com os jogos passam a dialogar 
por temas que não percorrem diretamente os games, tais como política, economia e questões 
de gênero. Dessa forma, a fruição do lazer para esses usuários é caracterizada também pelo 
jogar, mas não se restringe a este. Assim, os pontos destacados acima permitem entender que o 
jogo eletrônico, por meio das suas múltiplas maneiras de ser vivenciado, permeia e dialoga com 
diversos aspectos do cotidiano dos indivíduos, que se apropriam dele de diferentes maneiras.

COnsideraçÕes Finais

A transição entre culturas fomentou uma nova maneira de se interagir com os produtos 
e por consequência com outros indivíduos, promovendo um maior protagonismo para aqueles 
que a consomem. Canclini (2008) argumenta que as mídias digitais não funcionam apenas como 
ferramentas, mas como contextos e condições ambientais que tornam possíveis novas maneiras 
de ser, promovendo novas cadeias de valor e novas sensibilidades. A partir disto, as mídias digi-
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tais podem se tornar tanto o palco como a cena de vivências de lazer, uma vez que os indivíduos 
passam a experimentar ali algumas manifestações culturais.

Neste contexto, os jogos eletrônicos aparecem como uma das possibilidades de fruição 
do lazer, trazendo aspectos que são semelhantes aos jogos tradicionais, porém incorporando novas 
possibilidades. Seu mercado se mostra em crescimento, inclusive na realidade brasileira, o que 
nos faz entender que sua abrangência ainda aumentará, tornando-se então uma representativa 
prática de lazer, que não deve ser negligenciada aos olhos da academia. A pirataria é observada 
como uma das possibilidades de acessar este tipo de lazer, que por vezes é negligenciado a parte 
da população. Portanto não encaramos tal fato como puramente positivo ou negativo (Cruz 
Júnior & Cruz, 2016), mas sim como aspecto integrante neste panorama.

Dessa forma é observado também que a experiência com jogos eletrônicos possibilita 
uma vivência do lazer de uma forma mais livre e protagonista por parte dos sujeitos.

reFerÊnCias

Adams, E. (2010). Fundamentals of game design. 2º ed. Berkeley: Pearson Education.

Assis, J. P. (2006). Artes do videogame: conceitos e técnicas. São Paulo: Alameda Editorial. 
Disponível em: http://www2.eca.usp.br/cap/poeticasdigitais/artigos/artesdovideogame_1ponto1.
pdf

Bozza, T. C. L. (2016). O uso da tecnologia nos tempos atuais: análise de programas de 
intervenção escolar na prevenção e redução da agressão virtual (Dissertação de Mestrado, 
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil). 

Canclini, N. G. (2008). Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4ª ed. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

Cruz Junior, G., & Cruz, D. M. (2016). Quando a brincadeira vira coisa séria: dos mitos e 
(in)verdades sobre as relações entre jogos digitais, cultura e consumo. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte. 38 (2), [s.p.].

Cruz Junior, G. (2014). Gaming, cultura e ciberespaço: sobre o “mimimi” em torno de Mass 
Effect 3 e a compreensão “crítica” dos jogos digitais. Licere. 17 (4), [s.p.] 

Fardo, M. L. A. (2013). Gamificação Aplicada a Ambientes de Aprendizagem. Revista Novas 
Tecnologias na Educação. 11(1), [s.p.].

Finco, M. D., & Fraga, A. B. (2013). Corpo Joystick: Cinema, Videogames e Estilo de Vida 
Ativo. Licere. 16 (3), [s.p.].

Fortes, R., & Viana, J. A. [Org] (2019). Repensando o lazer a partir da cultura digital. (1ª ed.). 
Rio de Janeiro: E-Papers.

Gomes, C. L (2014). Lazer: Necessidade Humana e Dimensão da Cultura. Revista Brasileira 
de Estudos do Lazer. 1 (1), p. 3-20. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/
article/view/430. 

http://www2.eca.usp.br/cap/poeticasdigitais/artigos/artesdovideogame_1ponto1.pdf
http://www2.eca.usp.br/cap/poeticasdigitais/artigos/artesdovideogame_1ponto1.pdf
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/430
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/430


631Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Huizinga, J. (2008). Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 5ª ed. São Paulo: 
Perspectiva.

Jenkins, H. (2009). Cultura da Convergência. 2ª ed. São Paulo: Aleph.

Juul, J. (2010). The Game, the Player, the World: Looking for a Heart of Gameness. Plurais 
Revista Multidisciplinar. 1(2) p. 248-270. Disponível em:https://revistas.uneb.br/index.php/
plurais/article/view/880.

Mcgonigal, Jane. (2012). A realidade em jogo: porque os games nos tornam melhores e como 
eles podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: BestSeller.

Mendes, C. L. (2006). Jogos eletrônicos: diversão, poder e subjetivação. Campinas: Papirus.

Muller, A. C. N. G., & Cruz, D. M. (2015). Uso de jogos eletrônicos na escola e eventos de 
letramento: uma proposta de oficinas para docentes do ensino fundamental. Anais do Seminário 
de Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação, Bahia, Brasil, 11. 

Pessoa, V. L. F. (2019). Lazer e consumo: uma análise a partir da indústria cultural. Revista 
Brasileira de Estudos do Lazer. 6 (1). 18-30. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.
php/rbel/article/view/14854.

Salen, K., & Zimmerman, E. (2003). Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge: 
MIT Press.

Salen, K.; & Zimmerman, E. (2012) Regras do jogo: fundamentos do design de jogos: principais 
conceitos. São Paulo: Edgard Blucher.

Santaella, L. (2010). Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. (4ª 
ed.). São Paulo: Paulus.

Santaella, L. (2003). Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano. Revista 
FAMECOS, 22 (4), 23-32.

Schell, J. (2008). The art of game design: a book of lenses. Burlington: Morgan Kaufmann 
Publishers, Elsevier.

Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber 
Nascimento. Revista de Administração Contemporânea, 11(1), 11-30. 

Reis, L. J. A.; Cavichiolli, F. R. (2015). Lazer e Jogos Digitais: reflexões a partir do World Of 
Warcraft. Licere. 18 (1), [s.p.].

Rogers, S. (2012). Level up: um guia para o design de grandes jogos. São Paulo: Blucher.

Silva, R. L. P. (2017). O jogo Counter Strike: interações de entusiastas por meio de 
comentários em websites. (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, Brasil). Disponível em: http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/DATA/
UserFiles/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Rodrigo%20Lage%20Pereira%20-%20
Intera%C3%A7%C3%A3o%20nos%20coment%C3%A1rios.pdf.

https://revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/880
https://revistas.uneb.br/index.php/plurais/article/view/880
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/14854
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/14854


COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

632 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Silveira, G. C. F. (2019). Entre celulares, tablets, consoles e computadores: práticas digitais de 
adolescentes de uma escola pública de ensino fundamental. (Tese de Doutorado, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil). Disponível em:https://repositorio.ufmg.
br/bitstream/1843/31386/1/GUILHERME%20TESE%20PRONTA%20-%2018%20
JUNHO%202019.pdf

Viana, J. A. (2016). Ascensão e queda: o download de música na internet nos discursos do 
portal G1 (2006-2013). (Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Brasil). Disponível em: http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_
do_lazer_mestrado__doutorado/defesa/526/

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31386/1/GUILHERME%20TESE%20PRONTA%20-%2018%20JUNHO%202019.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31386/1/GUILHERME%20TESE%20PRONTA%20-%2018%20JUNHO%202019.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31386/1/GUILHERME%20TESE%20PRONTA%20-%2018%20JUNHO%202019.pdf
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/defesa/526/
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/defesa/526/


633Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

a negriTUde e O Lazer: enTreLaçamenTOs pOssÍVeis a 
parTir dO OLHar dOs pesQUisadOres dO esTUdOs dO 

Lazer

Juliana Araujo de Paula276

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Lucilene Alencar das Dores277

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

RESUMO: Este texto aborda os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar 
como o temática étnico-racial é tratada nos trabalhos do Programa de Pós Graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. Pro-
duzida de uma revisão bibliográfica, o estudo desvelou de que maneira os trabalhos 
analisados foram articulados com o debate étnico-racial desenvolvido e divulgado 
pelo Movimento Negro. As relações no âmbito das práticas de lazer são marcadas 
pela história do processo de escravização das negras e negros violentamente trazidos 
para o Brasil. Sendo assim, a partir da leitura dos trabalhos, compreendemos que o 
lazer relaciona-se com a negritude e traz à cena os conhecimentos produzidos pelo 
Movimento Negro no que tange a luta contra hegemônica do povo negro, o entendi-
mento da raça enquanto construção social e a imbricação das desigualdades sociais 
e raciais. Foi possível identificar nos trabalhos que a condição do negro é assunto 
que demanda discussões de diversas áreas do conhecimento, como forma de ampliar 
e fortalecer o debate para que se estabeleça o rompimento de estruturas sociais que 
seguem violentando os negros e as negras.

PALAVRAS-CHAVE: Negritude. Lazer. Cultura.

RESUMEN: Este texto aborda los resultados de una investigación cuyo objetivo 
fue analizar cómo se trata la temática étnico-racial en los trabajos del Programa 
Interdisciplinario de Postgrado en Estudios del Ocio de la Universidad Federal de 
Minas Gerais. Producido a partir de una revisión bibliográfica, el estudio reveló cómo 
las obras analizadas se articulaban con el debate étnico-racial desarrollado y difundido 
por el Movimiento Negro. Las relaciones en el ámbito de las prácticas de ocio están 
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marcadas por la historia del proceso de esclavitud de mujeres y hombres negros traídos 
violentamente a Brasil. Así, a partir de la lectura de las obras, entendemos que el ocio 
está relacionado con la negritud y trae a escena el conocimiento producido por el 
Movimiento Negro sobre la lucha contra hegemónica de los negros, la comprensión 
de la raza como construcción social y la superposición de desigualdades sociales y 
raciales. Se pudo identificar en los trabajos que la condición del negro es un tema 
que demanda discusiones desde diferentes áreas del conocimiento, como una forma 
de ampliar y fortalecer el debate para que se establezca la ruptura de las estructuras 
sociales que continúan violando a los hombres y mujeres negros.

PALABRAS CLAVE: Negritud. Ocio. Cultura.

INTRODUÇÃO 

Neste texto destacamos os principais apontamentos de uma pesquisa inicial cujo objetivo 
foi realizar um levantamento bibliográfico da produção teórica do campo dos Estudos do Lazer 
a fim de mapear e analisar como a temática étnico-racial é tratada nas produções no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de 
Minas Gerais (PPGIEL/UFMG). A escolha por investigar o contexto de produção do PPGIEL 
deve-se ao fato do reconhecimento e da importância do programa na produção de conhecimen-
tos acerca do lazer no que se refere ao volume de trabalhos publicados e sua qualidade, por ser 
um programa pioneiro no Brasil na discussão da temática do lazer e produzir ao longo dos seus 
quatorze anos de existência um arcabouço teórico de extrema relevância para o campo. 

A pesquisa adotou como pressuposto o entendimento de que o processo de escraviza-
ção das negras e negros violentamente trazidos ao país marcou decisivamente a constituição 
da população brasileira e ainda ecoa fortemente em suas diferentes relações sociais. Embora 
considerado crime, seja de forma explícita ou até mesmo sutil, a sociedade brasileira permanece 
praticando racismo, de maneira similar às vivências ocorridas no período de colonização, em 
que os castigos aos negros eram tão intensos que desconsideravam sua condição humana.

Nesse sentido, a subjetividade do negro foi marcada pela alienação em relação a sua 
condição racial, levando-o, por vezes, a se reconhecer no mundo dos brancos. Essa situação é 
fruto desse processo histórico de violências que marcam a construção identitária da negritude 
como algo de menor valor social, estabelecendo, assim, referências ambivalentes que contribuem 
para que os negros se reconheçam socialmente no mundo dos brancos.

Diante disso, entendemos que as relações no âmbito das práticas de lazer estariam tam-
bém marcadas por esse processo e, portanto, faz-se necessário revelar como o debate étnico-racial 
emerge (ou não) nos estudos sobre o lazer.  Em diálogo com a discussão de Gomes (2017), para 
compreender como o lazer relaciona-se com a negritude, trazemos à cena os conhecimentos pro-
duzidos pelo Movimento Negro e a sua relevância para a discussão étnico-racial na produção 
acadêmica. 
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Para isso, utilizamos o método de pesquisa bibliográfica para levantar os dados e realizar 
a análise. Por meio de uma pesquisa no sistema de biblioteca digital da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) identificamos as teses e as dissertações defendidas no PPGIEL/UFMG, 
desde a sua criação278 até maio de 2020, a partir de um duplo movimento: mapear os trabalhos 
específicos sobre a questão racial e que revelavam esse recorte pelo título e; identificar os tra-
balhos que abordam as práticas sociais de lazer como um espaço de protesto, demarcação das 
diferenças, opressões, desigualdades através dos vínculos ancestrais e/ou culturais com o povo 
negro. A pesquisa no repositório da UFMG culminou na seleção de dez trabalhos (Viana, 2013; 
Jesus, 2015; Kanitz, 2011; Felizardo Junior, 2017; Palhares, 2017; Costa, 2013 e 2017; Souza, 
2016; Melo, 2013; Nigri, 2014). Após esse processo, iniciamos o estudo dos debates implícitos/
explícitos da questão étnico-racial nas referidas produções. 

a LUTa COnTra HegemÔniCa da pOpULaçãO negra

A história de violência a qual foi, e ainda é, submetida a população negra no Brasil re-
percute em diferentes dimensões, incluindo aí as questões relativas à produção de conhecimento. 
Somos um país que vive cotidianamente as marcas do racismo estrutural e de todas as mazelas 
e consequências que afetam o viver da população negra, que tem, inclusive, suas narrativas his-
toricamente contadas por diversas vozes. Como afirma Boaventura Sousa Santos, há um padrão 
hegemônico de conhecimento:

O colonialismo, para além de todas as dominações porque é conhecido, foi também uma 
dominação epistemológica, uma reflexão extremamente desigual entre saberes que conduziu 
à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações colonizados, relegando 
muitos outros saberes para um espaço de subalternidade (SANTOS, 2010, p. 23).

Diante disso, Nilma Lino Gomes (2017) revela como o Movimento Negro contribuiu, 
entre outros aspectos, para a construção de uma interpretação histórica contra hegemônica 
para se compreender a realidade da população negra e sua relação com a diáspora africana. 
Sendo assim, podemos entender que a luta contra hegemônica reverbera também nos discursos 
e produções acadêmicas. 

De forma ampliada, os trabalhos analisados carregam em suas argumentações e cons-
truções retóricas a possibilidade de discutir a questão étnico-racial a partir ou em diálogo com 

278	 	O	Programa	de	Pós-Graduação	 Interdisciplinar	 em	Estudos	do	 lazer	da	Universidade	Federal	de	
Minas	Gerais	iniciou	as	primeiras	turmas	de	mestrado	e	doutorado	nos	anos	de	2007	e	2012,	respecti-
vamente.	A	grande	procura	pela	formação	no	âmbito	do	lazer	demonstra	como	havia	uma	demanda	
reprimida	para	este	nível	de	escolarização	no	país.	Os	cursos	buscam	o	fortalecimento	da	formação	e	
atuação	profissional	a	partir	do	reconhecimento	do	lazer	como	princípio	para	construção	democrática	
da	cidadania	iniciou	com	a	aprovação	do	curso	de	Mestrado	pela	CAPES,	no	ano	de	2006.	Disponí-
vel em: http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/, 
acessado em 29/09/20.

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/
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as narrativas dos sujeitos negros relacionados aos estudos. As vozes desses sujeitos ecoam na 
centralidade da discussão nos trabalhos de Kanitz (2011) e Souza (2016), ambos abordando a 
capoeira. 

Para tentar compreendê-la, dentre outras manifestações das culturas de legado africano, 
torna-se imperativo indagar algumas concepções científicas que ideologicamente são perme-
adas por análises eurocêntricas. Desse modo, o estabelecimento de diálogos com as fontes 
afrodescendentes se mostra imprescindível para discernir, com mais procedência, a matriz 
identitária dessas expressões afro-brasileiras” (Kanitz, 2011, p.55).

Nas pesquisas de Costa (2013 e 2017), a partir da história do grupo estudado, a au-
tora revela aspectos da história da população negra em Minas Gerais buscando dialogar com 
produções que trazem à tona uma interpretação da história sobre o olhar dos sujeitos negros. 

Reconhecer estes grupos sociais, etnicamente diferenciados, desconstrói a ideia que a so-
ciedade é homogênea e que nela há uma única identidade coletiva por todos, igualmente 
compartilhada. Ampliando o olhar, é possível perceber e valorizar a diferenciação social e 
a diversidade cultural no seio de uma mesma sociedade (Costa, 2017, p.71)

Os trabalhos apresentados denunciam discursos que revelam a resistência do povo negro 
contra o processo de dominação hegemônico. Foi possível compreender que a resistência negra 
foi e é um movimento amplo que permeia a construção identitária da negritude em diversos 
espaços sociais, incluindo aqui a as produções acadêmicas que abordam essa temática. 

a pOLiTizaçãO da raça

A lógica colonial produziu e mantém produzindo diferenças que desencadeiam em 
opressões. O ideário universalizante da figura do homem branco europeu como referência in-
ferioriza, descredibiliza e anula tudo o que escapa e coloca-se como diferente. A noção de raça, 
nesse sentido, foi construída como forma de legitimar essa dominação:

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de domi-
nação impostas pela conquista. A posterior constituição da Europa como nova identidade 
depois da América e a expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à 
elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da 
ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre europeus e 
não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira de legitimar as já antigas 
ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados 
(Quijano, 2005, p.118).

Na sociedade brasileira, as representações “construídas mediante a óptica eurocêntri-
ca, que institui sentidos de ‘normalidade’ e ‘anormalidade’, estabelecendo como norma padrão 
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o homem, branco, heterossexual, cristão” prevalecem socialmente e são consideradas como 
narrativas hegemônicas que expressam a realidade social. (Fernandes & Souza, 2016, p. 104). 

A criação de marcadores sociais, a partir de teorias biológicas equivocadas, sinalizam 
que as marcas corporais são elementos que podem homogeneizar os sujeitos e as identidades. 
Foi esse entendimento que, no final do século XIX e início do XX, naturalizou o processo de 
escravidão dos africanos e seus descendentes. “A ideia de raça dos sujeitos passou a ser deduzida 
por meio dessas marcas corporais, dedução que resultou na essencialização das identidades” 
(Fernandes & Souza, 2016, p. 105).

Contudo, no percurso histórico de lutas e resistências, essa mesma noção de raça foi 
ressignificada e politizada a partir, principalmente, dos chamados movimentos de Negritude e a 
posterior configuração do Movimento Negro. (Gomes, 2017).  Ou seja, compreender-se e afir-
ma-se como negro passou a desempenhar um papel primordial nos processos de resistência. Nos 
trabalhos analisados, esses processos de configuração de identidade, de forma geral, aparecem 
imbricados a participação nas práticas culturais de lazer. 

O estudo realizado por Vianna (2013) buscou analisar o processo de construção social 
das feminilidades de jovens meninas/mulheres e as relações com a violência e o poder nos mo-
mentos de lazer em bailes funk. As trajetórias de vida dessas meninas/mulheres foram importan-
tes para compreender as relações delas no espaço de rua, nas baladas e com os jovens do sexo 
masculino em diversas transgressões. As baladas de funk foram discutidas concebendo o lazer 
como um tempo/espaço que possibilita o questionamento de identidades preconcebidas. Sendo 
assim, a vivência do lazer, no caso deste estudo, possibilitou reflexões quanto às construções 
identitárias de jovens que, por meio das suas práticas sociais, contestam a realidade vivida e 
resistem às normativas sociais.

No trabalho desenvolvido por Felizardo Junior (2017), o pesquisador se propõe a investi-
gar o que os jovens negros pobres aprendem por meio de uma prática de lazer inscrita na cultura 
negra e de matriz africana. A manifestação cultural estudada, o estilo black soul, apresentou-se 
como prática, com possibilidade de relacionar-se com a construção identitária dos sujeitos prati-
cantes. Por meio da articulação entre juventude, raça/etnia e condições socioeconômicas, o autor 
tece reflexões sobre as possibilidades educativas das vivências de lazer e, ainda, relaciona a Praça 
Sete de Setembro como espaço da cidade de Belo Horizonte que possibilita aspectos relativos 
à sociabilidade e ao lazer. Como resultados do estudo, foi identificado que da “dança, música, 
alegria, diversão, nesse lazer, emergem processos educativos [...] que revelam a importância que 
esse estilo teve e tem na constituição de uma identidade específica compartilhada pelos negros 
da cidade” (Felizardo Junior, 2017, p. 7).

A Capoeira revela-se como uma manifestação cultural potente para a manutenção da 
ancestralidade negra e construção identitária da negritude. Nos estudos de Jesus (2015) e Kanitz 
(2011), a capoeira foi apresentada como elemento de resistência da cultura negra:

[...] a roda de Capoeira é constituída pela circularidade que compõe as tradições da cultu-
ra africana, se diferenciando marcadamente do pensamento linear eurocêntrico. Cada vez 
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que o capoeirista desce ao pé do berimbau se sacraliza um legado histórico carregado de 
mandinga e oração, de cantos que louvam seus heróis e suas lutas. Esse retorno é singular 
e plural, integra o contexto atual e o passado, bem como almeja o futuro na contínua luta 
pela manutenção da sua ancestralidade (Jesus, 2015 p.18).

A luta desses sujeitos históricos, em sua grande maioria anônimos (pois eram escravos 
no tempo da monarquia, ou trabalhadores na ocasião da república), pela manutenção da 
tradição da Capoeiragem e resistência inteligente a toda uma lógica eurocêntrica hege-
mônica, que permitiu que essa arte chegasse aos nossos dias, mesmo diante dos aviltantes 
preconceitos e a construção de estigmas típicos de uma sociedade que sempre desvalorizou 
suas raízes culturais em relação ao modelo europeu e, posteriormente, ao estadunidense” 
(Kanitz, 2011, p.60).

Melo (2013), também reforça a importância da capoeira no processo de resistência da 
cultura negra uma vez que para ele o grupo de capoeira de rua “funcionava como um processo 
de resistência cultural. [...] esse processo de resistência se realizava tanto por meio da atividade 
coletiva na rua em si, como também pelas expressões das subjetividades dos sujeitos”. (Melo, 
2013, p. 140).

Destacamos, nesse sentido, as reflexões de Souza (2016) que, a partir do desvelamento 
dos aspectos éticos, estéticos e políticos da Capoeira Angola, revelou suas formas de resistência 
na atualidade.  Afirma que os sujeitos envolvidos com a capoeira, ao defenderem sua legitimidade, 
apresentam um “propósito mais geral que é a busca da ampliação da participação do negro na 
sociedade baiana e brasileira” (Souza, 2016, p.20). 

Porque, só o fato de terem mantido viva uma forma particular de narrar a história ou os 
fatos, comprovando o que Sodré (2005) postula ao afirmar que, ao participarem, por meio 
do processo iniciático das culturas de terreiro, os sujeitos absorvem e desenvolvem formas 
discursivas negras, por si só constitui um aspecto relevante de sua forma de resistir (IDEM, 
2016, p.97).

Costa (2013 e 2017), traz um olhar para a prática do congado a partir dos sujeitos e 
da emergência do que seria uma afirmação positiva da identidade racial. Além da denúncia ao 
processo de escravização dos negros, dá visibilidade ao processo de manuntenção das tradições 
interpretado como processo de resistência. “Pela festa o oprimido se faz poderoso” (Costa, 2017, 
p.20). O trabalho também revela como os laços identitários são também construídos na festa. 
“Esta tradição herdada e reelaborada cotidianamente é o anteparo e a força promotora de sua 
própria identidade.” (IDEM, 2017, p.118). 

A ancestralidade (re)conhecida nas e através das práticas como caminho para constitui-
ção de identidades e resistência é também elemento de destaque nos trabalhos de Souza (2016) 
e Costa (2017). “Essa afirmação da Ancestralidade, seja no palco com a Dança Afro, seja nos 
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quadros que o Mestre João Pinta, ou nos movimentos, ritmos e cânticos da Capoeira Angola, 
constantemente reproduzidos pelo grupo, forma uma base sobre a qual se pode estabelecer uma 
identidade.” (Souza, 2016, p.121). Especialmente Costa (2017), traz à cena a articulação entre 
ancestralidade, territorialidade e corporalidade: “Como foi possível perceber, ancestralidade, 
territorialidade e corporalidade formam um tripé que sustenta a constituição da identidade 
quilombola. Este tripé cria uma base sólida, constituinte, que se materializa nas relações que 
emergem a partir de suas práticas.” (Costa, 2017, p.111).

imBriCaçãO enTre desigUaLdades raCiais e sOCiais

As desigualdades de raça, do ponto de vista contemporâneo se articulam também em 
outros contextos como o educacional, acesso a bens, exclusão digital e violência. “Essa interpre-
tação de raça como estrutural e estruturante para se compreender a complexidade do quadro de 
discriminação e desigualdades no Brasil, realizada pelo Movimento Negro, aos poucos passa a 
ocupar espaço nas análises sociológicas e entre os formuladores de políticas públicas.” (Gomes, 
2017, p.26). Em linhas gerais, é possível identificar que essa interpretação também perpassa os 
trabalhos analisados do PPGIEL/UFMG. 

A construção da identidade étnica perpassa pela reflexão do que ela representa em um país 
marcado pelas diferenças sociais como o Brasil, como também pela discussão de processos 
que engendram, naturalizam e imobilizam. Jogar luz sobre o que é aparentemente posto nos 
modos de ser, ver, pensar, vivenciar e interagir, é importante para compreender os processos 
que naturalizam as desigualdades, não como algo dado, biológico, mas pertencente a uma 
rede social e culturalmente construída” (Costa, 2017, p.87).

A caracterização do negro escravizado como etnicamente inferior e a degradação intencional 
de seu trabalho projetou-se na contemporaneidade da organização social brasileira. Para 
uma sociedade herdeira de um sistema escravista fundado na imagem negativa do negro, 
são inúmeras e profundas as implicações desta especificação. Como exemplo, podemos citar 
os anúncios de emprego que sutilmente atentam para a “boa aparência dos candidatos”, 
demonstrando padrões estéticos eurocêntricos (Costa, 2013, p.27).

No estudo de Melo (2013), que analisa a capoeira de rua de Belo Horizonte (1970-
1990) em seu processo de transformação, propõe revelar a história de sua origem e de seu de-
senvolvimento durante o referido período. Foi possível identificar que os sujeitos entrevistados 
nessa pesquisa, além de ensinarem a capoeira, também se posicionavam politicamente contra o 
discurso hegemônico. 

Como pôde ser observado, no caso do falecido mestre Negão, por exemplo, que participava 
do movimento negro e, nos intervalos da roda, fazia uma militância a favor da questão ra-
cial e social. Do mesmo modo, mestre Boca, participante do movimento estudantil naquela 
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época fazia um discurso acerca da história da capoeira como uma cultura afrobrasileira, 
contrapondo as lutas estrangeiras que já se faziam presentes na cidade (Melo, 2013, p.140).

Nesse sentido, é notável a reflexão proposta por Souza (2016) ao demonstrar a partir 
da história de vida do mestre de capoeira do grupo estudado, como a militância cultural afro 
“desenvolve uma práxis que se diferencia e o situa como crítico tanto da opressão direta do 
sistema capitalista, bem como das ideologias, também ocidentais, de crítica a este sistema” (Sou-
za, 2016, p.49). Ou seja, como essa opressão é lida e vivida de forma inseparável da opressão 
racial.  “Negando-se a existência das raças e, por conseguinte, do próprio racismo, debilita-se a 
capacidade de se mobilizar os sujeitos em bases raciais, uma vez que promove a dificuldade de 
se reconhecer, no dia a dia, padrões de violência e exclusão como sendo racialmente específicos. 
(p.161)

COnsideraçÕes Finais

Na análise da temática étnico-racial tratada nos trabalhos do Programa de Pós Gradua-
ção Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGIEL/
UFMG), foi percebido que as relações no âmbito das práticas de lazer são marcadas pela história 
do processo de escravização das negras e negros violentamente trazidos para o Brasil. A partir 
da leitura dos trabalhos, compreendemos que o lazer relaciona-se com a negritude e traz à cena 
os conhecimentos produzidos pelo Movimento Negro no que tange a luta contra hegemônica 
do povo negro, o entendimento da raça enquanto construção social e a imbricação das desi-
gualdades sociais e raciais.

Podemos identificar nos estudos que a condição do negro é assunto que demanda discus-
sões de diversas áreas do conhecimento, como forma de ampliar e fortalecer o debate para que 
se estabeleça o rompimento de estruturas sociais que enclausuraram os negros e as negras, ainda 
hoje, na identidade não humana. Sendo assim, os campos do conhecimento ligados à educação 
são áreas potentes para a construção de saberes que contribuem para a mudança da sociedade. 

No contexto da educação, o lazer se faz presente no âmbito cultural, como saber que 
provoca experiências formativas que colaboram para o desenvolvimento pessoal e social dos 
sujeitos, uma vez que possibilitam a resistência a modelos de permanência da hegemonia social 
e a reflexão crítica, que podem gerar mudanças na sociedade. Tais modelos dificultam a inserção 
dos negros na vida social como um todo, seja no sistema de ensino, no mercado de trabalho e 
nas relações sociais cotidianas, de maneira a impedi-los de exercerem a sua cidadania.

Dentro dessa perspectiva, a análises desses estudos apresentaram uma diversidade de 
narrativas, a partir das experiências singulares de seus objetos de pesquisa que, por meio da 
investigação da negritude, promoveram reflexões acerca da ressignificação dos valores hege-
mônicos que ainda imperam os discursos sociais produzidos coisificando os corpos negros e 
inferiorizando a sua cultura. 
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praça BarãO de sanTarÉm: espaçO de Lazer e reCreaçãO

Elias Mota Vasconcelos279

Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Santarém

RESUMO: Este relato de experiência foi desenvolvido no âmbito da disciplina Técni-
cas de Recreação, para a turma de Guia de Turismo Subsequente 2018.2 do Instituto 
Federal do Pará Campus Santarém, e versa sobre uma pesquisa intitulada “Praça 
Barão de Santarém: espaço de Lazer e Recreação”, teve por objetivo geral verificar 
qual a percepção que os usuários/frequentadores tem da Praça Barão de Santarém 
enquanto espaço de lazer e recreação. As metodologias de pesquisa utilizadas foram: 
aplicação de questionário com perguntas objetivas e discursivas, pesquisa quanti e 
qualitativa, e pesquisa bibliográfica. A escolha do objeto de estudo se justifica por ser 
um dos mais importantes espaços de lazer e recreação da cidade de Santarém, situado 
na região central, e por possuir um importante valor histórico-cultural, tanto para o 
morador quanto para os visitantes e os turistas. Fazem parte do acervo da Praça Barão 
de Santarém: o Centro Cultural João Fona, o Anfiteatro Joaquim Toscano, a igreja 
de São Sebastião, um obelisco em comemoração do primeiro centenário da Indepen-
dência do Brasil, esculturas do artista plástico local Laurimar Leal, vasos cariátides 
e gargalo, muiraquitãs, uma academia pública e uma quadra para esportes na areia.

PALAVRAS-CHAVE Perfil. Praça Barão de Santarém. Recreação. Lazer

RESUMEN: Este relato de experiencia fue desarrollado en el ámbito de la asignatura 
Técnicas Recreativas, para la clase Guía de Turismo Subsecuente 2018.2 del Instituto 
Federal do Pará Campus Santarém, y versa sobre una investigación titulada “Plaza 
Barão de Santarém: Espacio para el Ocio y la Recreación”, tuvo con propósito general 
verificar la percepción que los usuarios / visitantes de la Plaza Barão de Santarém tienen 
como espacio de entretenimiento y recreación. Las metodologías de investigación 
utilizadas fueron: aplicación de un cuestionario con preguntas objetivas y subjetivas, 
investigación cuantitativa y cualitativa e investigación bibliográfica. La elección del 
objeto de estudio se justifica porque es uno de los espacios más importantes para el 
esparcimiento y la recreación, ubicado en la región central de la ciudad de Santarém 
y tiene un importante valor histórico y cultural, tanto para el residente, como para 

279 E-mail: 	eliasturismo@yahoo.com.br
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visitantes y turistas. Hacen parte del acervo de la Praça Barão de Santarém: el Centro 
Cultural João Fona, el Anfiteatro Joaquim Toscano, la iglesia de São Sebastião, un 
obelisco en celebración del primer centenario de la Independencia de Brasil, esculturas 
del artista local Laurimar Leal, jarrones de cariátides y cuello de botella, muiraquitãs, 
un gimnasio público y una cancha para deportes en la arena.

PALABRAS-CLAVE: Perfil. Plaza Barão de Santarém. Recreación. Ocio

inTrOdUçãO

Santarém é uma das cidades mais antigas do estado do Pará. Possui 359 anos de fun-
dação completados no dia 22 de junho de 2020, está localizada na região Oeste do Pará e uma 
população estimada de 306.480 pessoas em 2020, conforme dados do (IBGE, 2020). A cidade 
tem um rico acervo histórico-cultural, representado por sua cultura, patrimônios edificados, 
patrimônio imaterial, culinária, música, literatura e festas populares. 

Dentre os muitos monumentos e logradouros públicos, merece destaque a Praça Barão de 
Santarém, uma das mais importantes da cidade. Com uma localização privilegiada, sua extensão 
territorial é de significativo tamanho e contém uma série de elementos representativos para a 
história da cidade, dentre eles o Centro Cultural João Fona, Igreja de São Sebastião, Anfiteatro 
Joaquim Toscano, palco de inúmeras manifestações culturais, réplicas de cerâmica arqueológica 
como os vasos cariátides280 e de gargalo281, esculturas de muiraquitãs282 e mapinguari283 e um 
obelisco, marco do centenário da independência do Brasil.

Na atualidade, contemplam ainda o espaço físico da praça: uma academia comunitária, 
quadra de vôlei de areia, uma base da polícia militar, espaços para práticas esportivas como 
ginástica funcional, caminhada, corrida, skate, patins, bike e Slackline.

280	 “Denominação	dada,	na	arquitetura	grega	antiga,	à	figura	de	mulher	que	sustenta	uma	arquitrave,	
como	se	fosse	uma	coluna;	o	termo	foi	aplicado	a	essa	forma	cerâmica	pela	similaridade	de	função	dos	
elementos	encontrados	na	peça”	(Museu	Paraense	Emílio	Goeldi,	1999,	p.	39).

281	 “Os	vasos	de	gargalo	podem	ser	antropomorfos	e	zoomorfos”.	Museu	Paraense	Emílio	Goeldi	(1999,	
p.	40).	“Predominam	os	apêndices	zoomorfos	que	são	distribuídos	por	toda	a	sua	superfície	como	a	
rã,	cachorro	do	mato,	cobra,	macaco,	coruja	e	outros	tipos	de	aves.	Em	um	grande	número	de	vasos	
é	encontrado,	abaixo	do	gargalo	e	nas	bases,	representações	de	rostos	humanos	nos	bojos	esféricos”	
(Faculdades	Integradas	do	Tapajós,	2006,	p.	7).

282	 Conforme	 lenda,	 uma	 espécie	 de	 sapo	 muito	 comum	 na	 crença	 local,	 com	 muitos	 significados,	
entre	eles,	símbolo	de	fertilidade.	“Em	Santarém,	por	exemplo,	é	explorada	no	artesanato	que	eram	
cultivados	 pelos	 índios,	 que	 confeccionavam	 peças	 de	 muiraquitã	 em	 miniatura,	 e	 os	 artesãos	
santarenos	começaram	a	ampliar	e	colocaram	nas	praças	embelezando	as	praças	públicas	da	cidade”	
(Oliveira, 2000, p. 59).

283	 Conforme	 lenda,	 uma	 figura	 bastante	 conhecida	 no	 folclore	 brasileiro	 em	 várias	 regiões.	 Trata-se	
de	um	ser	monstruoso	que	habita	a	floresta	amazônica	e	possui	as	seguintes	características	físicas:	
estatura alta (cerca de 2m); corpo coberto de pelos vermelhos; apenas um olho grande no centro da 
cabeça;	na	área	da	barriga	possui	uma	boca	grande	e	dentes	afiados;	braços	longos;	e	garras	grandes	
nas	mãos	(Figueiredo,	Infoescola).

https://www.infoescola.com/biomas/floresta-amazonica/
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A Praça Barão de Santarém é muito conhecida como São Sebastião, devido a igreja 
com o mesmo nome do Santo ficar localizada no centro da praça e serve, também, como local 
de contemplação da paisagem, descanso entre um turno e outro de trabalho, espaço de leitura, 
encontrar amigos, entre tantas outras possibilidades.

Com o intuito de saber com melhor propriedade sobre seus usuários/frequentadores, 
aplicou-se um questionário com perguntas objetivas e subjetivas, a fim de coletar dados impor-
tantes para compor a pesquisa.

A Praça Barão de Santarém tem grande influência no turismo da cidade e, também, na 
economia, pois, há um grande comercio nesse local, seja de alimentos, artesanato e eventos de 
pequeno e médio portes, como por exemplo, o festival folclórico de Santarém, que acontece em 
agosto e reúne um expressivo número de pessoas, feira de venda de automóveis, feira de artesa-
nato, shows culturais, e um evento que vem merecendo destaque no cenário local: a praça dos 
chefes, uma espécie de feira gastronômica onde as empresas levam estandes para comercializarem 
seus produtos.

O objetivo geral da pesquisa foi verificar qual a percepção dos usuários/frequentadores 
em relação à Praça Barão de Santarém enquanto espaço de lazer e recreação, e teve por objetivos 
específicos: Identificar o perfil do usuário/frequentador da Praça Barão de Santarém; Mapear to-
dos os monumentos localizados na Praça Barão de Santarém; Realizar aplicação de questionário 
para os frequentadores da praça acerca dos temas lazer e recreação e Possibilitar aos discentes 
da disciplina Técnicas de Recreação a oportunidade em participar de uma pesquisa acadêmica.

A pesquisa foi realizada na Praça Barão de Santarém, em dias e horários alternados, 
através de aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, no segundo semestre de 
2019, onde os pesquisadores (alunos da turma do Curso Guia de Turismo Subsequente 2018.1, 
noturno, do IFPA Campus Santarém), abordaram pessoas que frequentam a praça, e serviu 
como um levantamento prévio para conhecer melhor o público que a frequenta, o bairro onde 
moram, faixa etária, profissão, de que forma utilizam o espaço público e sobre o que falta nele.

Foram aplicados 107 questionários, e utilizadas pranchetas para coleta de dados. O 
estudo utilizou dois tipos de pesquisas: quantitativa e qualitativa, onde foram essenciais para 
a realização da análise dos dados, esta segunda é sustentada por Oliveira (2007) como “um 
processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para a 
compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estru-
turação” (p. 37). Já Lira (2014) afirma que pesquisa qualitativa é uma perspectiva descritiva, 
visto que “sua preocupação é descrever um determinado fenômeno ou população tentando uma 
interpretação”, e exploratória “quando o fenômeno ainda não foi abundantemente estudado 
por outros autores e os dados são poucos” (pp. 23-24).

 A pesquisa bibliográfica foi essencial para a investigação, haja vista proporcionar ao 
pesquisador importante fonte de informação e conhecimento acerca dos assuntos que irão compor 
o corpo do trabalho. Dessa forma, livros, artigos, e monografias foram pesquisados.



A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, 
e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 
sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto (Fonseca, 2002, p. 32). 

Outro instrumento utilizado para compor a pesquisa foi um questionário estruturado 
com questões mistas, elaborado pelo professor/coordenador. O mesmo é composto de onze 
perguntas, sendo que oito delas são objetivas, cuja finalidade foi caracterizar os entrevistados, 
abordando questões como gênero, idade, profissão, bairro e três perguntas subjetivas, que dei-
xaram os respondentes livres para expressar suas opiniões sobre os temas propostos. Conforme 
Oliveira (2007), questionário “é uma técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, 
crenças, expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador 
deseja registrar para atender os objetivos de seu estudo” (p. 83).

FUndamenTaçãO TeÓriCa 

Santarém, carinhosamente chamada por seus moradores como “Pérola do Tapajós”, 
tem sua fundação oficial, conforme Fonseca (1996), em 22 de junho de 1661, pelo padre João 
Felipe Bettendoff sob o nome de “Aldeia do Tapajós”. O município situa-se no estado do Pará, 
na região do baixo amazonas, e é o portão de entrada para o Polo Tapajós, próximo aos muní-
cipios de Alenquer, Almeirim, Belterra, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Prainha, Curuá, Mojuí 
dos Campos, Monte Alegre, Faro e Juruti.

É uma das cidades mais antigas da Amazônia, sendo a terceira mais populosa do Pará 
(SETUR), e o principal entreposto no eixo Manaus/Belém. É banhada pelos rios Amazonas e 
Tapajós, onde é possível observar o fenômeno do “Encontro da Aguas” de boa parte de sua 
orla. Em 1758 foi elevada à categoria de vila e, quase um século depois, em consequência de seu 
crescimento e desenvolvimento, tornou-se cidade em 24 de outubro de 1848.

É uma cidade turística, conforme o Mtur, por elencar uma série de atrações que vão 
desde quilômetros de praias de água doce, destaque na música, poesia, literatura, gastronomia, 
pintura, escultura, até importante acervo edificado como casarões coloniais, igrejas, museus, 
coretos e praças.

É considerada pelo Ministério do Turismo (MTur) como a principal cidade do Polo Tapajós284 
e, também, a mais desenvolvida. Santarém apresenta vocação natural para o ecoturismo, 
turismo de base comunitária, turismo histórico-cultural, turismo gastronômico, turismo 
religioso e o turismo de aventura. Também apresenta grande potencial para desenvolver 
outros segmentos do setor, como o turismo de eventos e negócios. Por estas características, 
a cidade é considerada oficialmente pelo MTur como turística, desde 1998 (Vasconcelos, 
2015, p. 25).

284	 	O	Estado	do	Pará	é	dividido	em	6	Polos	Turísticos	pelo	MTur.
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Dessa forma, dentre as mais antigas e significativas praças podemos elencar: Praça do 
Centenário, mais conhecida como Praça São Raimundo Nonato, Praça Rodrigues dos Santos, 
Praça Monsenhor José Gregório, mais conhecida como Praça da Matriz, Praça do Pescador, 
Praça Mirante do Tapajós e, talvez a mais imponente de todas, a Praça Barão de Santarém, mais 
conhecida como Praça São Sebastião, objeto de estudo desta pesquisa.

A Praça Barão de Santarém constitui-se como um dos maiores espaços públicos da 
cidade. Sua estrutura é composta por jardins, mangueiras e parques para as crianças, o anfitea-
tro Joaquim Toscano, um obelisco, a Igreja de São Sebastião, o Centro Cultural João Fona e 
na atualidade, uma academia de ginástica pública, uma quadra de vôlei de praia, uma base da 
rede Celpa/Equatorial energia, para a coleta de material reciclado, uma base da polícia militar 
e bancos novos de concreto. A decoração da praça é feita com esculturas que imitam formas de 
vaso cariátides e gargalo e a figura do Muiraquitã esculpidas em alguns bancos mais antigos de 
autoria do artista plástico Laurimar Leal. 

Foi primeiramente denominada de Largo da Municipalidade, por conta da construção 
do prédio da Câmara Municipal, em 1853. Com a morte do Barão de Santarém, ocorrida a 16 
de agosto de 1882, uma lei municipal foi sancionada dando à Praça da municipalidade o nome 
de Praça Barão de Santarém, com caráter de perpetuidade. O Barão de Santarém Miguel Antônio 
Pinto Guimarães nasceu em Santarém no dia 8 de janeiro de 1808 e faleceu a 16 de agosto de 
1882, aos 74 anos de idade. Miguel Antônio Pinto Guimarães ocupou vários cargos importantes 
na vida pública, tais como juiz de Paz, Coletor de rendas provinciais, comandante da Guarda 
Nacional, Vereador e Presidente da Câmara entre 1857 e 1872 (ainda sem o título de Barão), 
e de 1873 a 1876, já como o Barão de Santarém, foi deputado provincial, vice-presidente da 
Província do Grão-Pará, equivalente hoje a Governador do Pará (Oliveira, 2000).

As praças constituem-se em logradouros públicos com finalidades múltiplas, entre elas 
a utilização para o lazer e a recreação. Sabe-se que o lazer é um fenômeno social garantido pela 
Constituição Federal do Brasil, expresso no capítulo II dos Direitos Sociais, artigo 6º, em que “são 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. (Constituição 
Federal do Brasil de 1988, 2004, p. 13). Conforme Andrade  

O termo lazer denota a liceidade e/ou a eticidade do exercício de ocupação pessoal com 
descompromisso do tempo, sem vinculação da obrigatoriedade de compromisso com o 
trabalho. O termo recreação denota ocupações diferenciadas das atividades de trabalhos 
profissionais ou sistemáticos, e acentua características particulares de tipos, formas e modos 
das realizações das atividades. O termo lazer refere-se, com maior propriedade, ao estado 
de espírito, à capacidade psíquica e à integração total dos indivíduos, visando ao melhor 
aproveitamento (sem tensões), de todas as realidades do corpo e da mente, do tempo e do 
espaço. O termo recreação traduz ação lúdica, regulamentada ou livre, descompromissada 
com trabalhos profissionais, que são atitudes que visam diretamente a finalidades de lucra-
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tividade financeira ou econômica [...], a recreação, em todas as suas múltiplas formas e seus 
diversos tipos, é meio para que a realidade do lazer se concretize como seu próprio fim ou 
objetivo (Andrade, 2001, p. 51-52).

Ao analisar a afirmação de Andrade, percebe-se que os usuários/frequentadores da 
Praça Barão de Santarém se inserem nas características do lazer e da recreação quando praticam 
atividades físicas, encontram os amigos, contemplam a paisagem ou apenas se sentam em algum 
banco da praça, sem pressa, formalidades ou obrigações.

Joffre Dumazedier, clássico estudioso dos estudos do lazer corrobora para o debate ao 
afirmar que: 

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, fami-
liares e sociais (Dumazedier, 1976, p.34).

Dessa forma, os entrevistados, ao afirmarem que a Praça é um espaço/ local de lazer e 
diversão, tem plena consciência da importância do lazer como fenômeno social essencial a saúde 
física e mental dos indivíduos, bem como o ato de recrear-se ou entreter-se.

resULTadOs da pesQUisa

Ao término desta pesquisa, podem-se elencar algumas considerações, a saber: houve 
um universo de 107 questionários aplicados, sendo que a maioria foi do gênero feminino, cor-
respondendo a 57 mulheres, representando 53%, enquanto que o universo masculino se somou 
50, correspondendo a 43%.

A faixa etária predominante concentrou-se entre 18 a 25 anos, correspondendo a 49%, 
demonstrando, dessa forma, uma população jovem, formada em sua maioria de estudantes, 
vendedores e professores. Ressalta-se que a Praça Barão de Santarém está localizada as proxi-
midades de várias escolas. 

A Praça fica localizada no bairro da Prainha e isso refletiu no resultado da pesquisa, visto 
que 14 entrevistados se dizem morar no referido bairro, seguido pelos bairros: Nova República, 
Centro e Santa Clara, sendo esses dois últimos vizinhos do bairro Prainha.

A escolaridade dos entrevistados ficou assim distribuída: 65 possuem o ensino médio, 
17, graduação e 15 o ensino fundamental, 7 possuem pós-graduação e 3 responderam outros.

A pesquisa revelou que a maioria dos entrevistados sente falta de banheiros na praça, 
bem como iluminação, segurança pública, lixeiras, limpeza e opções de lazer. Dessa forma, o poder 
público tem papel fundamental nesse processo, haja vista ser o responsável por essas questões.

Questionados acerca de que atividades de lazer e recreação os entrevistados praticam 
na Praça, eles assim se posicionaram: caminhar, encontrar amigos, passear, jogar vôlei, andar de 
bicicleta e praticar atividades físicas, foram as mais citadas.
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Quando indagados sobre o que é Praça para eles, as respostas mais evidentes foram: 
lugar de lazer, lugar de encontros, lugar de diversão e local público.

E por fim, através da pesquisa, ficou evidente que os entrevistados têm o entendimento 
da importância histórica da praça enquanto patrimônio ao identificar o Centro Cultural João 
Fona e a Igreja de São Sebastião como monumentos mais expressivos da praça, respectivamente.

COnsideraçÕes Finais

Através da realização desta pesquisa, foi possível identificar o perfil do usuário/frequen-
tador da Praça Barão de Santarém como sendo um público jovem em sua maioria estudantes e 
professores.

Foram identificados todos os monumentos que compõem a Praça como o Centro Cul-
tural João Fona, a Igreja de São Sebastião, o Anfiteatro Joaquim Toscano, o obelisco que marca 
o primeiro centenário da independência do Brasil, as réplicas das esculturas de vasos de gargalo 
e cariátides, entre outras.

A pesquisa apontou os anseios da população em relação a infraestrutura da Praça como 
a falta de banheiros, iluminação e segurança públicas e ausência de lixeiras.

A aplicação de questionários possibilitou o contato direto entre os alunos e as pessoas 
que frequentam a praça, servindo, dessa forma como mais uma experiência acadêmica.
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a Cidade de saLTO e Os seUs parQUes de Lazer

Stefane Ferreira285

Cathia Alves286

Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

RESUMO: Resultado de uma pesquisa de iniciação científica, esse estudo apresenta 
a caracterização de cinco parques de lazer na cidade de Salto – SP e analisa os seus 
usos a partir de uma revisão bibliográfica e documental. Sabemos que é na cidade que 
grande parte das pessoas podem ter acesso ao lazer e o quanto é necessário promover 
políticas públicas que democratizem o uso dos locais colaborando para processos 
educativos e apropriação dos direitos em torno da cidade e das experiências de lazer. 
Assim, nesta investigação, pesquisamos os parques da Lavras, o Rocha Montonneé, o 
Parque do Lago, Ilha da Usina e o parque Memorial do rio Tietê, estes equipamentos 
foram eleitos por critérios de acessibilidade, representatividade e intencionalidade. 
Identificamos que a cidade de Salto é uma estância turística, seus parques estão dis-
tribuídos com base na região geográfica da cidade que tem o rio Tietê como vetor 
principal e atração essencial; notamos que os documentos analisados (plano diretor 
e site da prefeitura) não expressam uma política em torno dos usos dos parques e 
de suas características específicas para a comunidade local, focando o turismo como 
regulador e dispositivo central da cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Espaços e equipamentos. Parques. 

RESUMEN: Resultado de una investigación de iniciación científica, este estudio 
presenta la caracterización de cinco parques de ocio de la ciudad de Salto - SP y 
analiza sus usos a partir de una revisión bibliográfica y documental. Sabemos que es 
en la ciudad donde la mayoría de la gente puede acceder al ocio y cuánto es necesario 
impulsar políticas públicas que democraticen el uso de los lugares, colaborando 
para los procesos educativos y de apropiación de derechos en torno a la ciudad y 
experiencias de ocio. Así, en esta investigación se investigaron los parques Lavras, 
Rocha Montonneé, Parque do Lago, Ilha da Usina y el parque Memorial del río Tietê, 
estos equipamientos fueron elegidos según criterios de accesibilidad, representatividad 

285 E-mail:  santos.stefane2003@gmail.com
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e intencionalidad. Identificamos que la ciudad de Salto es un balneario turístico, sus 
parques se distribuyen en función de la región geográfica de la ciudad que tiene al 
río Tietê como principal vector y atractivo esencial; observamos que los documentos 
analizados (plan maestro y sitio web del ayuntamiento) no expresan una política 
sobre los usos de los parques y sus características específicas para la comunidad 
local, centrándose en el turismo como regulador y dispositivo central de la ciudad.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Espacios y equipamentos. Parques

inTrOdUçãO

O presente estudo é baseado numa concepção que compreende o lazer como prática 
social e cultural. Uma manifestação que se relaciona com as outras esferas da vida, envolven-
do um conjunto de expressivo de experiências culturais287 em dinâmicas e contextos diversos, 
formadas pela conjuntura social, predominando as preferências, opções, condições históricas e 
sociais dos sujeitos e seus modos de subjetivação (Alves, 2017).  

O lazer passa por diversas áreas do conhecimento, ligadas a esfera da cultura, ao direi-
to social e a uma necessidade própria do ser humano (Dumazedier, 1976, 1980; Gomes, 2014; 
Marcellino, 2002; Melo, 2013).

As práticas, vivências e experiências de lazer denotam características e imprimem formas 
de ser que contribuem para aquisição de repertórios, valores e (pré) conceitos sobre o mundo e 
os sujeitos. Além disso, são compostas pelas dimensões educativa, política e cultural, que operam 
de formas imbricadas e inter-relacionadas, portanto, lazer envolve educação, condição social e 
políticas públicas (Alves, 2017). 

Dessa forma, para este estudo, elaboramos a seguinte problemática: A partir da com-
preensão de Salto como estância turística e da premissa de que a grande maioria das pessoas 
vivenciam seus lazeres na cidade, como os equipamentos de lazer estão organizados? Como 
funcionam os parques da cidade de Salto? Quais são seus atrativos e características?

Elegemos cinco parques da cidade para serem analisados, o parque das Lavras, o Rocha 
Montonneé, Parque do Lago, Ilha da Usina e o parque Memorial do rio Tietê (esses dois últimos 
formam o complexo da cachoeira). Os parques integrados a cidade, são considerados como ur-
banos e desempenham um papel ambiental e de lazer para moradores e turistas compreendendo 
uma amplitude maior do que praças, jardins e canteiros.

No que tange as políticas públicas é possível perceber, por meio delas, o que o governo 
pretende fazer e o que, de fato, faz. É um processo que envolve vários atores e níveis de decisão, se 
concretiza por diferentes formas de governamentos, mas não se restringe somente a eles. Trata-se 
de um seguimento abrangente que gera participação de atores sociais em níveis de envolvimento 
e comprometimento para efetivação das demandas (Souza, 2006). 

287	 	Práticas	que	produzem	significados	para	organizar	e	“regular”	as	condutas,	as	ações	sociais	e	práticas	
humanas	em	diferentes	âmbitos,	relacionadas	a	produção	de	identidades	(Hall,	1997).
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Nesse contexto esse conjunto de ações pode se desdobrar em políticas de lazer que 
segundo Marcellino (2008a e b), se constituem em mudanças necessárias que buscam alcançar 
o ser humano como um todo; pois muitas vezes, por supervalorizar o trabalho a associação do 
termo lazer se reduz a experiências individuais isoladas, propondo visões parciais e limitadas 
em torno dessa manifestação humana e direito social.

Logo, a política pública deve ser compreendida, não somente como lista de atividades 
e eventos, como um produto final que muitas vezes se torna programações vazias e de cunho 
assistencialista e com objetivos políticos; mas pensar essa política como aquela que envolva o ser 
humano em todas as suas esferas, considerar principalmente esse ser como produtor de cultura 
e simbólico, no sentido de que suas práticas devam ter significados, para que assim ocorra a 
possibilidade de transcendência, ir além do que a sua própria realidade apresenta, alcançando 
níveis de criticidade e criatividade, por meio de experiências de lazer (Alves, 2017, Alves, Bap-
tista, Isayama, 2018).

Dito isso, o objetivo dessa pesquisa foi investigar os parques da cidade, suas particu-
laridades e criar um site, no sentido de estabelecer as características e mapeamento dos locais 
escolhidos e colaborar com o processo educativo em torno do lazer da comunidade saltense.

CaminHOs meTOdOLÓgiCOs

O primeiro passo para essa investigação foi a pesquisa bibliográfica em torno das 
palavras chave: lazer, espaços e equipamentos e parques. E posteriormente uma análise docu-
mental, com levantamento dos textos e informações pelo site da prefeitura, diagnosticando as 
características gerais de cada parque (história, data de fundação, curiosidades, usos) e a análise 
do Plano diretor (2018).

Com a pesquisa documental, identificamos o período da construção do espaço e ou 
equipamento, a que se destina e o processo de desenvolvimento das ações nos locais, bem como, 
o tipo de equipamento a partir de quatro critérios: população atendida, interesses e conteúdo 
do lazer desenvolvidos no local, dimensão física e localização dos parques (Camargo, 1997; 
Marcellino, 2002). 

Os documentos relativos aos parques, foram coletados de forma on-line por meio do 
acesso ao site e banco de dados da Prefeitura local, junto às secretarias de obras, esporte, cul-
tura e turismo (entre outras que surgiram no desenvolvimento da pesquisa de acordo com o 
diagnóstico dos locais.

Para análise e tratamento dos dados, realizamos um exercício de articulação e bricolagem; 
leitura; montagem, desmontagem e remontagem; composição, decomposição e recomposição; 
questionamentos e descrição (Paraiso, 2004, 2014), tecendo e analisando os dados. Essas estra-
tégias possibilitaram olhar o objeto de pesquisa de perto, com uma visão atenta, procurando 
examinar os detalhes, sem prever e nem intervir.  

Para finalizar recorremos a análise de conteúdo, apontada por Bardin (2011) como uma 
possibilidade de formar conjuntos, com categorias a priori, sugeridas pelo referencial teórico 
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e com categorias a posteriori, que foram elaboradas após a análise do material. O processo da 
análise de conteúdo foi de ir assinalando, classificando de forma exaustiva e objetificada as 
unidades de sentido existentes no texto, além de, promover as principais regularidades e linhas 
dos respectivos textos (documentais e bibliográficos). 

a Cidade de saLTO

A cidade de Salto é cortada pelo rio Tietê, sua população em 2016 foi estimada em 
aproximadamente 115.193 habitantes. É uma estância turística do interior do estado de São 
Paulo, localizada na Região Metropolitana de Sorocaba, entre as cidades de Itu e Indaiatuba288.

Desse modo, a cidade de Salto foi escolhida para investigação pelos critérios de aces-
sibilidade e intencionalidade, e ainda, por ser considerada uma estância turística; assim nosso 
interesse, nesse recorte, foi investigar mais de perto os cinco parques classificados como de Âm-
bito turístico. Seu plano diretor (2018) estabelece que a cidade com seus aspectos naturais, está 
na raiz do povo paulista e oferta aos visitantes a fruição de paisagens singulares e experiências 
únicas, e ainda o documento aponta que desenvolve métodos educativos e lúdicos em seus equi-
pamentos para promoção de lazer na cidade. 

Ao olhar para relação do lazer na cidade, Marcellino (2008b) afirma que a maioria da 
população desenvolve suas atividades de lazer no espaço urbano, entrecortado por atividades 
obrigatórias do cotidiano, prioritariamente, no ambiente doméstico, o que ficou ainda mais 
acentuado nesse período de pandemia. 

A cidade, segundo Rechia (2003) se apresenta como uma paisagem artificial produzida 
pelo sujeito, composta por ruas, casas, edifícios, parques, praças e avenidas. Uma combinação 
entre o espaço natural e criado, fabricado por objetos e imagens que se movimentam entre a vida 
pública e privada, articulada a um tempo e um espaço, em cruzamentos políticos, econômicos, 
culturais, sociais e de lazer, entre outras dimensões. O dia a dia das sociedades e cidades urba-
nas se cruzam pelos fluxos de pessoas, produtos, mercadorias e ideias, distribuídas em volumes, 
intensidades, ritmos, durações e sentidos.

Olhar para cidade de Salto e seus parques, considerados naturais e mediados pela pre-
sença do rio Tietê é refletir sobre esses movimentos e cruzamentos que muitas vezes são pouco 
exploradas por sua própria comunidade.

Em pesquisa realizada por Alves e Ávila (2019) com os servidores do Instituto Federal 
de Salto, foi identificado que a maioria dos trabalhadores conhecem os parques, mas frequentam 
pouco e todos citam o complexo da cachoeira como o local mais conhecido, mas quase não 
acessam os lugares, as pessoas apontam o tempo como principal dificultador e limitante das 
experiências de lazer.

Dessa forma, é necessária uma ação pública democratizadora e educativa que alcance a 
conservação dos equipamentos já existentes, bem como, sua divulgação e incentivo à utilização 

288 	Informações		coletadas	em:	http://salto.sp.gov.br/site/ acesso em 15 de abril 2018.

http://salto.sp.gov.br/site/
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com políticas específicas para comunidade e preservação do patrimônio ambiental urbano. Os 
espaços destinados ao lazer são poucos, pois o mesmo acaba sendo visto como um produto, 
levando os equipamentos e os espaços de convívio para possível privatização, inclusive as áreas 
verdes passam a ser consideradas mercadorias de consumo (Marcellino, 2008a e b). 

O aumento desestruturado e a especulação imobiliária contribuíram para que as cida-
des, tanto nos espaços, quanto nas paisagens, sofram em função da economia uma deterioração, 
principalmente quando se fala da contemplação estética. Os estudos apontam a necessidade das 
cidades se estruturarem, pois o lazer urbano ainda é um dos mais representativos (Marcellino, 
2001; Mariano, 2008).

No caso de Salto, também percebemos um crescimento desordenado da cidade que 
sobrecarregou o centro e algumas regiões. Os parques, por exemplo, estão presentes na malha 
urbana e localizados especificamente ao sul da cidade, tendo o Rio Tietê como principal atrativo. 

Os parQUes na Cidade de saLTO

Ao compreender os parques como locais que se apresentam para diferentes explorações 
em torno do lazer, vemos na ilustração abaixo que na cidade de Salto, os parques têm o rio Tietê 
como estímulo fundamental.

Ilustração 1: Mapa da cidade e localização dos parques

       FONTE:	própria

Quando observamos o mapa, percebemos que os Parques do Lago, Rocha Moutonnée, 
Ilha da Usina, Memorial Rio Tiete e Parque das Lavras possuem o Rio Tietê em comum fazendo 
com que assim todos os parques tenham atrativos voltados ao rio. Diagnosticamos também que 
os parques estão situados ao sul da cidade, privilegiando o acesso às pessoas que moram nessa 
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região ou mais próximo ao centro comercial, provocando um certo distanciamento de alguns 
moradores da cidade, que podem não ter tanta acessibilidade a essas áreas de lazer que estão 
fixadas num único lado. 

Outro dado interessante é que a cidade ressalta e fomenta a importância histórica do 
Rio Tietê como um dos seus principais atrativos para a comunidade e para os turistas. O rio 
Tietê indicou naturalmente caminhos para exploradores, missionários e autoridades coloniais, 
hoje a cachoeira, queda d’agua do rio é praticamente cercada pelo centro da cidade de Salto e 
também estava presente num mapa primitivo do governador espanhol Luís de Céspedes Xeria, 
nos primeiros anos do século XVII (Plano Diretor, 2018).

Já para o acesso aos parques de maneira geral, o uso do carro é mais facilitado, as linhas 
de ônibus aos parques do Lago e das Lavras são reduzidas e de mais difícil acesso. “As cidades 
não seriam hoje o que elas são se o automóvel não existisse” (Santos, 2006, p.41). E ainda, de 
forma ilusória ou com certeza, o carro oferta uma ideia de seu condutor achar que tem liberdade 
para o movimento, fabricando um sentimento de ganho no tempo, de não perder nada neste 
século da velocidade e da pressa (Santos, 2006).

Salto é uma cidade de porte pequeno e está inchada com a movimentação de carros e 
pouca exploração de transportes coletivos, bem como, o pouco incentivo ao uso das bicicletas. 
A ciclovia da cidade, favorece somente aproximação ao parque das Lavras e ainda de forma 
descontinua, pois a ciclovia não se inicia e nem se encerra na porta do parque. Já o acesso ao 
Rocha Moutonnée, Ilha da Usina e Memorial Rio Tiete, podem ser feitos com maior facilidade 
de bicicleta, ainda que não tenha uma ciclovia própria. O acesso ao Parque do Lago feito por 
rodovia não apresenta uma ciclovia e em nenhum dos parques há uma área específica e segura 
para guardar as bicicletas. O plano diretor de turismo (2018) apontou que o veículo é a forma 
mais utilizada pelos turistas para chegarem até Salto.

No plano diretor (2018), os parques são “classificados” como atrativos turísticos. Dessa 
forma, estabelecemos os seguintes quadros de análise:
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Quadro 1: Parque natural Ilha da Usina e Memorial do Rio Tietê

Parque
Ano de Fundação, 

Localização, Dimensão 
e Classificação

Características 
gerais do parque

Acessibilidade e 
público alvo

Interesses do lazer 
que podem ser 
contemplados

Ilha da 
Usina

31 de Março 
2018.

Central - 
70 mil m².

Classificado como:
Ecoturismo e turismo pe-
dagógico.

O visitante percorre 
uma passarela sus-
pensa por dentro da 
mata com painéis 
destacando algumas 
das espécies da flora 
e da fauna ali exis-
tentes. Ao fim do 
percurso, chega-se 
a um mirante (esca-
das) e um auditório, 
onde um breve vídeo 
institucional conta 
a história das tribos 
indígenas nativas da 
região.

Todas as faixas
etárias podem aces-
sar a ilha;
Crianças
menores de 12
anos devem estar 
acompanhadas;
Grau de exigência 
de esforço físico da 
caminhada pode 
ser considerado 
mediano;
Idosos precisam ter
atenção para
travessia da ponte;
Não é acessível a 
cadeirantes.

Social
Artístico
Turístico
Físico-esportivo
Manual
Intelectual
Todos os interesses 
do lazer podem ser 
explorados nesse 
parque.

Memorial 
do Rio 
Tietê

Fundado em 1913.

Região Central

Sem registros do tama-
nho do ambiente.

Classificado como turis-
mo cultural.

O mapa do Tietê é 
reproduzido, da nas-
cente 
à foz, por meio 
de uma parede de 
vidro com 18m de 
extensão.  Os vidros 
permitem uma visão 
privilegiada da 
cachoeira e da mata 
ciliar ao entorno. 
Durante a visita, pai-
néis, monitores de 
computador e vídeos 
permitem que se faça 
uma viagem didática, 
interativa com o uni-
verso do rio. 

Todas as faixas
etárias podem aces-
sar a ilha;
Crianças
menores de 12
anos devem estar 
acompanhadas;
Grau de exigência 
de esforço físico da 
caminhada pode 
ser considerado 
mediano;
Idosos precisam ter
atenção para
travessia da ponte;
Apenas o primeiro 
trecho é acessível a 
cadeirantes.

Social
Artístico
Turístico
Físico-esportivo
Manual
Intelectual

Todos os interes-
ses do lazer podem 
ser explorados nes-
se parque, o rio é a 
atração principal.

O parque natural Ilha da Usina e o Memorial do rio Tietê foram desmembrados do 
complexo da cachoeira na tentativa de explorar um pouco mais das suas características naturais, 
se tornando dois parques, mas um é continuidade do outro. São parques considerados como 
pedagógicos, ligado ao meio ambiente e localizados numa região central da cidade. O mau cheiro 
do rio, bem como, a ausência de um cuidado com os banheiros públicos da praça são colocados 
como pontos negativos desses parques (Plano Diretor, 2018).
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Esses parques reforçam a importância que é dada ao rio Tietê. “No âmbito do processo 
industrial, devido a sua posição estratégica na maior queda d´água, o Tietê foi fator decisivo 
para o desenvolvimento fabril da cidade” (Plano Diretor, 2018, p. 31).

No quadro 2 examinamos o parque da Rocha Moutonné:

Quadro 2: Parque Rocha Moutonnée

Parque

Ano de Fundação, 
Localização, 
Dimensão e 
Classificação

Características 
gerais do parque

Acessibilidade e 
público alvo

Interesses do lazer 
que podem ser 
contemplados

Rocha
Moutonnée

1990

Região um pouco 
mais periférica da ci-
dade Rodovia Rocha 
Moutonnée.

43.338 mil m²

Classificado como 
Ecoturismo

O parque oferece pai-
néis explicativos so-
bre o surgimento da 
vida no planeta, bem 
como, nove réplicas 
de dinossauros que 
entretêm e divertem 
as crianças e os estu-
dantes interessados a 
estudar à era Paleo-
zoica.
É bom para 
caminhadas num 
estilo de trilhas.

Todas as faixas
etárias podem aces-
sar esse parque;
Crianças
menores de 12
anos devem estar 
acompanhadas;
Grau de exigência 
de esforço físico da 
caminhada pode ser 
considerado alto;
Não é acessível a ca-
deirantes.

Físico-esportivo
Turístico
Social

Predominantemente 
explorado por crian-
ças e visitações peda-
gógicas.

Este parque tem a Rocha Moutonnée como o principal atrativo, que é um granito róseo 
com o formato arredondado, que pode lembrar um carneiro deitado. O parque é muito procurado 
por excursões pedagógicas de escolas, voltado à realização dos estudos do meio. 

Já o quadro 3 apresenta os últimos dois parques analisados: 
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Quadro 3: Parque de Lavras e Parque do Lago

Parque

Ano de 
Fundação, 

Localização, 
Dimensão e 
Classificação

Características gerais do 
parque

Acessibilidade e 
público alvo

Interesses 
do lazer que 
podem ser 

contemplados

Parque 
das 

Lavras

1906

Praça João Paulo II, 
140 mi m² 

Classificado como 
parque de Ecotu-
rismo.
Turismo Religioso.

Composto por trilhas na 
mata que possibilitam o
contato com as paisagens
naturais, o parque ofere-
ce  outros atrativos como a 
praça do granito, o relógio 
do sol, o jardim das bromé-
lias e o conjunto histórico- 
arquitetônico.

Todos devem to-
mar cuidado com a 
trilhas;
Grau de exigência 
de esforço físico da 
caminhada pode 
ser considerado 
alto;
É necessário adap-
tação para o acesso 
de cadeirantes.

Social
Turístico
Físico-esportivo
Intelectual

Parque 
do Lago

Sem registros do 
ano de fundação. 

Localizado fora da 
cidade.

214 mil m²dos 
quais, 75.100 são 
ocupados
por um lago natu-
ral.

Classificado como 
turismo cultural.

Proporciona espaço para 
realização de práticas es-
portivas ao ar livre. Tem 
uma pista circular
de aeromodelismo, quadras 
poliesportiva, área para des-
canso e playground.

Todos devem to-
mar cuidado com o 
lago que abrange o 
parque.
O parque tem aces-
sibilidade a cadei-
rantes.
Esse parque con-
templa de forma 
agradável e tran-
quila todas as fai-
xas etárias.

Físico-esportivo
Turístico
Intelectual
Social

Predominante 
práticas de es-
portes e exercí-
cios físicos ao 
ar livre.

Esses parques apresentam a poluição do rio e acessibilidade como um dos pontos nega-
tivos para suas experiências de lazer. São parques que exigem e demandam uma maior atenção 
do setor público da cidade, além das questões de limpeza e segurança.

O parque de Lavras abarca também o turismo religioso, envolvendo o caminho da “fé 
saltense”, com a contemplação da Santa padroeira (Plano Diretor, 2018). Já o parque do lago 
permite uma experiência relacionada as práticas de caminhada, esportes, corrida, bicicleta e 
outros, predominando uma pista em volta do lago, formado pelas águas do rio Tietê. 

O processo do crescimento acelerado e desordenado das cidades é uma das causas para 
a ausência de locais para as experiências com o lúdico, com o tempo livre e com as manifesta-
ções culturais de lazer (Tschoke, Tardivo e Rechia, 2011). E também, não adianta oportunizar 
o espaço sem uma estrutura de política organizada para tal direito social, como o de lazer, ser 
vivenciado e explorado.
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Rechia (2006) cita que os espaços considerados para uso da formalidade e das ativida-
des obrigatórias são mais preservados e organizados, enquanto uma certa desvalorização está 
representada na improvisação de adequações nos espaços voltados para as práticas corporais, 
lúdicas, de esporte e lazer.

COnsideraçÕes Finais

Ao retomar os objetivos deste estudo, que de certa forma sofreram uma adaptação por 
conta da pandemia, podemos inferir que:

A) Os parques das cidades de Salto são uma representação importante de lazer na re-
gião, mas resta dúvida e necessitamos de maiores investigações para identificarmos 
a relação da comunidade com os parques, pois parecem ser mais explorados por 
turistas do que pelos próprios moradores da cidade;

B) O acesso aos parques está estruturado para uso dos carros. A cidade precisa investir 
em outras formas de condução, essencialmente nas bicicletas que promovem uma 
prática e modo de ser mais associada ao bem viver;

C) O parque do Lago e o parque de Lavras se despontam como mais distantes e com 
uma visitação reduzida. São locais que necessitam de divulgação e cuidados rela-
cionados a infraestrutura e otimização de seus atrativos, bem como os aspectos de 
segurança;

D) Os parques Ilha da Usina e Memorial do rio Tietê são os parques que tem sido mais 
cuidados e tido maior atenção do poder público nos últimos anos. O rio Tietê é uma 
peça fundamental para o cenário da comunidade saltense nesses parques;

E) Percebemos que o parque rocha Montonneé tem uma importância histórica que é 
pouco explorada e pode ser mais qualificado para experiências pedagógicas.

Os estudos em torno das políticas públicas de lazer na cidade de Salto ainda carecem 
de mais pesquisas e aprofundamentos e podem colaborar para uma cidade educativa. Comple-
mentamos que o site, como produto final desta investigação, está em construção e logo estará 
disponível como uma ferramenta educativa que pode colaborar para divulgação dos parques, 
dialogo com o setor público e acesso da comunidade.
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RESUMO: Este trabalho objetivou identificar as práticas de lazer invisibilizadas na 
Comunidade Bom Jesus I, na periferia de Belém (PA). Para viabilizar este estudo, a 
partir de uma abordagem qualitativa, foram empregadas pesquisas bibliográficas, 
documentais e de campo. Em um exercício do fazer etnográfico, foram realizadas 
conversas informais, observação participante, entrevistas e diário de campo. A inves-
tigação foi guiada por um olhar “de perto e de dentro”, voltado para as “inversões” 
praticadas diariamente para satisfazer a “fome de lazer” dessa população. Ao longo 
dos anos, diferentes espaços e práticas de lazer foram concebidos pela comunidade, os 
quais se distanciam das convencionais conceituações e classificações de lazer. Assim, 
por vezes alienados por compreensões capitalizadas e hegemônicas, os comunitários 
não conseguem enxergar ou considerar as suas práticas sociais como lazer.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Periferia. Lazer invisibilizado. Belém (PA).

RESUMEM: Este trabajo tuvo como objetivo identificar las prácticas de ocio invisibles 
en la Comunidad Bom Jesus I, en las afueras de Belém (PA). Para viabilizar este estudio, 
con un enfoque cualitativo, se utilizó investigación bibliográfica, documental y de 
campo. En un ejercicio de hacer etnográfico, se realizaron conversaciones informales, 
observación participante, entrevistas y un diario de campo. La investigación estuvo 
guiada por una mirada “de cerca y por dentro”, enfocada en las “inversiones” que 
se practican a diario para satisfacer el “hambre de ocio” de esta población. A lo 
largo de los años, la comunidad ha diseñado diferentes espacios y prácticas de ocio 
que se diferencian de los conceptos y clasificaciones convencionales del ocio. Así, a 
veces alienados por entendimientos hegemónicos y capitalizados, los miembros de 
la comunidad son incapaces de ver o considerar sus prácticas sociales como ocio.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Periferia. Ocio invisible. Belém (PA).
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inTrOdUçãO

Historicamente, numa concepção capitalista, foram concebidos práticas, espaços e equi-
pamentos, próprios de um lazer igualmente mercantilizado e hegemônico, que instaurou formas 
convencionais do que seria, de como deveria ser, em que espaços e tempos deveria ocorrer o 
lazer. Assim, foram impostas concepções, para as sociedades, de quais seriam as formas legítimas 
de se vivenciar o lazer – inclusive seguindo a máxima: “Só tem lazer quem pode pagar por ele”. 

Nessa direção, em diversas políticas públicas foram incorporadas tais compreensões 
como formas únicas e exclusivas de lazer, as quais privilegiam uns e negligenciam outros. Desse 
modo, como convenção social, o lazer, seus espaços e suas práticas passaram a ser vistos de 
modo restrito por uma grande parcela da população – como, por exemplo, sinônimo de viagens, 
praças, shopping, alguns esportes, praias etc. 

Nesse contexto, também é possível se evidenciar que grande da parte das políticas go-
vernamentais não apresentam possibilidades de promoção do direito social ao lazer de maneira 
igualitária à população, seja em função de proporcionarem ações muito pontuais e restritas, seja 
pela ineficiência de programas e projetos; ou ainda pela omissão e por não reconhecerem e/ou 
por marginalizarem expressões e práticas populares, conforme apontam diversos estudos acerca 
da questão do direito ao lazer no Brasil (Gomes; Isayama, 2015; Lopes, 2017; Menicucci, 2006). 
Desse fato, não é incomum olhar para as grandes e as médias cidades brasileiras e visualizar que, 
historicamente, o capital e muitos governos agiram em favor alguns. 

No cenário de Belém (PA), esse processo de invisibilização e marginalização das práti-
cas e dos espaços de lazer das periferias não tem sido muito discutido atualmente, uma vez que 
as investigações têm se concentrado nas áreas mais centrais da cidade. Entre as pesquisas que 
adentram as periferias de Belém, quase não são encontrados estudos em nível stricto sensu e em 
muitos artigos encontrados sobre o tema as discussões ainda partem, com recorrência, da oposição 
entre lazer e trabalho. Tais análises não reconhecerem como lazer, por vezes, as espacialidades, 
as interações e as experiências cotidianas criadas no espaço/tempo social dessas periferias.

É necessário dar continuidade às pesquisas para desconstruir a noção hegemônica de 
lazer convencional (capitalizado) e como opositor ao trabalho. Afinal, tal dicotomia oblitera e 
impossibilita que o lazer seja problematizado e investigado considerando os contextos sociais, 
culturais, políticos, étnicos, ambientais e econômicos (Gomes, 2014) das periferias, as quais são 
perfiladas por singularidades. Diante das lógicas excludentes do capital e da ausência ou da 
deficiência de políticas públicas, é emergente entrar nas periferias e investigar como o lazer é 
compreendido, como é produzido, reproduzido e vivenciado pelos moradores dessas comunidades. 

Para tanto, a análise dessas questões em Belém (PA) precisa ser refletida, a partir de 
noções que abarquem a Região Amazônica, tendo em vista que muitas práticas e muitos espa-
ços de lazer são marcados por lógicas e dinâmicas particulares, as quais se diferem – desde as 
denominações atribuídas até as experiências fruídas – daquelas que marcam a vida urbana das 
regiões Sul e Sudeste do Brasil. Destarte, pretende-se aqui pensar o lazer de modo “situado”, 
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considerando o contexto sociocultural da região, e numa perspectiva “ampliada”, para além do 
lazer convencional (capitalizado). 

Ante o exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar as práticas de lazer invisibili-
zadas em uma comunidade periférica de Belém (PA), denominada de Comunidade Bom Jesus I. 
Tal objetivo foi guiado por um olhar “de perto e de dentro”, que se voltasse para as “inversões” 
praticadas diariamente – aquelas que satisfazem a “fome de lazer” dessa população – a exemplo 
do trabalho que também é lazer (Magnani, 2018b), das manifestações políticas que são ou ter-
minam em festa (Figueiredo, 2018), das conversas sérias que viram motivo de piada e de risada, 
dos alagamentos que se tornam momentos de diversão etc.

meTOdOLOgia

A incursão metodológica para possibilitar a realização desta investigação foi pautada 
numa abordagem qualitativa, com a realização de pesquisas bibliográfica, documental e de 
campo. Como instrumentos de coleta de dados, foram empregados – junto aos moradores da 
Comunidade Bom Jesus I – conversas informais, observação participante, caderno de campo e 
realização de entrevistas semiestruturadas. 

É oportuno ressaltar que, estudar o lazer na Comunidade Bom Jesus I, para além da 
relevância de dar continuidade aos estudos do lazer em espaços urbanos marginalizados, se jus-
tifica em face de um dos autores ser pertencente à comunidade. Essa proximidade com o campo 
e o objeto pesquisado permitiu o levantamento de dados, a realização de análises e de discussões 
profícuas para a compreensão do lazer nessa realidade. 

À vista disso, esta investigação foi elaborada a partir de uma aproximação, inspiração 
e/ou abordagem etnográfica. É também importante esclarecer que não foi realizada uma etno-
grafia clássica, apenas se utilizou de seus princípios, de sua técnica (Peirano, 2014) e de seus 
instrumentais para compreender questões que outras formas de produção do conhecimento não 
permitiriam desvendar. Assim, o estudo foi efetivado a partir de um olhar literalmente «de perto 
e de dentro» (Magnani, 2002), em que, mais do que a visão de um pesquisador, a investigação 
contou com a vivência de um morador local. 

Esse olhar buscou incorporar os atores e suas histórias, a fim de conhecer a visão e a 
leitura que eles têm da e sobre a cidade, mas que, historicamente, são veladas ou negadas. Esta 
condição, embora seja vantajosa em alguns aspectos do fazer científico, em especial do fazer 
antropológico, trouxe alguns desafios, sendo um dos principais o de “estranhar o familiar” 
(Velho, 1987). 

OrienTaçÕes TeÓriCas enTre O TraBaLHO e O Lazer 

Um escritor, com o projeto do novo livro em andamento, aceitou o convite para passar 
uma temporada no sítio de seu amigo, o que foi visto como boa oportunidade de avançar 
com a escrita. Uma vez lá instalado e com algumas ideias em mente, deu uma volta pelas 
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imediações e, diante da convidativa rede na varanda, não resistiu: acomodou-se nela e logo 
alguns dos personagens foram tomando forma. O caseiro, que por ali passava, comentou: 
– Descansando, hein, professor?
– Não. Trabalhando!
Transcorrido algum tempo, com o primeiro capítulo já estruturado, o autor resolveu dar 
outra volta e viu uma enxada encostada na cerca da horta: não se fez de rogado, empunhou 
a ferramenta e pôs-se, concentrado, mas um tanto canhestramente, a capinar no canteiro 
em frente. O caseiro, de volta de sua lida, arriscou, de novo: 
– Trabalhando, hein, professor?
– Não. Descansando! (Magnani, 2018b, p. 13).

A breve história acima narrada revela que a compreensão de lazer do caseiro é a mesma 
que por muito tempo foi difundida no Campo de Estudos do Lazer no Brasil, e que segue sendo 
utilizada em outros campos de conhecimento, qual seja ela: a polarização entre o trabalho – tem-
po de obrigação, da produção e da acumulação – e o lazer – tempo disponível para o descanso, 
o prazer, a fruição e, para alguns, a preguiça, a ociosidade, a improdução (Magnani, 2018a). 

Para Figueiredo (2018), romper com a dicotomia entre trabalho e lazer (produção e im-
produção) permitirá construir categorias capazes de reconhecer o lazer nas práticas atuais. Afinal, 
na conjuntura moderna, essas práticas estão intrincadas em liminares, híbridos e fronteiriços 
lugares, temporalidades e culturalidades. É preciso, portanto, sensibilidade para reconhecê-las 
como lazer.

Gomes (2014) aponta que o lazer é fruto da criação humana. É, portanto, uma práti-
ca que compõe a complexidade de significados e símbolos da vida social, logo, tem um papel 
significativo no contexto social, temporal e cultural de uma sociedade. Em face disso, Gomes 
(2008) assinala que o lazer precisa ser analisado a partir do campo das práticas humanas, que 
são construídas e compartilhadas subjetiva, intersubjetiva e socialmente, num emaranhado de 
interações, as quais são dotadas de sentidos e significações. É partindo desta discussão que irá se 
tratar, neste trabalho, das experiências da periferia como práticas sociais de lazer, por entender 
elas como criações humanas que são vivenciadas e se diferenciam conforme a cultura, o con-
texto, o tempo-espaço social em que são praticadas. Em virtude disso, tais práticas são capazes 
de assumir variados e particulares papéis e importâncias para quem delas se utiliza ou vivencia. 

Assim, o lazer será compreendido a partir da concepção de Gomes (2011, 2014), a qual 
entende o lazer como necessidade humana e dimensão da cultura. Assim, considerando a dimen-
são cultural, o lazer é dinâmico, flexível e maleável, varia no tempo-espaço (social), de acordo 
com a ludicidade e as manifestações culturais nele projetadas. Nesse sentido, para a autora, o 
lazer é constituído a partir da interação de três elementos basilares, ludicidade, manifestações 
culturais e tempo-espaço social.  

Nesse viés, o lazer é aqui concebido não como atividade vivenciada em uma parcela 
reduzida de tempo disponível, que deve ser usufruída em oposição ou à parte do trabalho e das 
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demais obrigações sociais, mas como um direito social, uma necessidade e uma criação humana 
da dimensão da cultura (Gomes, 2011, 2014), que se produz, reproduz e também é produto dos 
momentos de interação e de sociabilidade entre indivíduos. Portanto, o lazer é um componente 
da vida social que pode ser experienciado e pode estar presente em momentos, práticas e espaços 
considerados como os mais imponderáveis do cotidiano.

as inVisiBiLidades dO Lazer: “inVersÕes” na periFeria de BeLÉm (pa)

As práticas de lazer que foram, historicamente, apropriadas pelo capital e transformadas 
em únicas e exclusivas formas, são aquelas que veiculadas pela mídia, institucionalizadas em 
governos e que ganharam status de convenção social, sendo impostas a diferentes grupos sociais, 
não importando o contexto, a cultura e as suas criações próprias. Essas práticas, denominadas 
aqui de “lazeres capitalizados”, estão tão entranhadas no imaginário popular que muitas pessoas 
acabam sendo norteadas por elas e as reproduzem inconscientemente. Esse processo, no entan-
to, impossibilita que, por vezes, a população reconheça muitas de suas práticas, manifestações 
e espaços como possibilidades de vivência do lazer. Tal contexto é compreendido aqui como 
“lazeres invisibilizados”, pois são produzidos, reproduzidos e produtos da realidade cotidiana, 
mas não são reconhecidos como possibilidades de fruição do lazer, nem pelo Estado, pela mídia 
e pelo capital, nem, comumente, pela própria população que os concebe.

Diante disso, no que tange às práticas sociais de lazer da Comunidade Bom Jesus I, em 
face da ausência de equipamentos tradicionais de lazer, identificou-se que a “fome de lazer” é 
sanada pelos moradores de formas, em temporalidades e em espacialidades distintas, quais sejam: 
o igarapé, as arenas de futebol, as igrejas, os bares, os terrenos baldios, as ruas e as próprias 
residências e seus quintais. São nesses espaços que ocorrem as mais diversas práticas sociais de 
lazer e, também, os contatos e as relações sociais (Simmel, 2006) intencionais ou despretensiosos, 
despropositados e aleatórios (Magnani, 2018b).

Na ambiência da Comunidade Bom Jesus I, notou-se que os distintos estágios geracio-
nais ocupam diferentes espaços e vivenciam diferentes práticas de lazer, ainda que por vezes haja 
espaços de uso comum. Assim, interpreta-se que as relações estabelecidas por meio das vivências 
de lazer são diferenciadas, visto que o lazer é uma prática sociocultural complexa, subjetiva e 
dinâmica. Desse modo, as crianças têm o espaço da rua, dos terrenos baldios, das residências e 
do igarapé como espaços de suas práticas sociais de lazer. Os adultos, normalmente, utilizam as 
residências e os bares e os idosos têm as igrejas e as capelas como espaços de lazer.

Entre todos os espaços e todas as práticas sociais presentes no cotidiano da comunidade, 
umas parecem ter maior destaque que outras, figurando com frequência como momentos em 
que os diferentes (em idade e sexo) se encontram e socializam (Simmel, 2006). Destes, chamam 
bastante atenção os “lazeres invisibilizados” (Quadro 1), os quais foram considerados como 
os mais emblemáticos na comunidade, seja pela importância, seja por não serem de imediato 
reconhecidos como lazer pelos moradores e, inclusive, pelos pesquisadores.
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Quadro 1 – Lazer da Comunidade Bom Jesus I

Lazeres 
invisibilizados

Descrição

“Bora pro rio?”: o 
Mata Fome como es-
paço natural de lazer

Embora esteja em um estado de degradação ambiental expressivo, o Mata 
Fome ainda figura como um espaço de lazer para algumas crianças e 
adolescentes, principalmente quando a maré está cheia. Essa atividade, 
quando praticada, normalmente ocorre na desembocadura desses corpos 
d´água, na ponte localizada na Avenida Arthur Bernardes. 

“A gente não tá fa-
lando mal, tá apenas 
comentando”: as con-
versações como mo-
mentos de lazer e de 
sociabilidade na/da 
periferia.

Mulheres e homens reunidos na frente de suas casas batem o famoso 
“papo”, conversam, se relacionam. Enquanto uma comenta: “Mana, essa 
menina não tava grávida?”, a outra rebate: “Eu acho que ela abortou”. 
Mas ali, “ninguém fala mal de ninguém”, “a gente apenas comenta o que 
o povo da rua comenta. Apenas!”. Esses momentos compreendem uma 
forma tradicional de conversas entre a vizinhança, sempre ao fim de tarde 
– momento tradicionalmente considerado “livre” das atividades sociais de 
trabalho e cuidados das casas e dos filhos. Ali entre comentários ácidos da 
vida alheia, boas risadas e “encarnações” acontecem.

O “rock doido”

Essa prática consiste em momentos que as mulheres e os homens , entre 
18 e 50 anos aproximadamente, se reúnem com as suas amigas e/ou os 
seus amigos para “endoidar”, “ficar doidão”, “extravasar”, “beber todas” 
(cervejas), “dançar”, “curtir”, “viver a vida”. Sim, o “rock doido” é uma 
alusão ao ritmo musical rock and roll, principalmente ao estereótipo da-
queles que têm afinidade com esse ritmo, que, na percepção e no imaginá-
rio da comunidade, são vistos como “malucos”, “doidões” etc. Em face de 
o “rock doido” envolver a ingestão de bebidas alcoólicas e até mesmo o 
uso de drogas ilícitas, que deixam as pessoas embriagadas ou alucinadas, 
considera-se que elas ficam “chapadas”, “porres”, “louconas” ou “doido-
nas”, se assemelhando, em tese, ao estereotipado estado dos roqueiros 
quando curtem seus rocks. As mulheres, ainda que em seus finais de se-
manas degustem da tradicional “cervejinha” nos “rocks”, têm que estar 
cuidando das crianças, “pilotando o fogão” para o preparo do almoço ou 
dos chamados “tira-gosto” e limpando a casa. 
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“Hoje eu sonhei com 
a Maria, joga R$ 1,00 
na vaca, aí pra mim”: 
o jogo do bicho como 
lazer

Os primeiros jogadores chegam, se sentam e, com um copo de café nas 
mãos, contam e interpretam os seus sonhos, indicam qual possivelmente 
será o “bicho da cabeça”. Entre a “contação” do sonho e as suas respec-
tivas interpretações, é possível rememorar lembranças de lugares, de pes-
soas e de temporalidades vivenciadas por vezes no interior da Amazônia, 
onde os valores, as lendas, os mitos e a magia da floresta condicionavam 
(e ainda parecem condicionar) a vida das jogadoras e dos jogadores. Entre 
os “causos” contados, cria-se por meio das conversas e das gargalhadas 
uma atmosfera de completa sociabilidade entre os jogadores, as jogadoras 
e a bicheira, Dona Maria.

Fonte:	Elaborado	pelo	autor	(2019).

Todos esses espaços e essas práticas presentes no cotidiano da Comunidade Bom Jesus 
I, por vezes, não são conferidos como lazer, pois são marginalizados e carregados de estigmas 
sociais. No caso do banho de rio, muitos moradores o consideram perigoso e um local de uso 
de bebidas e outras drogas, além de uma certa aversão a água poluída. De outro lado, entre os 
praticantes do banho de rio, a diversão e os momentos de lazer são fruídos ludicamente nesse 
espaço, o uso ou não de drogas é uma questão moral e de consciência individual. 

Outra prática que é muito discriminada são as conversações, pois são vistas como 
práticas de pessoas desocupadas que “[...] falam mal da vida alheia” (informação verbal), como 
menciona um interlocutor em uma conversa informal. 

O “rock doido” também é alvo de marginalização e opressão, tanto do Estado, por meio 
da repressão policial, quanto de pessoas da própria comunidade, que consideram como momentos 
de perturbação, de pecado e de ociosidade permeada pelo consumo de bebidas alcoólicas e uso 
de drogas ilícitas. Para os praticantes do “rock doido”, essas críticas não passam de estigmas 
criados por convenções morais de cunho religioso que observam “[...] a gente que é do mundo 
como pecador, como gente que não presta” (informação verbal). 

Por fim, o “jogo do bicho”, considerado um jogo de azar, sofre constantes ataques do 
Estado por sua informalidade e proibição legal. Mas, para além das apostas, os jogos são mo-
mentos de completa sociabilidade e lazer, em que o motivo principal da reunião dos apostadores, 
frequentemente, são as formas de estar com o outro, em recíproca interação (Simmel, 2006).  

Conforme mencionado, essas práticas e esses espaços não são reconhecidos comumente 
como lazer, pois a compreensão hegemônica do que é lazer, segundo Gomes (2011, 2014), foi 
construída em contextos longínquos econômica, política, social e culturalmente. Desse modo, a 
negligência do direito ao lazer também ocorre quando as formas, as expressões e as criações de 
comunidades periféricas não são validadas como lazer, sendo, por vezes, invisibilizadas e estigma-
tizadas em face da introjeção de lógicas totalizantes de um lazer institucionalizado, capitalizado 
e global. Assim, se torna cada vez mais urgente “inverter” (Figueiredo, 2018; Magnani, 2018b) 
as lógicas, para romper com essas acepções polarizadas e dominantes.
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 COnsideraçÕes Finais

Ao investigar a realidade da Comunidade Bom Jesus I, se evidenciou que, na ausência 
de equipamentos de lazer tradicionais, a população concebeu ao longo dos anos diferentes espa-
ços e práticas de lazer na comunidade, as quais se distanciam das convencionais conceituações 
e classificações de lazer. Nesse contexto, os próprios comunitários – norteados por uma visão 
hegemônica –, cotidianamente, não conseguem enxergar ou considerar as suas práticas sociais 
como lazer. Tal processo faz de suas criações lúdicas, manifestações culturais e tempo-espaço 
sociais, práticas invisibilizadas e marginalizadas. 

Destarte, se entende que a produção do conhecimento sobre o lazer na realidade amazô-
nica necessita partir de conceitos forjados sobre essa realidade, posto que as cidades amazônicas 
compreendem ambiências com dinâmicas e lógicas fortemente marcadas por singularidades, 
autenticidades e particularidades. Tais especificidades, em diversos aspectos, se diferem de outras 
realidades tanto mundiais quanto brasileiras, principalmente em relação às regiões Sul e Sudeste, 
na quais normalmente estudos sobre o lazer no Brasil são mais produzidos e (re)conhecidos. 
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RESUMEN: Las políticas dirigidas a las personas adultas mayores concentran 
sus esfuerzos en brindar soluciones a necesidades básicas como vivienda, salud o 
alimentación posponiendo muchas veces necesidades de tipo social y cultural. El 
presente artículo expone los principales hallazgos de una investigación realizada 
por el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes desde una perspectiva 
del desarrollo humano y de las experiencias de ocio que analiza las actividades de 
tiempo en personas adultas mayores. El enfoque metodológico considerado es el 
cuantitativo, para lo que se aplicó un cuestionario a una muestra de 245 personas 
adultas mayores que residen en Complejos habitacionales de gestión pública, en la 
ciudad de Montevideo (Uruguay). Algunos de los objetivos del estudio fueron analizar 
las prácticas de ocio a partir de variables sociodemográficas, así como indagar en 
torno a la continuidad, ruptura o aumento en la realización de dichas prácticas e 
identificar las principales barreras de ocio que intervienen en sus prácticas. Entre 
los principales hallazgos del estudio se destaca el predominio en la práctica de 
actividades de ocio pasivo y de baja exigencia cognitiva, tales como: Ver Tv, Escuchar 
música y Oír radio. Si bien dentro de las actividades de ocio más mencionadas no 
se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres, sí se observó una 
división sexual de ocio encontrándose actividades tradicionalmente femeninas (p.e. 
Cantar, Hacer manualidades) y masculinas (p.e. Hacer ejercicio, Bricolaje). Por 
último, las principales barreras de ocio que afectan a la población comprendida en 
este estudio están relacionadas con la salud (intrapersonal), la falta de compañía 
(interpersonal) y la economía (estructural).

PALABRAS CLAVE: Prácticas de ocio. Envejecimiento. Barreras.
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RESUMO: As políticas voltadas para os idosos concentram seus esforços no forne-
cimento de soluções para necessidades básicas como moradia, saúde ou alimentação, 
muitas vezes adiando as necessidades sociais e culturais. Este artigo apresenta os 
principais resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Cristiana de Jovens na 
perspectiva do desenvolvimento humano e das experiências de lazer que analisa as ati-
vidades de tempo em idosos. A abordagem metodológica considerada é a quantitativa, 
para a qual foi aplicado um questionário a uma amostra de 245 idosos residentes em 
conjuntos habitacionais de administração pública, na cidade de Montevidéu (Uru-
guai). Alguns dos objetivos do estudo foram analisar as práticas de lazer com base 
em variáveis   sociodemográficas, bem como indagar sobre a continuidade, ruptura ou 
aumento do desempenho dessas práticas e identificar as principais barreiras ao lazer 
que interferem nas suas práticas. Dentre os principais achados do estudo destaca-se 
o predomínio na prática de atividades de lazer passivo e baixa demanda cognitiva, 
como: Assistir TV, Ouvir música e rádio. Embora dentro das atividades de lazer mais 
mencionadas, nenhuma diferença significativa tenha sido observada entre homens e 
mulheres, uma divisão sexual do lazer foi observada, com atividades tradicionalmente 
femininas (por exemplo, cantar, fazer artesanato) e masculinas (por exemplo, fazer 
exercícios, faça você mesmo). Por fim, as principais barreiras ao lazer que afetam a 
população incluída neste estudo estão relacionadas à saúde (intrapessoal), à falta de 
companhia (interpessoal) e à economia (estrutural).

PALAVRAS-CHAVE: Práticas de lazer. Evelhecimento. Barreiras.

inTrOdUCCiÓn

La situación del envejecimiento en el Uruguay plantea un desafío para el desarrollo de 
políticas multisectoriales. Estamos ante una población que tiende a ser cada vez más envejecida, 
con una expectativa de vida alta, pero que no es suficientemente abordada por las ofertas de ocio.

Las políticas de envejecimiento que han apuntado a mejorar las condiciones de los 
sectores más vulnerables, han concentrado sus esfuerzos en brindar soluciones a las necesidades 
básicas de esta población, postergando necesidades sociales y culturales. Considerando la 
importancia del ocio en esta etapa de la vida y la pérdida de vínculos sociales a la que se enfrenta 
el adulto mayor, creemos que la intervención en el tiempo libre de este segmento de la población 
se vuelve urgente.

En este sentido, conocer la realidad del ocio durante el envejecimiento y de las experiencias 
que se derivan de estas prácticas, es de vital importancia para el diseño e implementación de 
propuestas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores, especialmente en paises con 
población envejecida, como es el caso de Uruguay.

En las últimas décadas el descenso de las tasas de nacimiento y el aumento de la 
esperanza de vida en el Uruguay, han llevado a un proceso de transición demográfica temprano, 
experimentando un envejecimiento de la población similar al de países europeos. Se suele 
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considerar que una población está envejecida cuando la proporción de personas en edad avanzada 
supera el 10% de la población total (Nathan, 2012) y en el caso de Uruguay dicha proporción 
supera el mencionado umbral, siendo el 14% del total de la población (unas 463.726 personas) 
según el último censo poblacional realizado en 2011.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CELADE] (2013) 
Uruguay tiene un índice de envejecimiento para 2015 de 89,5 y una tasa global de fecundidad 
de 2,0 para el quinquenio 2010-2015, lo que indica que apenas se puede cubrir con la tasa de 
reposición necesaria para mantener una estructura constante de la población. Como consecuencia, 
las estructuras de las pirámides de población han ido perdiendo volumen en la base debido al 
descenso de los nacimientos, y ensanchado en su vértice debido al aumento de la población 
envejecida, lo que también se llama un envejecimiento por la cúspide.

Las proyecciones poblacionales realizadas preveen que este último tramo etario de 
la población continúe creciendo y tienda a estar representado mayoritariamente por mujeres 
(Nathan, 2012). Esto deja en evidencia un fuerte proceso de feminización de este grupo etario 
donde la presencia de mujeres es cada vez más significativa. En cuanto a la distribución de tramos 
etarios en el segmento de adultos mayores en Uruguay, de acuerdo a datos del 2011, el 53% de 
los adultos mayores tiene entre 65 y 74 años, el 20% tiene entre 74 y 79 años, en tanto que el 
27% restante tiene 80 o más años (Thevenet, 2013). Esto da cuenta de una población con una 
importante expectativa de vida, que plantea desafíos mayores para las políticas de envejecimiento. 
Según datos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (Thevenet, 2013) el 48% de los adultos 
mayores reside en Montevideo, el principal departamento del país. Casi la totalidad residen en 
viviendas particulares (97%), muchos de ellos en hogares unipersonales, lo que se acrecenta con 
la edad. En cuanto al nivel educativo, casi la totalidad de los adultos mayores han culminado la 
educación primaria y por tanto están alfabetizados. Por último, en cuanto a limitaciones físicas 
que pueden presentarse en este grupo poblacional, los porcentajes son relativamente bajos. En 
el caso de limitaciones para caminar y ver es donde se observa mayor concentración de personas 
adultas mayores, aunque el 71% y el 72% de estas personas no tienen las respectivas dificultades 
(Thevenet, 2013). El 94% de las personas adultas mayores no tienen dificultades para entender 
y/o aprender y el 83% no tiene dificultades para oír (Ídem).

Pese a contar con una población envejecida, en el país no se han desarrollado un número 
significativo de propuestas que atiendan a las necesidades de ocio de esta población. En general se 
espera que sean los propios adultos mayores los que se hagan cargo de satisfacer sus necesidades 
de ocio, por lo cual, para presentar la situación de este segmento poblacional, es conveniente 
observar los hábitos de consumo durante su tiempo libre. Buena parte de las políticas sociales 
dirigidas a este segmento de edad en Uruguay son implementadas por el Instituto de Seguridad 
Social (BPS). Desde este organismo, la seguridad social atiende particularmente las necesidades 
de los adultos mayores, a través de prestaciones económicas (jubilaciones y pensiones, subsidios, 
préstamos, boletos, etc.). Asimismo, brinda a sus usuarios prestaciones de salud y sociales, como 
actividades recreativas, turismo social y soluciones habitacionales.
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Las particulares condiciones de los adultos mayores que viven en estos complejos 
habitacionales generan una oportunidad para explorar la temática del ocio en el envejecimiento, 
por lo que se ha optado por realizar un estudio exploratorio considerando la falta de antecedentes 
locales en investigaciones similares.

Un nUeVO paradigma deL enVeJeCimienTO

Desde el punto de vista cronológico se suele asumir la edad de jubilación como el inicio 
de la adultez mayor; que en el caso de las sociedades occidentales suele ser en torno a los 65 
años de edad. Sin embargo, esta última etapa tiene una significación propia, que va mucho más 
allá de los criterios que suelen definir el mundo adulto.

La adultez mayor se define en buena medida a partir del impacto del proceso de 
envejecimiento en la vida del sujeto. Este proceso no es exclusivo del adulto mayor, ya que se da 
a lo largo de la vida, pero especialmente en este momento cronológico es cuando adquiere mayor 
importancia para la vida del sujeto, siendo determinante en los diferentes aspectos de su existencia. 
Hoy día se tiende a pensar que el desarrollo es algo que se da durante todo la vida, incluso 
en los momentos previos a la muerte, lo que permite valorar a la vejez desde una perspectiva 
de desarrollo humano. Esto implica poner el foco en las oportunidades de desarrollo para las 
personas adultas mayores, en lugar de los aspectos patológicos derivados del envejecimiento.

Desde esta perspectiva del desarrollo, como un proceso que dura toda la vida, se asume 
que cada etapa vital tiene características propias y un sentido específico. Sin duda que esta etapa 
vital está marcada por muchas pérdidas en lo físico,psicológico, social, etc., pero también es 
una etapa que genera muchas oportunidades para obtener ganancias desde el punto de vista del 
desarrollo (Fernández-Ballesteros, 2011).

El envejecimiento supone el declive de algunas capacidades, pero no necesariamente 
el deterioro. Los cambios que mayor impacto tienen en esta etapa abarcan diferentes esferas, 
algunos derivados directamente del declive orgánico y otros de las consecuencias que este declive 
genera (como la jubilación). Es así que podemos hablar de un envejecimiento biológico, cognitivo, 
psicológico y sociocultural (Papalia et al., 2009).

Sin embargo, pese al declive general, todas estas adaptaciones que el adulto mayor 
enfrenta no implican una disminución del sentimiento de bienestar. El factor de la edad no 
es el principal elemento a la hora de definir el bienestar de la persona, sino que esto obedece 
mucho más al tipo de experiencia que vive el sujeto (Fernández-Ballesteros, 2011) En este 
sentido, consideramos que el desarrollo de una experiencia de ocio de calidad en la vejez es una 
oportunidad clave para el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio.

eL papeL deL OCiO en eL enVeJeCimienTO

Desde la perspectiva de los estudios de ocio, el envejecimiento puede verse como una 
crisis de temporalidad y de ausencia de experiencias satisfactorias en el ocio (Baptista & Gil, 
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2015). El tiempo libre en esta etapa de la vida pierde su sentido regeneracionista y coexiste 
con una visión negativa del ocio propia de la generación etaria Sin embargo, una vivencia 
positiva del ocio supone mejores oportunidades para afrontar el proceso de envejecimiento y 
sus consecuencias negativas.

Desde la perspectiva de este estudio, tomamos un enfoque humanista del ocio, el cual 
supone vincular estas experiencias con las posibilidades de humanización. Para Cuenca (2014), 
el ocio humanista defiende ante todo la dignidad humana y en tanto experiencia valiosa implica 
el reconocimiento de la importancia de las experiencias satisfactorias y su potencial de desarrollo 
social.

Las experiencias de ocio juegan un papel fundamental en la etapa del envejecimiento, 
ya que el adulto mayor se encuentra generalmente con una alta disponibilidad de tiempo, y no 
siempre con las capacidades y oportunidades para un correcto aprovechamiento. Es por ello 
que el estudio pone foco no sólo en las prácticas, sino también en la experiencia derivada de ese 
desempeño.

En coherencia con los enfoques que defienden el equilibrio durante el envejecimiento, se 
entiende que las conductas de ocio son el resultado de un complejo proceso de toma de decisiones 
que conduce a las personas a iniciar, cesar, sustituir o continuar una práctica de ocio (Monteagudo 
& Cuenca, 2012). En este proceso se entrecruzan algunos factores como los intereses que orientan 
las preferencias recreativas, las barreras que condicionan la participación y los beneficios que 
resultan de dichas prácticas. La continuidad de las prácticas de ocio se desarrolla así adaptándose 
a los diferentes ciclos de vida, lo que constituye verdaderos itinerarios de ocio (Ïdem).

En cuanto a los intereses recreativos (Dumazedier, 1980), refieren al nexo que establece 
un individuo con alguna otra cosa, para la satisfacción de su ocio. Estos intereses pueden ser 
físicos, prácticos, artísticos, intelectuales o sociales, y afectan a las preferencias en las elecciones 
durante el tiempo libre.

Por otra parte, existen un conjunto de factores que condicionan la participación y el 
disfrute en el ocio. Las barreras del ocio (Jackson, 2005) pueden ser intrapersonales, interpersonales 
y estructurales. Las primeras dependen del perfil de ocio personal, las segundas de la dependencia 
que se establece con otros actores y las terceras de las condicionantes que se generan en el contexto. 
En tanto las barreras intrapersonales, al igual que los intereses, condicionarán las preferencias 
respecto al ocio, las barreras estructurales determinarán las oportunidades de acceso.

Pero las barreras no deben entenderse como algo estático, ni como obstáculos insuperables 
a la participación (Jackson, 2005), ya que su direccionalidad dependerá no sólo de la persona 
sino también de las condiciones en que se da una oferta de ocio. Las barreras restringirán o 
facilitarán la participación influyendo en el proceso de toma decisiones de la persona respecto a 
su tiempo libre. En el caso del segmento de adultos mayores, estudios como el de Alegrıa et al. 
(2013) dan cuenta de factores que inciden en su participación en actividades de ocio, como el 
intercambio de recursos no tangibles, la motivación, la vivencia corporal, la trayectoria de vida, 
la habituación y la accesibilidad.
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En el caso de adultos mayores institucionalizados, la participación en actividades 
recreativas ha permitido el desarrollo de experiencias de ocio de calidad, contribuyendo a su 
desarrollo humano: “El ocio aparece como aspecto privilegiado de (re)construcción de la auto 
identidad, de (re)elaboración de la temporalidad, de aprendizaje y de desarrollo personal y social 
(…) y una experiencia crucial en la superación de pérdidas emocionales profundas.” (Baptista 
& Gil, 2015).

Es por ello que este estudio procura reivindicar el derecho al ocio en la población de 
adultos mayores. El ocio y la recreación como derechos fundamentales se ven vulnerados en 
buena parte de la población, y especialemente entre los adultos mayores, ya sea por un déficit de 
ofertas recreativas, por dificultades para el acceso, y por el desconocimiento de qué actividades 
de tiempo libre realizar.

mÉTOdO

A continuación, se presenta el diseño metodológico del estudio el cual se inscribe en un 
estudio de tipo exploratorio desde un enfoque cuantitativo. El problema de investigación pone 
foco en la población de personas adultas mayores que residen en complejos habitacionales en 
Montevideo administrados por el Banco de Previsión Social.

El objetivo general de esta investigación apunta a conocer la experiencia de ocio derivada 
de las prácticas recreativas de los adultos mayores que viven en complejos habitacionales del BPS 
en Montevideo. Como objetivos específicos se propuso relevar las actividades de tiempo libre 
que realizan las personas adultas mayores residentes en estos complejos; identificar las barreras 
que inciden en una experiencia de ocio de calidad en esta población; y valorar la calidad de la 
experiencia de ocio de las personas adultas mayores a partir de las actividades que realizan.

El enfoque metodológico considerado para esta investigación es el cuantitativo y para 
la recolección de datos se optó por realizar una encuesta a una muestra de los habitantes de 
estos complejos. Se optó por esta técnica para obtener información sobre las prácticas de ocio 
y tiempo libre de las personas adultas mayores y como un instrumento confiable para el diseño 
de tipologías de los estilos de vida y la construcción de posibles asociaciones entre variables 
relevantes (sexo, nivel socioeconómico, prácticas de ocio, barreras de ocio, entre otras).

En cuanto a la muestra, se partió de un universo de personas adultas que residen en 50 
complejos habitacionales de gestión públicas, de diferentes tamaños y zonas de Montevideo. El 
muestreo de este estudio es de tipo no probabilístico por tratarse de un estudio exploratorio y 
porque si bien la muestra se construyó utilizando técnicas de muestreo la misma no cumple con 
criterios de representatividad del conjunto de la población. Para la construcción de la muestra 
se priorizaron los complejos que estuvieran en tres áreas geográficas de Montevideo (Sur, Centro 
y Periferia), así como sus tamaños: grandes (más de 100 viviendas), medianos (entre 50 y 100 
viviendas) y pequeños (menos de 50 viviendas).

En un primer nivel se tomó en cuenta una población total de 2105 residentes en estos 
complejos, un margen de error de 5.89%, y un nivel de confianza de 95% y se definió una 
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muestra de 245 personas. En un segundo nivel se estratificó la muestra por complejo habitacional, 
teniendo en cuenta el tamaño del complejo el cual estaba definido por la cantidad de viviendas. 
El formulario diseñado tomó como referencia el modelo elaborado por el Instituto de Estudios 
de Ocio de la Universidad de Deusto, para la investigación Ocio y bienestar en el envejecimiento, 
realizada en el País Vasco (Monteagudo, Cuenca Amigo, & San Salvador Del Valle, 2014).

Vale destacar que los resultados que arroja este estudio se aproximan bastante a la 
realidad de los complejos habitacionales en su conjunto, al menos para el departamento de 
Montevideo, aunque sus resultados no son extrapolables a la totalidad de personas adultas 
mayores de Uruguay. La población que accede a estos complejos se trata de adultos mayores de 
bajos ingresos. En el caso de la muestra, se trata en su mayoría de mujeres (74%) y en su mayoría 
viven solos (77%). Más de la mitad tienen un nivel de formación primaria como máximo (56%) 
y asciende a un 70% si incluimos la educación media. Un 64% tuvo como última ocupación 
empleos de baja calificación (limpiadores, peones, vendedores ambulantes, recolectores, etc), y 
en menor medida han sido operarios y artesanos (12%), o empleados de servicios y vendedores 
(11%). Los datos nos dan cuenta de una población mayormente femeneizada y vulnerable por 
sus condiciones de baja calificación y viviendo en soledad.

La composición final de la muestra arrojó los siguientes resultados: el 74% de las 
encuestadas son mujeres, frente a un 26% de hombres. El 77% de los encuestados se encontraban 
viviendo solos al momento de la consulta, el 9% vivía con su pareja, el 9% con hijos/as, el 
3% con otros familiares. En cuanto al nivel educativo, el 20% tenía primaria incompleta, el 
56% primaria completa, el 14% educación media básica, 7% educación media superior, el 
3% tenía estudios terciarios técnicos. En relación a la última ocupación desempeñada, el 64% 
correspondía a ocupaciones elementales, el 12% oficiales, operarios y artesanos y un 12% se 
habían desempeñado en servicios y ventas.

resULTadOs

Se solicitó a los encuestados que, en base a una lista de actividades de ocio, indicaran si 
en la actualidad la realizan o no. Los resultados obtenidos arrojaron que las 4 actividades más 
mencionadas fueron: Ver TV con el 93%, Escuchar Música con el 90 %, Oir la radio con el 87% 
y Salir y estar con familia con el 70%. En cambio, entre las actividades menos mencionadas se 
encuentran: Hacer Teatro con el 2%, Hacer deporte (individual o en equipo) con el 4%, Tocar 
instrumento musical con el 6% y Bricolaje y Coleccionismo con el 7%.

Estos datos dan cuenta del predominio de prácticas de ocio más pasivas, donde se asume 
un rol de espectador, y actividades domésticas y de bajo costo (ver TV, escuchar música o radio). 
Una excepción a esto serían las actividades sociales y festivas, que aparecen en el cuarto y quinto 
lugar de las actividades que realizan la mayor cantidad de encuestados.

Las prácticas mencionadas con más frecuencia son actividades que generalmente cuentan 
con pocas barreras de acceso y que en el caso de adultos mayores tienden a ser sustitutivas de 
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otras prácticas más sociales, pueden ser una fuente de compañía frente a la soledad, teniendo en 
cuenta que el casi 77% de las personas consultadas residen solas.

Si bien las tres primeras actividades, por su masividad y diversidad, no permite 
discriminación sociodemográfica, podemos identificar un segundo bloque de actividades, que 
reúnen muchos adeptos y se detectan preferencias según sexo, composición del núcleo familiar, 
nivel de formación y última ocupación: Salir y estar con la familia o con los nietos tiene mayor 
frecuencia en las mujeres, en aquellos que no viven solos y en quienes tienen menor nivel educativo. 
Asistir a fiestas también tiene mayor frecuencia en las mujeres, en aquellos que no viven solos, 
y entre quienes viven en complejos de la zona céntrica. Hacer ejercicio lo realizan en mayor 
medida los hombres, quienes tienen menor nivel educativo y entre quienes viven en complejos 
céntricos. Leer e ir al Shopping son actividades que cuentan con más participantes entre aquellos 
de mayor nivel educativo. Salir y estar con amigos tiene mayor impacto en aquellos que viven 
solos, tienen mayor nivel educativo y viven en complejos periféricos los cuales cuentan con más 
infraestructura y áreas sociales por lo que cuentan con más oportunidades para la socialización. 
Por último, Cantar es una actividad claramente feminizada sin menciones de varones que realicen 
esta actividad.

Entre las prácticas abandonadas, las que se mencionan con mayor frecuencia están 
vinculadas a la actividad física en un 71% de las menciones. Esto da cuenta que la principal 
barrera para la continuidad de las prácticas de ocio que es intrapersonal y relacionada a las 
condiciones de salud. El 56% de los encuestados plantea que los problemas de salud le llevaron 
al abandono de su práctica de ocio. Discriminando las respuestas que refieren a problemas de 
salud, nos encontramos que un 21% de las menciones aluden a problema de deterioro motriz 
(piernas, cadera, columna, etc.). También se mencionan la pérdida de la capacidad sensorial de 
la visión (6%), psicológicos como depresión y otras enfermedades psiquiátricas (6%), patologías 
circulatorias (4%) y respiratorias (2%).

En segundo lugar, se destacan las barreras interpersonales. La pérdida de compañía 
para realizar esa actividad explica su abandono en el 14% de los casos. Discriminando los que 
señalaron otras respuestas, nos encontramos que se mencionan algunas barreras estructurales 
relacionadas a dificultades de acceso a bienes e infraestructuras necesarios para su práctica. Estos 
son un 8% de los casos, de los cuales un 6% plantea que la mudanza al complejo provocó la 
dificultad de acceso y el abandono de la práctica (ahora me queda lejos, ahora no tengo lugar para 
dedicarme a las plantas). Un 3% de los casos menciona la inseguridad, como otro elemento que 
llevó al abandono. Otro motivo destacado (7%), que se consideran como barrera intrapersonal, 
refiere a la edad o al hecho de jubilarse. Esto puede ser una barrera real o una barrera psicológica 
(percepción de no estar apto para continuar con su práctica). Barreras estructurales como la 
disponibilidad temporal o la económica, no recibieron menciones.

En síntesis, la salud es la barrera principal que explica el abandono de las actividades de 
ocio, afectando en un 64% a las actividades físicas y en un 48-47% a las actividades prácticas 
y sociales. Pero también deben considerarse las dificultades de acceso (20%) para el caso de las 
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actividades prácticas, además de barreras económicas (12%) y la falta de compañía (25%) para 
el caso de actividades sociales.

A pesar de las dificultades para desarrollar prácticas de ocio más activas y el abandono 
de algunas prácticas muy valoradas, al consultar sobre la satisfacción con su ocio el nivel de 
satisfacción con su ocio personal fue alto, incluso más alto que su satisfacción vital. A pesar 
de las limitaciones objetivas, la mayoría de los adultos mayores encuestados le dan un sentido 
positivo a sus prácticas de ocio, valorando la experiencia que se deriva de estas prácticas.

Pese a esto, la experiencia de ocio es muy satisfactoria en la mayoría de los casos. Aún 
cuando las prácticas de ocio son pobres y condicionadas por las características particulares de 
esta etapa de la vida (barreras de salud, falta de compañía) y por limitaciones en el acceso a 
oportunidades para desarrollar actividades más diversas (ausencia de oferta y costos altos), los 
adultos mayores que viven en estos complejos le dan un sentido satisfactorio a su ocio, asociado 
a las condiciones de bienestar.

Este es un primer estudio que nos ha permitido un primer acercarnos a una realidad 
poco estudiada y que requiere una mayor profundización. A lo largo del proceso de investigación 
se evidenciaron algunas dificultades de abordar este tema por primera vez y en una población 
que no estaba acostumbrada a reflexionar sobre su experiencia de ocio.

Consideramos necesario seguir profundizando con estudios de este tipo en otros sectores 
de la población en situación de envejecimiento y complementar con otros abordajes, de corte 
cualitativo, que permitan profundizar en la calidad de la experiencia desarrollada a partir de las 
prácticas de ocio aquí relevadas.
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RESUMO: Este artigo consiste na analogia entre concepções dos fenômenos Ócio 
e Lazer na perspectiva feminina brasileira, tendo como pano de fundo o espaço pú-
blico urbano enquanto possibilidades. Como estudo de caráter quali-quantitativo e 
exploratório, a questão norteadora da pesquisa consubstancia-se sobre as dimensões 
diferenciadas entre Ócio e Lazer e que características influenciam nessas construções 
sob a ótica do espaço público urbano. A premissa de relação presença e pertença 
direciona o estudo. Assim, concepções de Ócio e Lazer tendem a fusionar-se e em 
consequência, tornam-se representações de natureza intrínsecas no espaço público 
urbano. O objetivo geral deste estudo é verificar em que medida há convergências e 
divergências, na concepção feminina, entre Ócio e Lazer no espaço urbano brasileiro. 
Observada a revisão bibliográfica e documental, alinhamento conceitual e pesquisa 
tipo survey e análise conteúdo, considera-se que Ócio e Lazer possuem o mesmo 
sentido, portanto, a mesma conotação preponderante na demanda e ocupação do 
espaço público urbano brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Ócio. Lazer. Recreação. Espaço público urbano. Confinamento 
social. 

RESUMEN: Este artículo trata de la analogía entre las concepciones del Ócio y 
Lazer296 en la perspectiva femenina brasileña, teniendo como telón de fondo el 
espacio público urbano como posibilidades. Como estudio de carácter cualitativo-
cuantitativo y exploratorio, la pregunta orientadora de la investigación se basa en 
las dimensiones distintas entre Ocio y Lazer y qué características influyen en estas 
construcciones ante la óptica del espacio público urbano. La premisa de relación 
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presencia y pertenencia dirige el estudio. Así, las concepciones de Ocio y Lazer tienden 
a fusionarse y en consecuencia, se tornan representaciones de naturaleza intrínsecas 
en el espacio público urbano. El objetivo general de este estudio es verificar en qué 
medida existen convergencias y divergencias, en la concepción femenina, entre Ocio 
y Lazer en el espacio urbano brasileño. Después de observar la revisión bibliográfica 
y documental, el aliñamiento conceptual y la investigación encuesta del tipo survey 
y análisis de contenido, se considera que Ocio y Lazer tienen el mismo sentido, la 
misma connotación preponderante en la demanda y ocupación del espacio público 
urbano brasileño.  

PALABRAS CLAVE: Ocio. Recreación. Espacio publico urbano. Confinamiento social.

inTrOdUçãO

O desafio da pandemia que perpassa e transforma o cotidiano nos aspectos social, de 
trabalho, lazer, ócio, recreação, educação, saúde entre outros, exacerbou antigas questões acer-
ca da apropriação dos espaços e de sua utilização; vivenciados como diferenciadas formas de 
convivência domiciliar - desde varandas e janelas, corporificam-se de forma tácita e despontam 
a partir do lar saberes-gostares que há muito estavam ocultas sob o risco de serem obliteradas 
e esvanecidas. 

Diante deste contexto, a delimitação do problema nesta pesquisa refere-se a conhecer 
as convergências e divergências nas interpretações acerca de Ócio e Lazer por mulheres-cidadãs 
brasileiras; pautados sob a égide desta perspectiva, propomos discutir a seguinte questão: em 
quais dimensões se diferenciam ou aproximam as concepções de Ócio e Lazer e, que caracterís-
ticas influenciam e influenciados pelo cenário espacial público urbano. 

Partimos de duas preteridas premissas perante conotações pejorativas: a primeira, 
cogitando os significados de Ócio, permeada desde tempos remotos no Brasil com influência 
colonial-patriarcal-capitalista e perpassada por questões trabalhistas e moral-cristã-religiosa 
como desempenhos combinados de tipo ‘vício da vagabundagem, ficar de papo pro ar, ofício do 
diabo, vadiagem etc.’, e a segunda, concebendo o Lazer à vista de ‘distração alienante, esbórnia 
e rega-bofe, passatempo enfadado etc.’, ambos os ícones obstaculizando a implementação de 
políticas públicas de uso e apropriação do espaço público urbano. Em contrapartida, atenden-
do as prerrogativas de integridade/respeitabilidade do Ócio e Lazer como contexto valioso de 
satisfação, desenvolvimento, felicidade, alegria, afeto etc., um e outro advêm de experiências 
subjetivas prazerosas que favorecem ao individuo-coletivo, tanto a produção de bem-estar quanto 
a realização de seus propósitos de vida.  

Diante da caracterização humanista de desempenho de Ócio e o Lazer como âmbitos que 
intervém no desenvolvimento pessoal, social e comunitário, optamos neste estudo exploratório 
buscar compreender quais convergências e divergências ocorrem acerca dos sentidos terminoló-
gicos, a partir das perguntas de dois formulários, - Para você, quais palavras identificam o Ócio 



685Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

e outro, - Quais identificam o Lazer a partir das seguintes opções de escolhas: - empreender, 
recordar, idealizar, prazer, satisfação, gratificação, generosidade, beleza, nobreza, tempo livre, 
preguiçar, recreação, assistir filmes, relaxar, ir ao Shopping Center, ir a parques temáticos. 

A abordagem mista, quali-quantitativa do estudo propõe ampliar as possibilidades de 
análise em movimentos de complementação de dados pessoa-espaço que se dá através alinhamento 
conceitual (revisão bibliográfica e documental) e pesquisa survey buscando resultados a partir 
dos seguintes fatores, região de moradia profissão-ocupação e idade das mulheres pesquisadas.

ÓCiO e Lazer: pOTenCiaLidades e FragiLidades FrenTe aO CenÁriO 
BrasiLeirO

No Brasil, o contexto da pandemia chega para profundamente afetar e interferir ainda 
mais às percepções e concepções de ócio e lazer na esfera da vida cotidiana; seus conceitos e 
vínculos atrelados à esfera das políticas governamentais perfaz um contexto de desconhecimento 
temático, sobretudo em recortes dimensionais aos espaços públicos. 

 O Ócio como fenômeno psicossocial intimamente unido à incidência de melhoria nos 
estilos e qualidade de vida tem adquirido na sociedade do isolamento social iniciado pela pandemia 
da Covid19 um valor em si mesmo; sua manifestação em vertente humanista (Cuenca Cabeza, 
2003) distingue o sentido/intrínseco para a vida em forma de presença e pertença. Presença, 
representada pelo estado de Ser consciente reconhecido através das características experienciais, 
vivenciais e potencializadas pelas sensações de atenção - vitalidade, força (Basso e Pustilnik, 
2017) e fruição (Csikszentmihalyi, 2005). Pertença, retratada pela condição de Estar mediante 
a intenção – vínculo, rede-teia (Ramos, 2018) e entrelaçamentos de confiança compassiva entre 
as pessoas garantindo a satisfação e gratidão em prol da equidade, pluralidade, diversidade e 
alteridade nas inter-relações de coletivos e entornos natural-ecológicos (Capra e Luisi, 2014). 

Como dueto, Presença-Pertença prepara o indivíduo, através da atenção-intenção para 
inovadoras experiências de participação e evolução ressignificadas pelos trânsitos identitários, 
aprendizagens coletivas e coesão psicossocial. No que diz respeito à originalidade, autenticidade 
e novidade, o Ócio contempla a natureza do encontro Presença-Pertença (Azevedo, 2020), pois, 
reúne indivíduos e contextos; desde os pontos de vista da experiência, suspensão de julgamen-
tos e quebra de automatismos da ações, ao Ócio se lhe atribui desempenho de um papel que 
articula a condição de Ser (lócus’nascendi) e de Estar (status’nascendi) de quem o vivencia. Em 
suma, em termos da capacidade para o cultivo das faculdades do indivíduo-coletivos eleger o 
que viver-experienciar expande os campos quânticos vibratórios (Braden, 2008) em vista a pre-
sença-preferências e pertença-compartilhamentos de conhecimentos, habilidades e competências 
confirmando valores manifestos de participação, cooperação e solidariedade.

O Lazer se confirma pela existência de uma estreita relação do indivíduo-coletivos no 
tocante ao bem-estar psicossocial e desenvolvimento em projetos de felicidade e alegria de viver; 
representado na Constituição Brasileira como expressão de direito universal tal qual a educação, 
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saúde, alimentação, trabalho, moradia, segurança etc., o Lazer, contudo apenas se configura como 
politica pública em termos de ‘expectativas de incorporação’ atreladas aos setores da cultura, 
turismo, educação e esporte.

Deste modo, de um lado se as políticas de Lazer efetivam-se desde a percepção de 
necessidade-qualidade de vida transitando nos campos da organização e instrumentalidade 
tanto quanto submetido por força dos recursos econômico-financeiros às formas de compen-
sação-regalia em função do trabalho cuja intencionalidade ocorre em vista ao ‘controle’ ou a 
promoção social, de outro ângulo, está apenas direcionado às ações, atividades, funcionamentos 
e disposições em cenários global-locais. Vargas (2018) elenca tendências sobre as políticas de 
Lazer no Brasil, como: a) tempo imediato que ‘apressa’ a experiência e, de certa forma obriga 
que as intervenções acompanhem o caráter efêmero e fluido das relações sociais; b) espaço 
virtual - que não tem realidade física, mas se destaca nos hábitos, condutas e rotinas das mais 
variadas classes e grupos sociais; c) ‘deslocalização’ que inspira o planejamento e a execução das 
intervenções para um público extra local, convertendo-se em atrações e entretenimentos para 
habitantes-visitantes das cidades; e) mercantilização da experiência em consequência ao mundo 
dos ‘NegunÓcio’, visto a relevância devida às múltiplas implicações no contexto econômico e 
na organização da sociedade.

Os estudos clássicos e constantemente atualizados sobre a realidade urbana referenciam 
uma série de novas atenções e pesquisas em ebulição voltada a questões Lazer e Ócio, mobilida-
de urbana (Estadão, 2020), moradia (Nexo, 2020) e outras vinculadas ao âmbito do trabalho, 
educação e saúde. Entre tantos dilemas das politicas públicas brasileiras, neste momento de 
Pandemia se mostra válido ressaltar de que modo, em termos de Ócio na qualidade de vivências 
experienciais que não se limitam-vinculam à ‘espacialidades-temporalidades’ são reconhecidamen-
te mais-melhor assimilados, pois, condizem aos âmbitos de atuação-performance-representação 
em formatos de interiorização e autoconhecimento (Gutierrez e Chaves, 2018), e quanto o Lazer 
na qualidade de atividade-prática-exercício, se encontra comprometido.

espaçO UrBanO BrasiLeirO em TempOs de pandemia: ÓCiO e Lazer 

A esfera urbana no Brasil e suas fragilidades são objeto de estudos nas diferentes áreas 
do conhecimento. Trata-se de carências estruturais resultantes de sucessivas gestões públicas ine-
ficientes na mitigação dos problemas adensados com o desenvolvimento industrial, o crescimento 
populacional e sua concentração nas áreas urbanas, onde, desde a década de 2010 segundo o 
IBGE (2010) se encontra mais de 85% da população brasileira. Somam-se a esses problemas ba-
silares a pandemia ocasionada pela disseminação mundial da síndrome respiratória aguda grave 
(Covid-19) causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e seus efeitos diretos fazem emergir 
históricas deficiências nos âmbitos econômico, da educação, saúde e social na transversalidade 
desigualdades-vulnerabilidades do povo brasileiro.  

Se considerarmos o direito à cidade como ‘conceito’ conforme difundido por Henri 
Lefebvre (2006) ainda nos anos 1960 sob a consideração de uma necessidade da sociedade 
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urbana, temos que na Constituição Federal Brasileira em seu artigo 182 que trata das políticas 
citadinas especifica na ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais que garanta o 
bem-estar de seus habitantes, uma possibilidade de ampliação das considerações sobre como o 
direito urbano deve ser exercido da mesma maneira que evidencia o quanto as cidades são-es-
tão requeridas-pleiteadas-comprometidas por espacialidades voltadas a múltiplas funções e de 
maneira a atender as cíclicas temporais necessidades cidadãs. Nesse sentido, os espaços públicos 
urbanos revestem-se de importância e a atenção aos mesmos ultrapassa as funções aparentes às 
quais se vinculam. 

Entretanto, o que ocorre no Brasil são situações diversas que levam à vandalização e a 
violência em espacialidades públicas gerando consequentemente a desvalorização e insegurança 
das mesmas; esta conjuntura que dificulta-diminui drasticamente as potencialidades de convi-
vência psicossocial, no contexto da pandemia engendrada em 2020 torna-se questão crucial que 
amplifica a complexidade relacional pessoa-ambiente, evidenciadas desde o fechamento imediato 
de muitos espaços voltados à reunião de pessoas (Bezerra e Júnior, 2020) até a gradativa rea-
bertura com alterações em sua utilização para menor adensamento de suas ambiências e mais 
adequadas ao afastamento físico (Ximenes e Maglio, 2020). 

É sob tal situação que somos instigados a refletir nesta pesquisa, ou seja, sobre como as 
vivências vinculadas ao Ócio e Lazer neste momento de Pandemia Covid19 têm sido apropriadas 
e adaptadas, vez que vinculadas ao convívio social público urbano são altamente problematizados 
tanto pela carência de espaços e equipamentos seguros, quanto ao potencial de aglomeração que 
podem estimular e da consequente ampliação do contágio.

a pesQUisa: ÓCiO e Lazer idenTiFiCadOs peLas mULHeres BrasiLeiras

Objetivando analisar os sensos-sentidos de mulheres brasileiras sobre a terminologia 
Ócio e Lazer em espaços públicos urbanos, investigamos a partir de amostra probabilística 
aleatória simples (Marconi, 1986) por regiões de moradia, acrescidos de informes sobre idade 
e profissionalização-ocupações de trabalho; a técnica de coleta de dados por formulários tipo 
survey foram enviados a 200 (duzentas) mulheres e igual número de homens, via e-mail e what-
sapp. Desde que os formulários enviados ao sexo masculino obtiveram retorno inferior a 3%, 
como categoria de rebote foram reservados para futuro estudo comparativos.

Quadro 01: Número de Formulários de Pesquisa Enviados

Tema Feminino/Análises Masculino (Rebote)

Ócio 100 100

Lazer 100 100
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A Análise de Conteúdo dos resultados coletados mostrou-se opção conveniente como 
técnica para estudo objetivo e sistemático; dentre os 200 formulários enviados entre os dias 01 
a 03 de setembro de 2020 para distintos contatos pessoa-grupos de mulheres, foram validados
-respondidos 77 questionários para cada terminologia. 

Os resultados ‘relativos’ por terminologia nos informam que as mulheres distribuídas 
por região de moradia se encontram (59%) sudeste, (19%) norte-nordeste, (14%) sul e (8%) no 
centro oeste do Brasil. A faixa etária predominante corresponde a 38 e 58 anos. Há prevalência de 
profissionalização com formação em ensino superior. Em termos de trabalho, a pesquisa aponta 
(30%) aposentada com raras coincidências em relação à carreira propriamente dita e (30%) 
estudante sendo que as restantes (40%) atuam em profissões de caráter autônomo (psicólogas, 
fisioterapeutas, nutricionistas, advogadas etc.) e/ou empregos públicos (professoras, assistente 
sociais etc.).   

Referentes à convergência entre os termos Ócio e Lazer, em virtude das identificações 
de sentidos-significados mais prevalentes: prazer (Ócio: 58,3% e Lazer: 76,9%), tempo livre 
(Ócio: 75% e Lazer: 76,9%), satisfação (Ócio: 41,7% e Lazer: 76,9%), preguiçar (Ócio, 58,3% 
e Lazer, 23,1%) e insignificantes porcentagens (-2%) referidos a empreender, recordar, idealizar, 
gratificação, generosidade, beleza, nobreza, frequentar Shopping Center, parque temático, recrea-
ção e relaxamento. Entre os índices absolutos constam noções de desfrutes em relacionamentos, 
aprendizagens, criatividade, socialização, contatos com a natureza, estância em parques públicos, 
leituras e estar em família.

Como análises de resultados, quanto à ocupação de espaços públicos urbanos em detri-
mento de restrições pelo momento da pandemia Covid19, pouco interferiu em suas apropriações 
e otimizações, sempre prevalecidas pela violência e vandalização desses espaços. Terminologica-
mente os sensos-sentidos de Ócio recebe melhor conotação (58,3%) quando referido unicamente 
ao preguiçar (Lazer 23,1%) e todos os significados de Lazer ganham conotação percentual 
(76,9%) sendo sinônimo - maior versus menor – conotativo de satisfação (Ócio, 41,7%), prazer 
(Ócio 58,3%) e tempo livre (Ócio 75%).

Em suma, Lazer e Ócio são fenômenos em âmbito psicossociais que estão intimamente 
unidos a incidência de melhoria nos estilos e qualidade de vida; um e outro têm adquirido na so-
ciedade do confinamento Covid19 um valor em si mesmo, enquanto os espaços públicos urbanos 
tem desmerecidos vínculos em termos de segurança e oportunidades de vivências pessoal-coletivas.

COnsideraçÕes Finais

Brasil-século XXI: Lazer e Ócio se manifestam por vivências que fundamentam as ex-
periências, não somente por ser a ocasião de descanso do trabalho (porque este conceito está 
mais adequado ao paradigma de Tempo-Livre, pois, para gozá-lo o indivíduo antes teve por 
‘obrigação-compromisso’ a necessidade de obrar-labutar) ou como escapatória circunstancial 
de responsabilidades cotidianas, procrastinações em formatos de evasões (entretenimentos com 
a TV e shows massificados, mecanização de exercícios físicos, viagens sufocadas pela fugacidade 
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instantâneas, consumismo, hedonismo, narcisismo etc.). Contudo, Ócio e Lazer estão relacio-
nados pelo senso-sentidos à percepção de desenvolvimento humano - dentre as liberdades de 
pensamento-expressão-decisão e possibilidades de escolhas e estilos de vida significantes de 
criação-recriação cultural criadora etc.

Identificação de Ócio e Lazer: signo de expectativas de vida, pois, harmonizam e equi-
libram em primeiro lugar, a consciência de Presença a intensos Momentos/Instantes (Moreno, 
1987) sem que quem o vivencie perceba que foi tão longo ou que aconteceu tão rápido - trans-
cendendo o tempo e o aprisionamento tirânico da cronologia do relógio, e segundo, sobrelevando 
o desfrute pela Pertença a intensos Vínculos de Proximidade/Convivências. 

Como evolui Ócio e Lazer: circunscritos como experiência, criam necessárias aberturas à 
inovação, geram positivas rupturas às atividades sem-sentido, transcendem a disciplinar ideia de 
tempo (quantificação transitória de passado-presente-futuro) e espaço (mensuração encapsulada 
formal de meio-lugar-ambiência) e a razão de mais peso ao destaca-los, são fontes de bem-estar 
subjetivo, aprendizagens e atualizações de papéis socioculturais.

Futuro do Ócio e Lazer: enquanto vivências gratificantes, de modo direto deverá suprir 
grande parte das necessidades que antes eram satisfeitas por meio do trabalho, mas, que por 
sua escassez ou carácter competitivo, resultam de uma realização altamente difícil; sinônimos 
de qualidade de vida, pois, congregam intrínsecos aprendizados, tanto desafiantes pelo viés do 
pensar-sentir-atualizar identidades (quem/como Ser) quanto exigentes através do compromisso 
de abertura, respeito e comunicação inter-relacional com os entornos ambiental-ecológicos.

Em termos da metodologia desta pesquisa, visto como estudo exploratório eminentemen-
te com mulheres, há intento de abertura de novas linhas de investigação com foco comparativo 
homens-mulheres, emprego de diversificados métodos de coleta de dados, apropriações mais 
simétricas por regiões do país, prevalências entre faixa etárias e efetividade de amplificação de 
profissão-ocupação.
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RESUMO: A pesquisa apresenta uma reflexão acerca dos espaços públicos de lazer 
no município de São Bernardo, Maranhão, tendo como objeto de estudo a Praça de 
Eventos e o complexo Balneário Rio Buriti. Analisa as diferentes formas de apro-
priação destes locais pela comunidade e sua relação com a atividade turística. No 
quadro teórico-interpretativo, a pesquisa aborda as relações entre lazer e sociabilidade 
nos espaços urbanos, por meio das contribuições de Magnani (2006), Marcellino 
(2000) e Gomes (2008). Na pesquisa de campo fez-se uso do método qualitativo de 
caráter descritivo por meio da observação participante e anotações de campo (Silva e 
Menezes, 2001). Como resultado da pesquisa destaca-se a importância das vivências 
de lazer para a integração social, qualidade de vida e para o sentimento de pertenci-
mento da comunidade em relação ao patrimônio urbano. Ressalta-se a necessidade 
de implementar políticas públicas de lazer e turismo voltadas ao desenvolvimento 
pessoal e a integração comunitária. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Espaços públicos de lazer. Turismo. Comunidade. São 
Bernardo (MA).

RESUMEM: La investigación presenta una reflexión sobre los espacios públicos 
de ocio en la ciudad de São Bernardo, Maranhão, teniendo como objeto de estudio 
la Praça de Eventos y el complejo Balneário do Rio Buriti. Analiza las diferentes 
formas de apropiación de estos lugares por parte de la comunidad y su relación con 
la actividad turística. En el marco teórico-interpretativo, la investigación aborda la 
relación entre ocio y sociabilidad en los espacios urbanos, a través de los aportes de 
Magnani (2006), Marcellino (2000) y Gomes (2008). En la investigación de campo 
se utilizó el método cualitativo de carácter descriptivo, a través de la observación 
participante y notas de campo (Silva y Menezes, 2001). Como resultado de la 
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investigación se destacan la importancia de las experiencias de ocio para la integración 
social, la calidad de vida y el sentimiento de pertenencia a la comunidad en relación 
al patrimonio urbano. Se enfatiza la necesidad de implementar políticas públicas de 
ocio y turismo orientadas al desarrollo personal y la integración comunitaria.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Espacios públicos de ocio. Turismo. Comunidad. São 
Bernardo (MA).

inTrOdUçãO 

As cidades constituem um sistema integrado e complexo de rupturas e continuidades, 
mudanças e transformações (Lefebvre, 2000; Santos, 2006). No âmbito do lazer, os espaços urba-
nos e seus elementos constituintes transformam-se em locais de interação, sociabilidade, conflitos 
e tensões. Nesse contexto, as práticas de lazer redefinem os usos e os significados do patrimônio 
urbano, oportunizando o conhecimento sobre a diversidade de formas de expressão concreta e 
simbólica dos processos socioculturais, políticos e econômicos de uma determinada sociedade.   

O trabalho em questão analisa as diferentes formas de uso e apropriação dos espaços 
públicos de lazer no município de São Bernardo, Maranhão, tomando como objeto de análise 
a praça de Eventos e o Complexo Balneário Rio Buriti. Busca relacionar também os fenômenos 
do lazer e do turismo, tendo em vista a expansão desta atividade na região do Baixo Parnaíba 
Maranhense. Para atingir estes objetivos elegeu-se a pesquisa qualitativa de cunho descritivo.  No 
quadro teórico-interpretativo, a pesquisa aborda as relações entre lazer, turismo e sociabilidade 
nos espaços urbanos, a partir das contribuições de Magnani (2006), Marcellino (2000), Gomes 
(2008), Cruz (2007) e Fratucci (2014). 

Na pesquisa de campo fez-se uso das técnicas de observação direta e sistemática dos 
espaços de lazer comunitários e anotações de campo (Silva & Menezes, 2001; Cervo, 2007). 
As informações obtidas in loco foram analisadas e interpretadas por meio de diálogos com os 
referenciais teóricos adotados pela pesquisa. 

Assim, para apresentar as reflexões propostas, o artigo apresenta a seguinte estrutura: 
inicialmente, realiza-se uma discussão sobre as relações entre espaço urbano, lazer e turismo 
entendendo o lazer como instrumento de desenvolvimento pessoal e comunitário. O turismo 
é pensado como fenômeno que reorganiza as relações socioespaciais, inserindo as práticas de 
lazer no mercado de consumo. 

Posteriormente, apresentam-se os principais resultados da pesquisa de campo, com a 
caracterização de dois espaços públicos de lazer. Analisam-se, por um lado, as possibilidades de 
acesso e democratização dos espaços públicos de lazer, e por outro lado, abordam-se as limitações 
ou barreiras à apropriação e consumo destes locais pela comunidade local.
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O Lazer nas Cidades: pensandO O desenVOLVimenTO e a inTegraçãO 
COmUniTÁrias. 

Compreender a dinâmica sociocultural de uma cidade perpassa pelo entendimento 
acerca das diferentes formas de vivência e convivência comunitária. Dentre elas, destaca-se o 
lazer como importante componente da vida social. Como expressão cultural, o lazer possui múl-
tiplas nuances, uma natureza complexa e interdisciplinar que abrange diferentes significados e 
perspectivas teóricas. Nesta pesquisa o lazer é percebido como fenômeno sociocultural dotado 
de especificidades, uma dimensão da cultura que se manifesta por meio dos aspectos tempo, 
espaço-lugar, manifestações culturais e atitude (Gomes, 2008). 

Os momentos de lazer emergem como oportunidades de vivências lúdicas, valorização 
do meio ambiente, desenvolvimento pessoal e interação social. Nessa direção, os espaços públi-
cos de lazer e as áreas de convivência – as praças e os parques públicos, os vazios urbanos e as 
áreas verdes – fazem referências às necessidades de convívio, descontração, recreação, evolvendo 
interesses sociais, físicos e culturais (Pellegrin, 2004; Marcellino, 2000; Gomes, 2008; Bonalume, 
2001).

Concomitantemente, enquadram-se no contexto turístico, tendo em vista que os ele-
mentos do patrimônio cultural e urbano são reforçados como fatores de atração de visitantes. O 
turismo articula as singularidades locais por meio da oferta de bens e serviços; nesse processo, 
as práticas cotidianas são (re)organizadas, os espaços de lazer adquirem novos significados re-
lacionados ao consumo cultural e ao entretenimento (Cruz, 2007; Fratucci, 2014).

 A interface entre turismo e lazer nos espaços urbanos acentua as discussões em torno das 
políticas públicas de lazer e da necessidade de democratização do acesso aos diversos segmentos 
sociais. Tendo em vista o lazer como direito social, bem como a importância das vivências de 
lazer para a integração social e qualidade de vida comunitárias, discute-se, a seguir, os espaços 
públicos de lazer comunitário na cidade de São Bernardo, Maranhão. 

anÁLise dOs espaçOs de Lazer nO mUniCÍpiO de sãO BernardO, 
maranHãO

O município de São Bernardo está localizado a 370 km da cidade de São Luís, capital 
do estado do Maranhão, numa região denominada Baixo Parnaíba Maranhense (Figura 1). Em 
relação ao perfil socioeconômico, conta com uma população de 26.480 habitantes, sendo que 
destes, 11.800 situam-se na zona urbana e 14.680 residem na zona rural. Sua economia baseia-se 
nas atividades agropecuárias, extrativistas e nos setores de construção civil, comércio e serviços 
(IBGE, 2010).
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Figura 1- Localização da região do Baixo Parnaíba Maranhense.

Fonte:	IBGE,	2000.

Apesar da fisionomia rural, existe uma dinâmica urbana representada pelo comércio de 
bens e serviços que se estabelecem na sede municipal e que (re) configuram o espaço sociocultu-
ral local. O potencial turístico, materializado pela movimentação de excursionistas de cidades 
próximas, transforma a paisagem urbana ressignificando-a com a presença de hotéis, bares e 
restaurantes. Essa dinâmica é resultado do interesse dos moradores e empreendedores da região 
em se beneficiar economicamente da atividade turística que já ocorre em municípios próximos 
como Tutória e Paulino Neves. 

Em meio a este cenário, ações vem sendo implantadas com o objetivo de dotar a cidade 
de estruturas voltadas às atividades recreativas, esportivas e artístico-culturais. Dentre os espa-
ços de lazer existentes no município destacam-se a praça de Eventos e o Complexo Balneário 
Rio Buriti. Na praça de Eventos são realizadas atividades culturais e eventos públicos, como os 
festejos juninos e shows de artistas populares. Nela encontram-se alguns equipamentos de lazer 
como rampas, bancos e quadra esportiva (Figura 2). 
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Figura 2 - Praça de Eventos 

	 	 													Fonte:	Gois	(2020).

Diferentes atores sociais interagem neste espaço: grupos de crianças e jovens, adultos 
e idosos. O local encontra-se conservado e é frequentado por um público jovem pertencente às 
classes média e baixa. Frequentemente é utilizado para passeios ao ar livre, atividades de con-
templação e conversas entre vizinhos, realização de caminhadas, jogos competitivos e práticas 
de exercícios físicos. Nesses momentos, a praça é sentida como lócus de compartilhamento de 
experiências, troca cultural e práticas de sociabilidade (Garcias e Bernardi, 2008).  

Nestas interações sociais são alicerçadas redes de solidariedade e laços de coesão co-
munitária. Evidenciou-se que os moradores possuem uma relação de afetividade em relação a 
este espaço de lazer, relacionando-o às suas experiências pessoais. A praça também é apropriada 
pelos moradores por meio do comércio informal, com a alocação de barracas e outras estruturas 
para a venda de gêneros alimentícios. Nesses casos, ela simboliza também um espaço de com-
plementação da renda e melhoria da qualidade de vida.

 Durante os períodos festivos – carnaval, festejos juninos e aniversário da cidade – são 
instaladas barracas para a comercialização de produtos locais ou de municípios vizinhos. Nesses 
momentos ocorrem tensões e disputas pelo uso e ocupação da área com a demarcação de locais 
específicos para a venda de mercadorias. Esse cenário também é verificado no complexo Bal-
neário Rio Buriti. Trata-se de uma área que foi requalificada pelo governo municipal e cedido à 
iniciativa privada. Dispõe de restaurante, quadra de esportes, pista de corridas, sendo frequentado 
por moradores e eventuais visitantes (Figura 3). 
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Figura 3 -  Complexo Balneário Rio Buriti 

Fonte:	Garcês	(2019).	

A comunidade local utiliza o espaço para a realização de atividades ao ar livre e espor-
tivas: caminhadas, atividades físicas, campeonatos esportivos como vôlei e futebol. No período 
noturno, o balneário é frequentado por um público de poder aquisitivo médio e alto, atraído 
pelas atividades culturais e de entretenimento. Em relação às possibilidades de acesso destacam-
se os preços elevados dos produtos comercializados, os quais tendem a limitar a frequência de 
utilização deste espaço por parte de determinados segmentos sociais. 

Apesar de configurar um espaço público de lazer, observou-se que o Balneário restrin-
ge-se a determinados segmentos sociais obedecendo à lógica de mercado. Os moradores dos 
bairros afastados ou aqueles que residem na zona rural não usufruem da área com regularidade, 
salvo quando são programados eventos ou apresentações artísticas. Consequentemente, ocorrem 
barreiras à livre manifestação das práticas e experiências de lazer por parte da comunidade, 
ensejando uma privatização do espaço público ou semipúblico (Serpa, 2009). 

Diante do cenário esboçado, deve-se pensar em articular as noções de cidadania e do 
direito à cidade nas propostas que envolvem o turismo e o planejamento urbano, “[...] A uni-
versalização dos ambientes de lazer, acessíveis a todos os segmentos sociais, de acordo com suas 
características, costumes, tradições e necessidades, é que fazem da função lazer uma função 
social” (Garcias & Bernardi, 2008, p.12).

Entende-se que os espaços públicos de lazer contribuem para o bem-estar e qualidade 
de vida comunidade. No âmbito do turismo são utilizados na promoção turística e atração de 
visitantes, enfatizando a relação entre turismo e lazer no espaço urbano. No entanto, os espaços 
públicos de lazer investigados não integram uma política pública municipal sistemática capaz 
de permitir a democratização do seu acesso e utilização por diferentes perfis de frequentadores. 

Desse modo, faz-se necessária uma aproximação entre o planejamento urbano municipal 
e as ações de desenvolvimento turístico de modo a compatibilizar os diferentes usos dos espaços 
de vivência e convivência sociocultural. Além disso, a associação entre turismo e lazer tende a 
incentivar processos de identificação e sentimentos de afetividade dos moradores em relação ao 
seu patrimônio urbano, contribuindo para materialização do lazer como direito social. 
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COnsideraçÕes Finais 

A pesquisa ora empreendida permitiu algumas interpretações acerca das formas de apro-
priação e uso dos espaços públicos de lazer no município de São Bernardo, Maranhão, tomando 
como objeto de reflexão a praça de Eventos e o complexo Balneário Rio Buriti. Oportunizou 
também um diálogo com o fenômeno turístico na medida em que esta atividade ocasiona uma 
nova dinâmica sócio territorial local. 

Diante dos resultados obtidos in loco, observou-se que os espaços de lazer analisados 
são utilizados para vivências de lazer relacionadas principalmente aos exercícios físicos, como 
caminhadas, atividades esportivas e sociais. Os segmentos sociais de baixa renda costumam fre-
quentar a praça de Eventos de forma regular, notadamente quando da realização de atividades 
culturais promovidos pelo poder público municipal.  

Com relação ao balneário Complexo Rio Buriti, evidenciou-se o perfil de público mais 
elitizado e a presença de visitantes e turistas interessados no entretenimento noturno. Constatou-
se ainda a existência de limitações ou barreiras à apropriação deste espaço de lazer por parte dos 
moradores que vivem em locais afastados do centro da cidade e daqueles que moram na zona 
rural. O balneário insere-se na nova dinâmica de produção do espaço pelo e para o turismo, 
uma vez que atende aos interesses predominantemente mercadológicos. 

Como resultado deste estudo sugere-se uma maior articulação entre o planejamento 
urbano e o turismo por meio de políticas públicas voltadas à democratização dos espaços 
públicos de lazer. Estes cumprem uma importante função social que deve ser considerada nas 
propostas de desenvolvimento socioeconômico: a de possibilitar interações, trocas e contribuir 
para a elevação da qualidade de vida local.  
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Lazer, pLaneJamenTO UrBanO e QUaLidade de Vida: 
anÁLise da disTriBUiçãO de eQUipamenTOs pÚBLiCOs na 

Cidade de mOnTes CLarOs – mg

Isabela Veloso Lopes Versiani299

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES – MG)

RESUMO: O lazer, entendido como um direito social e parte integrante da busca pela 
melhoria da qualidade de vida nas cidades, embora presente nos discursos e diretri-
zes mais recentes que cercam o Planejamento Urbano, enfrenta dificuldades para se 
efetivar no cotidiano, sobretudo com relação aos espaços e equipamentos públicos 
disponíveis para sua vivência. Com o objetivo de melhor compreender essa realidade, 
o presente trabalho, de natureza descritiva, analisa a distribuição de equipamentos 
públicos de lazer na cidade de Montes Claros-MG, baseando-se em indicadores adap-
tados de Sistemas de Monitoramento de Qualidade de Vida Urbana. Com destaque 
para o Índice de Qualidade de Vida para o Lazer (IQV Lazer) proposto, aponta-se 
nos resultados uma relação desigual na distribuição dos equipamentos, com múlti-
plas carências nas regiões de renda mais baixa. Espera-se que a pesquisa contribua 
para novos direcionamentos do planejamento urbano relacionado ao lazer, além de 
colaborar com novas investigações na busca por sua democratização.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Qualidade de vida. Planejamento. Equipamentos públicos.

RESUMEN: El ocio, entendido como un derecho social y parte integrante de la 
búsqueda por la mejora de la calidad de vida en las ciudades, aunque presente en los 
discursos y directrices  más recientes que rodean la Planificación Urbana, enfrenta 
dificultades para efectivizarse en el cotidiano, especialmente con relación a los espacios 
y equipos públicos disponibles para su vivencia. Con el objetivo de comprender mejor 
esta realidad, el presente trabajo, de naturaleza descriptiva, analiza la distribución de 
equipamientos públicos de ocio en la ciudad de Montes Claros-MG, establecido en 
indicadores adaptados de Sistemas de Monitoreo de Calidad de Vida Urbana. Con 
destaque para el Índice de Calidad de Vida para el Ocio (IQV Ocio) propuesto, se 
señala en los resultados una relación desigual en la distribución de los equipos, con 
múltiples carencias en las regiones de renta más baja. Se espera que la investigación 
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contribuya a nuevos directivos de la planificación urbana relacionada al ocio, además 
de colaborar con nuevas investigaciones en la búsqueda de su democratización.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Calidad de vida. Planeamento. Equipos públicos.

inTrOdUçãO

Os modelos de desenvolvimento urbano voltados aos interesses econômicos, que organiza 
o espaço em função da acumulação capitalista sobrepondo-se às demandas coletivas, têm resul-
tado, no Brasil, na ampliação de problemas decorrentes de um crescimento urbano desordenado, 
com aumento de desigualdades intraurbanas e dificuldades de ações específicas na direção de um 
desenvolvimento urbano ligado à dimensão social e democrática, não sendo mais exclusividade 
das metrópoles e das grandes cidades brasileiras, o que revela a necessidade de conhecimento 
da realidade e promoção de novas ações no planejamento urbano também nas cidades médias.

O aumento da urbanização de cidades médias, compreendidas como aquelas com popu-
lação entre 100 mil e 500 mil habitantes, é hoje uma tendência do desenvolvimento urbano no 
Brasil (IBGE, 2010) e constitui um campo recente de estudos para compreender, dentre outros 
aspectos, o surgimento de dinâmicas e problemas semelhantes aos que antes se restringiam às 
grandes cidades brasileiras, como no caso de Montes Claros (MG).

Com população de 361.915 habitantes (IBGE, 2010), além de ser o único município da 
região do Norte de Minas Gerais com população acima de 100.000 habitantes, Montes Claros 
ainda centraliza as principais atividades econômicas e de serviços (como indústria, comércio, 
educação, saúde e lazer) do seu entorno, o que contribui para o seu contínuo crescimento.

Em Montes Claros, as consequências de décadas de ocupação físico-territorial orientada 
por interesses de grupos específicos, além de regulada por um planejamento urbano constituído 
de ações pontuais e imediatas, estão disseminadas pelas dificuldades de estruturação urbana da 
cidade, especialmente, do Poder Público em enfrentar os crescentes problemas como: margina-
lização das populações mais pobres; ocupações irregulares sem infraestrutura básica; demanda 
maior do que a oferta por serviços públicos ligados à habitação, saneamento, asfaltamento e 
equipamentos públicos; logística de transporte público e mobilidade urbana deficientes; aumento 
da violência e falta de segurança, entre outros (Pereira e Leite, 2005).

Reflexo dessa conjuntura, a democratização do lazer, como a de outros direitos sociais 
no Brasil, também tem tido dificuldades para ocorrer no âmbito do planejamento urbano, so-
bretudo quando se verifica uma intensa associação do lazer à esfera do mercado e da indústria 
do divertimento, na qual suas vivências e espaços são cada vez mais privatizados e convertidos 
em mercadorias, muitas vezes associados diretamente aos interesses capitalistas imobiliários, o 
que contribui, ainda mais, para processos de exclusão e intensificação de desigualdades socioes-
paciais, (Padilha, 2006; Marcellino, 2006; Gomes; 2006), realidade presente em Montes Claros.

Na direção contrária, há a necessidade das políticas de lazer reafirmarem a importância 
da criação e manutenção de espaços públicos para suas vivências, nas quais o papel do Poder 
Público Municipal torna-se peça fundamental para a promoção do direito ao lazer, principalmente 
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no que se refere à oferta de espaços públicos “qualificados, diversificados, próximos à residência 
e com conforto ambiental” para toda a população (Santos, 2009, p. 4). 

Dentro dessa perspectiva, o reconhecimento da necessidade de políticas específicas de 
lazer e a discussão dos espaços públicos nesse processo, envolvidos diretamente com o plane-
jamento urbano, podem ser potencializados a partir das possibilidades que a Reforma Urbana 
trouxe no final da década de 1980, principalmente através da implantação do Estatuto da Ci-
dade (2001) e de seus instrumentos, dentre eles os Planos Diretores, e do fato do lazer aparecer 
legitimado diretamente por essas regulamentações, abrindo novos caminhos para que o espaço 
público de lazer seja incorporado nas discussões da Política Urbana das cidades de forma ampla, 
democrática e participativa.

A busca de uma nova forma de planejar e intervir na cidade pauta-se pela compreensão 
de que todos têm direito à cidade, centrada em uma nova lógica de universalização do acesso 
aos serviços e equipamentos urbanos; gestão democrática que priorize a dimensão política de 
participação de seus habitantes; além da prevalência do interesse social sobre os interesses par-
ticulares que resulte na construção de um ambiente urbano mais justo e equilibrado, inclusive 
com espaços e equipamentos públicos de lazer disponíveis e descentralizados, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.

A preocupação com a qualidade de vida tem sido recorrente nos mais variados campos. 
Em função de sua complexidade, diferentes abordagens e problemáticas, evidenciam-se em mui-
tos estudos recentes a busca por uma sistematização teórica e empírica acerca da qualidade de 
vida, que no meio urbano, tem sua visão apreendida não apenas em uma dimensão individual 
e subjetiva, mas que contempla, essencialmente, sua dimensão coletiva. Levando-se em conta o 
grau de adequação das características espaciais, ambientais e sociais da cidade às metas, planos 
e aspirações dos indivíduos, o que deverá ser priorizado é a ligação da qualidade de vida com 
o desenvolvimento urbano no sentido de aproximá-la ao cotidiano de seus habitantes, com o 
objetivo de efetivar suas capacidades e ampliar suas possibilidades de escolhas em um ambiente 
urbano mais justo, humano, cidadão e ambientalmente sustentável (Souza, 2008; Vitte; Keinert, 
2009; Nahas, 2009).

Essa discussão tem se fortalecido pela crescente sistematização de indicadores de 
qualidade de vida urbana articulados por redes de cidades, organizações da sociedade civil, 
administrações públicas municipais e estudos locais, que buscam aprofundar o conhecimento 
das necessidades da população e especificidades socioespaciais, vinculadas não só a aspectos 
econômicos, mas que envolvem também questões ligadas ao meio ambiente, serviços urbanos, 
habitação, mobilidade e transporte, educação, participação política, segurança, saúde, lazer, 
entre outros, contribuindo para um direcionamento mais efetivo de metas e ações no âmbito do 
planejamento e das políticas públicas, além de servir de base de informações para reivindicações 
da própria população (Leva, 2005).

No processo de construção de indicadores, deve-se dar atenção especial à definição de 
unidades espaciais de cálculo para o dimensionamento das disparidades no interior dessas cida-
des. Segundo Nahas (2009, p.126), a construção de indicadores georreferenciados em unidades 
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espaciais intraurbanas previamente definidas é fundamental para compreender os diferentes e 
desordenados processos de ocupação do solo nas cidades, que produziram um mosaico espa-
cial profundamente desigual em múltiplos aspectos e setores, cuja compreensão “é fundamento 
indispensável ao planejamento municipal voltado para a formulação de políticas públicas que 
promovam a redução de tais desigualdades”. 

A aplicação de indicadores para dimensionar qualidade de vida urbana constitui um 
campo recente de estudos, que pode se transformar em uma importante fonte de informação 
acerca da realidade urbana, o que amplia o diálogo entre a gestão pública, a sociedade civil e 
a própria população. Nesse processo, o levantamento de informações e diagnósticos acerca da 
realidade intraurbana de muitas cidades brasileiras ao mesmo tempo em que é necessário, diante 
da complexidade das questões urbanas colocadas que comprometem a qualidade de vida da 
população, mostra-se como um desafio particular ao seu próprio planejamento, devido à falta 
de dados sistematizados e padronizados em muitos setores das Administrações Públicas, o que 
compromete a gestão urbana e o direcionamento de políticas públicas, inclusive, no campo do 
lazer, como o que se verifica em Montes Claros.

Dessa forma, o presente trabalho apresenta a aplicação de indicadores para melhor 
compreensão do tema em discussão e de suas potencialidades como ferramenta de planejamento 
para a área do lazer, tendo como objetivo aprofundar possíveis interfaces entre lazer, planeja-
mento urbano e qualidade de vida a partir da análise da distribuição de equipamentos públicos 
na dimensão intraurbana de Montes Claros.

meTOdOLOgia

A metodologia do estudo é caracterizada por pesquisa documental e quantitativa, de 
natureza descritiva. Ainda que o campo de estudos do lazer seja constituído por uma pluralidade 
de conteúdos culturais – dentre eles físicos, artísticos, manuais, intelectuais, sociais (Dumazedier, 
1980), entre outros – o presente trabalho compreendeu o lazer e sua relação com a qualidade de 
vida urbana na cidade de Montes Claros a partir de sua vinculação à vivência físico-esportiva, 
devido à correspondência direta com os espaços e equipamentos públicos disponíveis em maior 
número na cidade e com o encaminhamento dado às políticas públicas de esporte e lazer no 
âmbito municipal.

Assim, foram considerados como espaços públicos de lazer os equipamentos específicos300 
de livre acesso levantados junto à seção de Unidades de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal 
de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) - Prefeitura Municipal de Montes Claros (PMMC) e os 
identificados na pesquisa de campo realizada (Dez./2010), como ginásios (1), quadras espor-
tivas (38), campos de futebol em áreas institucionais (14) e áreas verdes (3), playgrounds (9), 
pistas de skate (2), pistas de caminhada (3) e conjunto de barras de ginástica (10), no total de 
80 equipamentos. 

300	 Definidos	como	aqueles	que	na	origem	foram	construídos	com	a	finalidade	de	abrigar	atividades	e	
programas	de	esporte/lazer)	(Marcellino,	2006;	Gomes,	2006).
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A pesquisa desenvolveu-se a partir da proposta de divisão intraurbana da cidade em 26 
Regiões de Planejamento (Leite, 2006), o que possibilitou a discussão do lazer em Montes Claros 
considerando suas especificidades e diferenças, vinculadas aos dados dos setores censitários do 
IBGE para caracterização das regiões. A partir dessa regionalização, os equipamentos públicos 
de lazer foram georreferenciados utilizando-se tecnologias associadas ao Sistema de Informação 
Geográfica (SIG), que possibilita a aquisição, armazenamento, análise e apresentação dos dados 
levantados na superfície terrestre. Esses dados foram processados no Software ArcGIS 9.3, com 
utilização da Imagem de Satélite Quick Bird (2005). Para atualização dos dados levantados foi 
também utilizada a Imagem de Satélite disponibilizada pelo Google Earth. 

A pesquisa quantitativa foi baseada no aprofundamento de análises de outras meto-
dologias utilizadas na construção de indicadores de qualidade de vida urbana com recorte para 
o campo do lazer, que resultaram na adaptação de alguns indicadores específicos para essa 
temática em Montes Claros, sobretudo da experiência do Índice de Qualidade de Vida Urbana 
–IQVU, Belo Horizonte. Além desses indicadores, também foram feitas inferências qualitativas 
sobre a infraestrutura e o estado de conservação de alguns equipamentos por meio de pesquisa 
de campo in loco.

O conjunto de indicadores construídos com base nessas experiências selecionadas re-
sultou no levantamento do número total desses equipamentos em Montes Claros, bem como 
de sua distribuição nas regiões de planejamento, além do fator de desigualdade entre as regiões 
(razão entre a proporção de equipamentos da região com classificação mais alta em relação ao 
total de equipamentos levantados e a proporção de equipamentos da região com classificação 
mais baixa em relação ao total), do fator de diversidade de equipamentos (construído com base 
na atribuição de valor igual a 1 para cada categoria de equipamento presente na região de pla-
nejamento, com desmembramento das quadras em: poliesportiva, poliesportiva coberta, quadra 
de futebol de areia e quadra de peteca, perfazendo um total de diversidade de equipamentos na 
cidade que varia de 0 a 10) e do Índice de Qualidade de Vida para o Lazer (IQV Lazer), que 
informa o número de equipamentos existentes por 1.000 habitantes a partir da fórmula [(número 
de equipamentos pré-definidos e identificados/ população da região de planejamento)x1000], 
desenvolvidos a partir do georreferenciamento dos dados, com produção de mapas temáticos, 
quadros e tabelas. Para maior otimização da apresentação dos resultados, o IQV Lazer proposto 
será tido como referência, sendo os demais indicadores apresentados a partir de sua análise.

resULTadOs e disCUssãO

Verifica-se que a caracterização das Regiões de Planejamento de Montes Claros a partir 
da distribuição populacional por faixa de renda tem relação direta com a localização geográfica 
e processo histórico de formação e desenvolvimento de seus bairros, influenciados pelo processo 
de expansão da malha urbana a partir da década de 1970 (LEITE, 2006), como evidenciado nos 
Mapas da Figura 1 e 2.
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A desigualdade de distribuição de renda da cidade de Montes Claros e seu reflexo na 
ocupação físico-territorial são retratados pela tendência de periferização das classes de renda 
mais baixa e baixa, como nas regiões do Santos Reis, Distrito Industrial, Village do Lago (Norte) 
Independência, Carmelo e Delfino (Leste), Alto da Boa Vista, Santo Inácio e Maracanã (Sul), 
com exceção da periferia Sudoeste, onde se concentra a região do Ibituruna, de renda mais alta, 
com casas de alto padrão e concentração de condomínios fechados, e da região do Morada do 
Parque que tem uma formação histórica peculiar, pois teve sua origem ligada à destinação da 
área para a construção de um conjunto habitacional de classe média planejado. Quanto mais a 
região se aproxima da área central, verifica-se um aumento na renda, como nas regiões de renda 
média mais alta do São José e Vila Guilhermina. Junto à região do Ibituruna, destacam-se as 
regiões do Melo e do Todos os Santos, que tradicionalmente, desde a década de 1970, concen-
tram população com renda alta.

Verifica-se que os dados resultantes da aplicação dos indicadores para avaliar a quali-
dade de vida urbana no campo do lazer, em sua grande maioria, seguem uma tendência próxima 

Figura 1: Mapa de Distribuição por Renda Figura 2: Mapa de Distribuição Populacional

Fonte:	Leite,	2006	(adaptado)	 Fonte:	Leite,	2006	(adaptado).
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a dos indicadores socioeconômicos e demográficos das regiões mais pobres da cidade, expostos 
por Leite (2006), na qual se evidencia uma maior carência de infraestrutura de equipamentos de 
acordo com o decréscimo da renda, exemplificados nos resultados do IQV Lazer sintetizado no 
Mapa da figura 3, com exceção de áreas de formação histórica muito peculiar, como do Centro 
e Santo Expedito, em que não foram identificados nenhum equipamento específico. 

Conforme descrito na metodologia, o cálculo do IQV Lazer para as 26 Regiões de 
Planejamento foi realizado a partir do número total de equipamentos da região dividido pela 
sua população, por 1000 habitantes, tendo como base o número total de 80 equipamentos, o 
que dá uma média de apenas três equipamentos por região. Isso terá influência no baixo fator 
de desigualdade para a maioria delas, excetuando-se as regiões sem equipamento e as três com 
apenas um equipamento, nas quais esse índice será mais elevado, mas demonstra pela média 
baixa da cidade, um déficit no conjunto.  

Também foi realizado o cálculo do IQV Lazer para a cidade, a fim de se estabelecer uma 
classificação e comparação com base na média encontrada. Nota-se que a média para a cidade 
foi de 0,282 equipamentos para cada 1000 habitantes, o que já é um dado muito baixo quando 
comparado a valores de referência ideais próximos a 1. A partir da média da cidade, os índices 
foram agrupados em quatro faixas de classificação: baixa/pior (variação de 0 a 0,100); abaixo 
da média (de 0,100 a 0,282); acima da média (0,282 a 0,900) e alta/melhor (acima de 0,900). 

Figura 3: Mapa IQV Lazer por Regiões de Planejamento em Montes Claros

	 	 	 											Fonte:	VERSIANI,	2011.
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Na análise do IQV Lazer, percebeu-se que as regiões de menor renda apresentam um 
número de equipamentos insuficientes para atender às demandas da população, apesar do número 
relativamente mais alto de equipamentos identificado nas regiões de renda baixa, que concentra 
quase 50% do total da cidade, porém tem sérias restrições quanto ao tipo de equipamento (na 
grande maioria são campos de várzea e quadras públicas com pouca infraestrutura). Além disso, 
a maioria dessas regiões está localizada na periferia da cidade, apresentando altas concentrações 
populacionais com renda baixa, o que compromete a relação da oferta com a demanda, uma 
vez que já são áreas carentes de alguns serviços e equipamentos públicos, na qual o IQV Lazer 
acompanha os baixos indicadores socioeconômicos que conformam as condições de vida da 
população residente. 

De acordo com o Mapa e as faixas de classificação definidas, observa-se que cinco 
regiões estão classificadas com IQV Lazer baixo ou pior. Excetuando-se as regiões com zero 
equipamentos (Centro, Santo Expedito e Santo Inácio), as duas regiões com piores índices serão 
a do Renascença (0,077), no extrato  de renda baixa, e do Santa Rita (0,088), renda média baixa, 
ambas com mais de 20.000 habitantes, sendo que a do Renascença é a segunda mais populosa. 
Existem ainda 10 regiões que apresentam índice menor do que a média. Com exceção da Vila 
Guilhermina (0,117), que é uma região de renda média de ocupação mais antiga, todas as outras 
são de renda baixa ou muito baixa.

No outro extremo, regiões com renda média e alta, com exceção daquelas regiões que 
não possuem equipamentos ou possuem apenas um, apresentam IQV Lazer bem superior ao da 
média da cidade, além de serem regiões dotadas de boa infraestrutura e serviços públicos, com 
equipamentos diversificados e em bom estado de conservação. Além disso, o alto valor do solo 
urbano e a dimensão territorial menor influenciam o número da população residente, fazendo 
com que a maioria dessas regiões não apresente grandes concentrações populacionais. 

Pelo Mapa, identifica-se a região do Morada do Parque como a que tem o melhor IQV 
Lazer da cidade, com 1,35 equipamentos para cada 1000 habitantes, sendo também a menos 
populosa, enquadrada na faixa de renda média alta. Em seguida, apresenta-se a região do Todos 
os Santos (0,976) e Ibituruna (0,92), que também são menos populosas e de renda alta. Se essas 
regiões com melhor classificação forem tomadas como parâmetro para uma situação ideal na 
cidade, verifica-se que os desafios do Poder Público Municipal para melhorar a qualidade de 
vida urbana no que se refere ao campo do lazer são proporcionais à sua dimensão territorial e 
populacional, tamanha a disparidade para as demais. 

Outro dado importante que pode interferir na análise do IQV Lazer de uma região 
é o índice das regiões vizinhas e deslocamento dos usuários, influenciando-o negativamente (a 
que recebe) ou positivamente (a que se utiliza). Além desse aspecto, se o fator de diversidade de 
equipamentos for levado em consideração para analisar o IQV Lazer das regiões, verifica-se 
que uma maior ou menor presença de equipamentos variados em uma região influencia positi-
vamente ou negativamente o índice calculado. Ou seja, quanto maior o fator de diversidade de 
equipamentos na região, maiores são as opções de lazer da população residente.
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Como síntese, verifica-se que análise do IQV Lazer possibilita dimensionar o impacto do 
total de habitantes de uma determinada região correlacionado com o número de equipamentos, 
identificando-se, assim, áreas prioritárias para investimento e atendimento a um maior número 
de pessoas. Também, pode ser um instrumento para auxiliar o Poder Público Municipal no 
direcionamento de investimentos, equipamentos e programas de esporte e lazer, nas diferentes 
regiões da cidade. 

Quando correlacionado à dimensão qualitativa das análises, também permite identificar, 
de acordo com o perfil populacional ou da renda da região, por exemplo, quais os equipamentos 
deveriam ser reformados primeiro, quais tipos de equipamentos deveriam ser implantados em 
uma região com o objetivo de aumentar seu fator de diversidade e potencial de uso, quais ações 
deveriam ser realizadas para diminuir o fator de desigualdades entre as regiões, entre outros 
aspectos.

COnsideraçÕes Finais

A presença de questões referentes ao lazer no planejamento urbano e o compartilha-
mento de experiências de investigação são importantes para o aprimoramento de indicadores, 
contribuindo para sua legitimação no debate em torno da qualidade de vida nas cidades e no 
direcionamento de ações específicas para suas políticas setoriais articuladas com as políticas 
urbanas, fundamentais em um contexto tão desigual de acesso a suas vivências.

Aprofundar o conhecimento da realidade do lazer nas cidades é fundamental para o 
seu desenvolvimento enquanto área da qualidade de vida e, conforme evidenciado, ao expor as 
desigualdades intraurbanas como no caso de Montes Claros, o levantamento desses indicado-
res torna-se uma ferramenta valiosa para direcionar políticas públicas específicas e para ações 
integradas de planejamento urbano, podendo contribuir para novas possibilidades de pesquisas 
e ações nessa direção.

A aplicação desses indicadores de qualidade de vida urbana ao campo do lazer buscou 
evidenciar algumas das potencialidades que essa forma de sistematização de informações pode 
ensejar no direcionamento de ações de planejamento urbano, visando reduzir desigualdades, 
democratizar o lazer e aumentar a qualidade de vida urbana da população em todas as regiões 
de uma cidade, além de poder estabelecer relações e cruzamentos de informações com outros 
campos essenciais a esse tema, ampliando possibilidades de estudos futuros e contribuindo para 
uma maior legitimação do lazer como um direito social no meio urbano. 
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reFLeXÕes sOBre O Lazer em TempOs de pandemia: 
Uma eXperiÊnCia nO ensinO sUperiOr 

Vânia Noronha301

PUC – Minas Gerais

RESUMO: Este paper tem como objetivo apresentar uma experiência coletiva de 
construção de estratégia metodológica para a realização de pesquisas no campo do 
lazer. A provocação se deu durante uma aula da disciplina Educação para o Lazer 
do curso de Educação Física da PUC Minas onde se questionava as experiências dos 
próprios alunos com o fenômeno nesse período. Essa Universidade tem ministrado, 
desde o início da pandemia, aulas remotas contingencias, e muitos dos alunos estão 
em casa, convivendo com os familiares e realizando práticas de lazer nesse espaço. Os 
relatos e impactos na vida social, emocional, física e mental possibilitaram a amplia-
ção da reflexão com vistas a atingir outros sujeitos. Um questionário estruturado foi 
criado durante as aulas com a participação de todos alunos. Utilizamos a ferramenta 
disponível no Google Drive, o Google Forms. O questionário foi encaminhado para 
amigos e familiares. Os resultados permitiram algumas análises que foram discutidas 
em sala de aula, à luz do paradigma da complexidade e da teoria do imaginário,  e 
serão aqui apresentadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Pandemia. Google Forms. Formação profissional.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo presentar una experiencia colectiva de 
construcción de una estrategia metodológica para la realización de investigaciones 
en el campo del ocio. La provocación se produjo durante una clase de la disciplina 
Educación para el Ocio del curso de Educación Física en la PUC Minas, donde se 
cuestionaron las propias experiencias de los estudiantes con el fenómeno durante este 
período. Esta Universidad lleva impartiendo clases de contingencia a distancia desde 
el inicio de la pandemia, y muchos de los alumnos se encuentran en casa, conviviendo 
con familiares y practicando prácticas de ocio en este espacio. Los relatos e impactos 
en la vida social, emocional, física y mental posibilitaron la expansión de la reflexión 
para llegar a otros sujetos. Se elaboró   un cuestionario estructurado durante las clases 
con la participación de todos los estudiantes. Usamos la herramienta disponible en 

301 E-mail: vaninhanoronha@gmail.com
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Google Drive, Google Forms. El cuestionario se envió a amigos y familiares. Los 
resultados permitieron unos análisis que fueron discutidos en el aula, a la luz del 
paradigma de la complejidad y la teoría del imaginario, y que aquí se presentarán.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Pandemia. Formularios de Google. Formación profesional.

inTrOdUçãO

O Projeto Pedagógico das graduações em Licenciatura e Bacharelado em Educação Física 
da PUC Minas prevê em suas matrizes curriculares várias disciplinas que abordam a temática 
do Lazer, sendo esse fenômeno entendido com um pilar na formação crítica de licenciados e 
profissionais da área. Para o curso de Bacharelado é previsto, no ultimo período, um aprofun-
damento. O aluno pode optar por aprofundar em Lazer e/ou Esporte. Cada um desses aprofun-
damentos são compostos por três disciplinas. No caso do aprofundamento em Lazer os alunos 
têm a oportunidade de cursar: Educação para o Lazer (64 horas); Lazer e Saúde Coletiva (32 
horas); Lazer e Exercícios Físicos (64 horas); com vistas a ampliar os conhecimentos científicos 
em interfaces com as possibilidades de atuação e intervenção profissional. 

A disciplina Educação para o Lazer prevê em sua ementa que sejam realizadas inter-
venções do profissional de Educação Física em programas específicos e integrados de promoção 
do lazer e qualidade de vida; a análise e elaboração de projetos socioeducativos lúdicos de lazer, 
destinados a crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Define como ob-
jetivos: aprofundar no debate sobre a relação entre os campos da Educação Física, Educação 
e Lazer; sensibilizar para as possiblidades de vivências lúdicas considerando o duplo aspecto 
educativo do lazer e a formação do formador em lazer; compreender o espaço não-escolar como 
espaço de atuação/intervenção do profissional de Educação Física; analisar limites e possibili-
dades para uma atuação/intervenção consciente, crítica e transformadora e elaborar, executar 
e avaliar programas e projetos socioeducativos de lazer para crianças, adolescentes, adultos, 
idosos e pessoas com deficiências.

Diante essas proposições para a disciplina são definidos os conteúdos programáticos 
que se propõe a atender três dimensões no campo do Lazer, de modo sincrônico e diacrônico: a 
consolidação dos conceitos que articulam Educação Física, Educação e Lazer (lazer, educação, 
ócio, tempo livre, qualidade de/da vida, programas, projetos, recreação, serviços de lazer, in-
dústria cultural e  indústria do entretenimento; análise da relação educação e lazer na moderni-
dade e desafios para a contemporaneidade como feminismo, racismo; lazer e geopolítica; lazer 
como necessidade humana e dimensão da cultura; lazer como possibilidade de encontro com a 
razão sensível); a sensibilização para experiências estéticas no lazer (aulas teórico-práticas que 
permitem o aluno experienciar o cinema, o teatro, a dança, a literatura, a fotografias, as artes 
visuais, as festas populares in loco); intervenções no lazer (estudos metodológicos priorizando a 
animação cultural na formação e atuação profissional no lazer; planejamento - concepção, exe-
cução e avaliação -, vivência e análise da atuação/intervenção do profissional de Educação Física 
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em acampamento de férias e manhã recreativa para crianças e adolescentes de comunidade em 
vulnerabilidade social, com destaque para os aspectos da gestão e planejamento, considerando 
o direito de todas e todos os sujeitos.

No início deste ano de 2020 fomos assolados por uma pandemia causada pela transmis-
são do novo coronavírus (SARS-CoV-2) que causa a Covid-19, doença que apresenta um espectro 
clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves, principalmente em pessoas em 
comorbidades, que podem necessitar de atendimento hospitalar especializado e até levar a óbitos. 
Infelizmente os governantes em nosso país não têm investido na contenção da doença. Temos 
passado por situações sérias de descaso com a população, principalmente as menos favorecidas 
e, no momento em que escrevo esse texto, já computamos mais de 140 mil mortes. 

A doença tem gerado significativas mudanças na vida em todo o planeta. O distancia-
mento social e as orientações para que a população faça a higiene correta e fique em casa já se 
prolonga por 6 meses. Logo no início desse contexto, a Universidade tomou como medida o 
ensino remoto contingencial. Todas as disciplinas foram transferidas para esse modelo de ensino 
que geraram questionamentos, adaptações, angústias, dificuldades, tanto por parte dos docentes 
quanto dos discentes. 

A disciplina em questão também ressentiu dessas mudanças, passou por adaptações e 
sobreviveu ao primeiro semestre. No inicio desse segundo, os alunos foram indagados sobre como 
estavam enfrentando a pandemia e como haviam passado os 15 dias de recesso das aulas no mês 
de julho. Os depoimentos foram surpreendentes e algumas situações chamaram a atenção: o 
reencontrar consigo mesmo e o convite a se reinventar, os amores e as dores de conviver com a 
família mais do que o tempo anteriormente destinado, a redescoberta da casa, da preparação de 
almoços familiares, do cuidado com as plantas e animais, enfim como um novo espaço privilegiado 
para as experiências de lazer. Os debates realizados em sala de aula virtual conduziram à uma 
pesquisa para ampliar o olhar dos futuros profissionais sobre o lazer em tempos de pandemia.

Foi sugerido a elaboração de um questionário estruturado a ser enviado para diferentes 
pessoas e, posteriormente, a análise dos resultados. Assim, a turma foi dividida em pequenos 
grupos e cada um elaborou uma proposta de questionário. As perguntas eram apresentadas, 
discutidas e as sugestões de acréscimo ou supressão acatada. O questionário foi transposto para 
o Google Forms302 e encaminhado via redes sociais (email e WhatsApp) para diferentes sujeitos. 
Ao final de uma semana foram computados 208 respondentes. Em aula especifica foram reali-
zadas algumas análises, que passo a apresentar e discutir.

302  O Google Forms	é	uma	ferramenta	do	Gmail,	gratuito,	onde	é	possível	criar	formulários,	questionários,	
por meio de uma planilha no Google Drive.	Esses	formulários	podem	ser	questionários	de	pesquisa	
elaborados	pelo	próprio	usuário	ou	já	existentes.	Tem	sido	usado	tanto	para	a	prática	acadêmica	quanto	
a	pedagógica.	É	um	recurso	simples	e	possui	algumas	vantagens	como	a	possibilidade	de	acesso	em	
qualquer	local	e	horário;	agilidade	na	coleta	de	dados	e	análise	dos	resultados.	As	respostas	aparecem	
imediatamente,	são	compiladas	em	dados	estatísticos	com	gráficos	e	planilhas,	proporcionando	um	
resultado	quantitativo	de	forma	mais	prática	e	organizada,	bem	como	as	perguntas	abertas.	(MOTA,	
2019)
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apresenTaçãO dOs dadOs

O primeiro bloco de perguntas teve a intenção de conhecer o perfil identitário do 
publico respondente.  A maioria, 67 (32%), se encontra na faixa etária dos 40 a 60 anos; 56 
(27%) entre 30 a 40; 40 (19%) de 24 a 30; 37 (18%) 18 a 24, poucos abaixo de 15 e acima 
de 65 anos. Majoritariamente o público respondente foi o feminino, 153, (73%) e apenas 27% 
o masculino. Em relação a etnia, 93 (45%) do total de 208 pessoas se autodeclararam branca, 
67 (34%) pardos e 37 (18%) são negros. 118 (57%) são solteiros, 67 (32%) casados, 19 (9%) 
divorciados. Quanto a religião, 81 pessoas (40%) são católicas, 52 (25%), disseram ser de outra 
religião sem especificá-la, 35 (17%) evangélicos e 25 (12%) espiritas. Aparecem ainda budistas e 
umbandistas em números inexpressivos. Quanto a formação escolar, 102 (49%) possuem ensino 
superior completo, 42 (22%) estão cursando o ensino superior, 19 (9%) possuem mestrado, 19 
(9%) doutorado, 19 (9%), ensino médio completo e 1% está cursando o ensino médio. 

O segundo bloco diz respeito ao perfil socioeconômico. 208 pessoas responderam, 
sendo que 110 (53%), afirmaram estar estudando atualmente. Perguntamos em que condições 
e dos 110, 67 (61%) afirmaram estar estudando remotamente e 35 (32%), a distância.  Dos 110 
respondentes, 79 (72%) afirmaram ter computador individual, acesso fácil à internet e ambiente 
propício para os estudos, 15 (14%) não possuem ambiente adequado e tem dificuldades com 
os equipamentos e internet, 18 (16%), acessam as aulas pelo celular. 181 pessoas (87%) são 
trabalhadoras. Destes, 76 (42%) trabalha mais de 8 horas por dia, seguidos de 43 (24%) que 
trabalham 6, 32 (18%) 4 horas e 29 (16%) por 12 horas. 76 pessoas (39%) afirmaram receber 
de 1 a 2 salários mínimos, o que nos leva a pensar que esses trabalhadores são em sua maioria, 
estudantes do ensino superior e provavelmente estão desenvolvendo atividades de estágios remu-
nerados; 47 (24%) recebem de 2 a 4 salários mínimos; 54 (28%) de 4 a 10 e 18 (9%) recebem 
mais do que 10. Como vimos, 18% desse público possui mestrado e doutorado, sendo bem 
provável que essa melhora no salário se dê em função dessa formação.

O terceiro bloco teve como foco o lazer. Questionamos “O que é lazer para você?” e as 
pessoas podiam escolher até três alternativas. As com maior número de respostas, confirmam o 
entendimento que as pessoas têm no senso comum, sendo elas: fazer atividades que eu gosto no 
meu tempo livre; diversão, distração e entretenimento, ficar sem fazer nada.

O quarto bloco indagou sobre a pandemia. Das 208 respostas, 133 (64%), afirmaram 
que estão cumprindo o distanciamento social em sua própria residência; 50 (24%), que não 
pois estão trabalhando e, o restante (25, 12%), se dividem entre aqueles que não o fazem por 
já terem tido a doença e os que não acreditam que vão se contaminar, tem fé. A maioria afirma 
estarem com pais e irmãos (70, 35%); 52 (35%) com companheira/o; 42 (21%), outros familiares 
e apenas 22 (10%) estão sozinhos. Do grupo que está com familiares, 145 (70%) afirmam ser 
de 2 a 4 pessoas em casa. 145, (70%) moram em casa própria e convivem em espaço suficiente 
nesses tempos de distanciamento. 62 pessoas (31%) afirmaram ter uma casa com muitos cômo-
dos. O quarto é o principal local para as práticas de lazer, mas também o quintal, a sala de TV. 
Alguns possuem espaço para atividades físicas e muitos até área de churrasqueira. 154 (74%) 
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de 208 afirmam que até 2 pessoas da família trabalham; 33 (16%) de 2 a 3; 19 (9%) de 3 a 4. 
São 98 (47%) trabalhadores com carteira assinada, 62 (30%) funcionários públicos e 48 (23%) 
autônomos. A renda da família varia, 60 (30%) afirma ganhar de 4 a 10 salários mínimos, 42 
(21%) mais do que 10; 42 (21%) de 3 a 4; 30 (15%) de 2 a 3 e apenas 24 (12%) de 1 a 2, foi 
inexpressivo o número de pessoas que recebem auxilio do governo. Nota-se que são famílias 
com renda acima da média da população brasileira. 

Quando perguntados se a pandemia afetou a sua condição de trabalho 96 (46%) res-
ponderam que sim e está sendo realizado em casa, 32 (16%) estão com redução de dias, horários 
e salários, ao passo que 40 (20%) afirmam não ter afetado, estão trabalhando normalmente. 
Em relação as experiências de lazer que as pessoas realizavam antes da pandemia destacam: ir 
ao cinema e teatro, viajar, ir aos bares, as festas e shows, praticar esportes. Estas experiências 
foram alteradas e o destaque agora é comer, cozinhar, ouvir ou tocar música, dormir, ler dife-
rentes gêneros literários, realizar atividades domésticas cursos online, e diferentes práticas de 
autocuidado nessa sequência de preferência.

Quanto ao tempo dedicado ao lazer 75 (36%) dizem que estão disponibilizando uma 
hora do seu dia, 67 (32%) 2 horas e 23 (11%) afirmaram que conseguem dedicar 4 horas. Per-
guntados se descobriram alguma atividade de lazer que não realizavam antes da pandemia e a 
maioria, 131 pessoas (63%), afirmaram que não. Quando perguntados que outros espaços as 
pessoas tem procurado para as experiências de lazer nos surpreendeu o fato de só 146 responde-
rem e, desses, 40 (27%) disseram estar participando de festas na casa de parentes e amigos;  29 
(20%) estão buscando as praças e parques e 13 (9%), as trilhas na natureza. 194 responderam 
o gasto com o lazer sendo que 97 (50%) consomem até RS$50,00 semanalmente.

Perguntamos se a pandemia afetou a saúde das pessoas e foi permitido marcar mais de 
uma alternativa. 122 (58%) disseram que afetou a saúde mental, 78 (37%) a física, 61 (29%) 
a psíquica, 45 (21%) a espiritual e 45 (25%) disseram que não afetou. Do total de 208 respon-
dentes apenas 15 pessoas (7%) foram infectadas. Deste total a maioria afirmou não ter afetado 
as experiências com lazer. Em relação às sensações, os respondentes também puderam marcar 
mais de uma alternativa. 168 (85%) de 197 responderam que sentiram ansiedade, 134 (68%) 
apontaram a tristeza; 112 (57%) tiveram medo; 74 (36%) sentiram alegria por algum motivo e 
apenas 40 (20%) ficaram indiferentes. Perguntamos como as pessoas lidaram com essas diferentes 
sensações. As repostas são bem diversas: terapia, meditação, oração, yoga, ocupando a mente e 
o corpo, mais diálogo com os familiares, paciência, esperança, pensamento positivo, buscando 
aproximar de Deus, fé, valorizando os momentos de lazer, estudo e família, atividades físicas, 
homeopatia, remédios, respiração, tentando afastar pensamentos negativos, autocuidado, procu-
rando conversar (virtual) com amigos, nas redes sociais, buscando amparo profissional e familiar,.

Alguns depoimentos sobre o que a pandemia tem provocado nas pessoas foram regis-
trados em uma questão aberta:

“Tento entender que o isolamento somatiza e exagera nossas emoções e muitas vezes elas 
são passageiras e confusas, mas que logo essa sensação vai passar”. “Confiando em Deus e 
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sua energia sobre o universo, que o movimento das coisas são fora do meu controle e apenas 
o tempo poderia trazer as respostas as minhas perguntas”. “Confiando mesmo que minha 
família faria o necessário para proteger nossos idosos e pedindo a Ele para nos proteger 
de todos os males”. “Com o passar do tempo me adaptei à pandemia, consegui criar uma 
rotina de estudos e atividades, hoje estou 100% e feliz comigo mesmo”. “Parei de assistir 
os jornais e passei a ocupar a mente cuidando das minhas plantas e cachorra”. “Vivendo 
um dia de cada vez”. “São tantos meses que já deu para sentir de tudo, lidei procurando 
algo para não pensar no momento, como ler, estudar, cantar, desligar a TV, fazer comida, 
procurando coisas novas”. “Não estou conseguindo lidar muito bem até hoje, alguns sen-
timentos e sensações não conseguimos elaborar e compreender sozinhos e precisamos de 
ajuda psicológica. No entanto, o distanciamento social dificulta ainda mais isso”. “Penso em 
buscar ajuda médica para aprender lidar melhor com minhas frustações e angustias e medo 
no período pós-pandemia, por hora vou apenas tentando convencer com esses sentimentos 
compreendendo que eles são normais em um momento tão difícil. Precisamos também nos 
permitir sermos frágeis” (Depoimentos extraídos dos questionários, 2020).

O QUe Os dadOs nOs dizem?

A teoria do lazer há muito compreende o fenômeno em seu binômio trabalho e lazer 
(Dumazedier, 1979; Marcellino, 1983, dentre outros), como uma experiência subjetiva (Csiks-
zentmihalyi, 1999; Cuenca, 2000; Stebbins, 2008)  e como uma dimensão da cultura (Marcellino 
1983, 1987; Gomes, 2004, 2011, 2014, dentre outros). (GOMES, 2019), Alguns autores, e aqui 
destaco Gomes (2019), tem chamado a atenção para a demanda urgente de descolonizarmos 
o entendimento do lazer em sua vertente moderna, eurocêntrica, urbano, industrial, sugerindo 
aos pesquisadores do campo, a adoção de epistemologias do sul para a análise do fenômeno em 
nosso continente. 

Por sua vez, vários autores, dentre eles Edgar Morin, Boaventura de Sousa Santos, 
Humberto Maturana, há algum tempo tem nos convocado a pensar que estamos em tempos de 
passagens, de mudanças de paradigma. A Mãe Terra vem clamando por cuidados e chamando 
nossa atenção para questões como o consumo desenfreado, a falta de cuidado com nosso bem 
maior, a natureza e a vida dos seres vivos; as condições climáticas, a necessidade de exercitarmos 
a empatia com os outros, enfim... Se ainda não entendíamos esse movimento, a pandemia e a 
supressão temporária da vida, veio para não deixar dúvidas. Nesse contexto, estamos também 
sendo convocados a repensar epistemologicamente os fenômenos sociais, dentre eles o lazer. 

Apoio-me nos estudos da teoria do imaginário de Gaston Bachelard, Henri Corbin, Carl 
Gustav Jung, Gilbert Durand, José Paula Carvalho, Maria Cecília Sanchez Teixeira, Maria do 
Rosário Silveira Porto, Marcos Ferreira Santos, dentre tantos outros, para construir o entendi-
mento de que o lazer é uma das possibilidades que nós seres humanos temos de exercitar nossa 
faculdade mental imaginativa. É um campo aberto ao possível e as possibilidades de práticas 
culturais lúdicas possibilitam a constituição de um museu imaginário (DUBORGEL, 1992) do 
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sujeito imaginante, devaneiante, criativo, onírico, poiético. O lazer nessa perspectiva nos possi-
bilita a educação da alma (ATIHÉ, 2006) 

O jogo, a festa, o rito, as experiências de lazer de um modo geral, não são apenas dis-
trações, divertimento para se recuperar as forças físicas, recarregar as baterias e assim, responder 
satisfatoriamente as exigências do trabalho e do mercado. São experiências que constituem uma 
dimensão imprescindível da vida humana e têm raízes que mergulham nas profundezas humanas 
do psiquismo, da afetividade, a magia, o imaginário, o mito, a religião, o jogo, a despesa, a es-
tética, a poesia. Desse modo, o ser humano se torna um ser aberto para o mundo, um aprendiz 
por curiosidade ativa, um lúdico-explorador e se articula, por meio das imagens e seus símbolos, 
mitos e arquétipos, com a cultura como um campo aberto para a criatividade e experimentação.  

A pandemia nos obrigou a ficar em casa. Desse modo, exacerbou as desigualdades sociais 
presentes em nossa sociedade e nos fez perceber que a tempestade é igual para todos, mas nossos 
barcos para enfrentá-la, são diferentes. Podemos afirmar que o grupo aqui investigado se consti-
tui de pessoas privilegiadas. Os dados mostram que grande parte está na faixa etária de 40 a 60 
anos, a maioria é do gênero feminino, quase 50% são brancos, católicos, prevalece um grande 
número de solteiros, já possuem curso superior completo, trabalham, a renda da família varia, 
mas é acima da média da população brasileira. Possuem casa própria e os que estão estudando 
apresentam condições satisfatórias para realiza-lo de modo remoto. O distanciamento social 
está sendo cumprido em casa, com pais, irmãos e familiares. Para muitos, o próprio quarto tem 
sido o principal local para a vivência do lazer. Em relação ao entendimento sobre o que é lazer, 
reproduzem o senso comum: fazer atividades no tempo livre; diversão, distração e entretenimento, 
ficar sem fazer nada. Antes da pandemia optavam por ir ao cinema, bares, festas, shows e viajar. 
Durante a pandemia estas experiências passaram a ser dentro de casa e ganham destaque comer, 
cozinhar, ouvir música, dormir, ler, realizar atividades domésticas, cursos online e autocuidado. 
Ainda assim, as horas dedicadas ao lazer não foram ampliadas e o gasto financeiro tem sido bai-
xo. As experiências voltadas para si mesmo e para a família ganham destaque nos depoimentos. 

Diante o limite para escrita desse paper, aproprio da teoria do imaginário como referência 
para aprofundar na análise desses dados e opto por tratar apenas um aspecto que me chama a 
atenção: a casa. Para Durand (2002, p. 18), o imaginário é “o conjunto das imagens e relações 
de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens – aparece-nos como o grande de-
nominador fundamental, aonde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano”. 
Esse autor classifica as imagens em dois regimes: o diurno e o noturno. Podemos dizer que antes 
da pandemia, muitos de nós vivíamos o regime diurno. Seus símbolos são solares,  estruturados 
pela dominante postural e se identificam com as tecnologias das armas, a sociologia do sobera-
no mago e guerreiros, os rituais de elevação e purificação. Por outro lado, no regime noturno 
encontramos as dominantes digestiva e cíclica, supõe as técnicas do continente e do habitat, os 
utensílios como taças e cofres, a sociologia matriarcal, dentre outros.

Para Durand (2002), a casa é um símbolo do regime noturno e sua feminização é tra-
duzida por domus (daí doméstico) e pátria. Ela é sempre a imagem da intimidade repousante, 
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lugar do aconchego. A casa constitui “entre um microcosmo do corpo humano e o cosmo, um 
microcosmo secundário” (p. 243) importante nos diagnósticos psicológicos e psicossociais. A 
própria organização dos seus compartimentos, canto onde se dorme, onde prepara a refeição, 
por exemplo, diz sobre a personalidade de quem a habita. A casa também é um ser vivente, seus 
cheiros constituem a cinestesia da intimidade como os exalados pelos vapores da cozinha e outros 
odores. A importância microcósmica dada a casa como morada, lar, e não só como uma cons-
trução, indica na constelação da intimidade as imagens do espaço feliz, do centro paradisíaco.

O retorno à casa imposto pela pandemia nos tem possibilitado viver esse conjunto de 
imagens. Nos dizeres de Durand (2002, p. 244), é enquanto lar, nessa “espécie de imaginação 
que a casa assume seu sentido mais profundo: a amêndoa importa mais que a casca”. A pan-
demia nos tem possibilitado compreender que nossa casa macrossociológica, a Terra Mãe, e a 
microssociológica, nossas vidas, estão em perigo e exige de nós atitudes comprometidas com 
outros olhares. Não tenho dúvidas que as experiências de lazer vividas nesse local de intimidade 
está nos proporcionando novas construções imaginantes, ainda que conscientemente não nos 
demos conta disso. O lazer é um portal para essas novas descobertas e, principalmente, para 
uma educação da alma. Resta-nos aproveitar essa oportunidade para viver o sonho, o devaneio, 
a poiésis, o canto, a música, a linguagem cinematográfica, os passeios virtuais, e tantas outras 
opções, dentro de casa. 

COnsideraçÕes Finais 

Apresentar uma experiência de elaboração de instrumento de pesquisa quantitativa 
com alunos da disciplina Educação para o Lazer das graduações em Educação Física, bem como 
algumas possíveis análises, foi a intenção deste paper. Ao trazer a teoria do imaginário para o 
diálogo com os dados esperamos estar ampliando o olhar sobre o próprio fenômeno lazer e as 
provocações trazidas pela sua vivência nesses tempos de pandemia. 
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RESUMO: A plataforma Campus Aberto compreende o esforço institucional da 
Universidade Federal de Ouro Preto em promover ações que estreitem o relaciona-
mento entre a universidade pública e a comunidade. O objetivo do presente relato 
é demonstrar a transição experimentada em relação ao planejamento de um evento 
extensionista em tempos de isolamento social. O escopo de trabalho se direciona 
pela proposição de oficinas temáticas, sob responsabilidade de bolsistas e voluntários, 
sempre com caráter gratuito e de participação espontânea. Cabe dizer que, apesar 
de ter como foco as práticas esportivas e de lazer, a Plataforma Campus Aberto se 
apresenta como prática educativa transversal e multidisciplinar, ou seja, o planeja-
mento de cada edição do evento compreende os projetos de extensão desenvolvidos 
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pela instituição e a participação de oficineiros graduandos em diferentes áreas do 
conhecimento, além da sociedade civil organizada. Mediante o cenário pandêmico 
instaurado em março de 2020, foi necessário redesenhar a oferta do evento, por 
intermédio da plataforma digital Instagram. Em que pesem os limites interacionais 
impostos pelas diretrizes de distanciamento social, espera-se que as ações propostas 
via internet possam chegar a diferentes públicos e territórios, ampliando, o rol de 
parcerias em potencial, bem como de sujeitos e comunidades impactadas.

PALAVRAS-CHAVE: Extensão. Lazer. Eventos.

RESUMEN: La Plataforma Campus Aberto comprende el esfuerzo institucional 
de la Universidad Federal de Ouro Preto para promover acciones que detengan la 
relación entre la universidad pública y la comunidad. El objetivo de este informe es 
demostrar la transición experimentada en relación con la planificación de un evento de 
extensión en tiempos de aislamiento social. El alcance del trabajo está dirigido por la 
propuesta de talleres temáticos, bajo la responsabilidad de académicos y voluntarios, 
siempre con carácter libre y participación espontánea. Vale la pena señalar que, a 
pesar de centrarse en las prácticas deportivas y de ocio, la Plataforma De Campus 
Abierto se presenta como una práctica educativa transversal y multidisciplinar, e 
es decir, la planificación de cada edición del evento comprende los proyectos de 
extensión desarrollados por la institución y la participación de estudiantes de grado 
en diferentes áreas del conocimiento, además dela sociedad civil organizada. A través 
del escenario de pandemia establecido en marzo de 2020, fue necesario rediseñar 
la oferta del evento, a través de la plataforma digital Instagram. En que sopesan 
los límites de interacción impuestos por las directrices de distanciamiento social, se 
espera que las acciones propuestas a través de Internet puedan llegar a diferentes 
audiencias y territorios, ampliando la lista de posibles asociaciones, así como a sujetos 
y comunidades afectados.

PALABRAS CLAVE: Extensión. Ocio. Eventos.

reFLeXÕes iniCiais

A pandemia de Covid – 19 decretada em março de 2020 pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), sob escalas globais, impôs complexas mudanças em nossa sociedade, impactando 
compulsoriamente as relações que desempenhamos nas diferentes dimensões da vida. Pessoas e 
instituições se viram diante de restrições comunitárias e protocolos de saúde que reconfiguraram 
subitamente os ambientes sociais, profissionais, familiares e educacionais pelos quatro cantos do 
mundo. Este contexto de exceção, sem precedentes na modernidade, tem demandado adaptações 
permanentes nos modos de agir socialmente, em que pesem os limites e a insegurança causados 
pela fragmentação e pelo desencontro de um volume elevado de informações.
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Neste cenário, é possível enquadrar a dinâmica do ensino superior - nas esferas públicas 
e privadas - que mesmo sob diferentes perspectivas gerenciais, necessita elencar respostas para 
seu alinhamento ao contexto que se apresenta. Sob esse prisma, pretendemos com o presente 
texto, compartilhar a transição experimentada no planejamento do projeto de extensão “Cam-
pus Aberto”, desenvolvida no âmbito da Escola de Educação Física da Universidade Federal de 
Ouro Preto. Em síntese, a ação se configura de forma assistemática como evento institucional 
sob a tipologia de um festival.

Seu escopo envolve a promoção de, no mínimo, quatro edições do evento “Campus 
Aberto”, em que o campus universitário se abre à comunidade ouro-pretana para a prática de 
atividades culturais. Vale ressaltar a premissa de que a universidade se mostre acessível diariamente 
à comunidade local, cumprindo ao evento o papel indutor das atividades de lazer - artísticas e 
esportivas – possíveis de serem realizadas pelos cidadãos no âmbito da instituição. Por esse mo-
tivo, alinha-se aos valores e à missão da Universidade Federal de Ouro Preto, com amparo nos 
objetivos institucionais pactuados em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o 
decênio 2016 – 2025 (UFOP, 2016). 

A partir de uma leitura atenta do documento norteador da IES, identificamos 5 menções 
específicas a elementos ligados diretamente ao lazer e ao esporte, que delimitam a pertinência do 
projeto em questão. O objetivo 7 do PDI versa sobre a modernização e a expansão das instalações 
físicas, acadêmicas, administrativas e de lazer/esporte/convivência. Já no item 10.7, que trata da 
assistência estudantil, observa-se a emergência de um “conjunto de ações e serviços capazes de 
garantir ao estudante qualidade de vida, saúde, esporte, cultura e lazer, valorizando a integração 
estudantil e as manifestações culturais” (UFOP, 2016).

Outro elemento que chamou atenção foi a menção, como referencial para a reorganização 
do ensino na IES, à cultura, ao lazer313 e ao esporte e, de modo mais abrangente, à realização de 
eventos de diferentes naturezas. Como explicita o plano em questão, o currículo não se restringe 
às práticas de ensino desenvolvidas em sala de aula, ou seja, deve contemplar todo o conjunto 
de experiências da vida acadêmica, incluindo eventos acadêmicos e culturais, atividades de lazer 
e atividades esportivas.

Após análise desses elementos, fica latente a contribuição que as práticas culturais e de 
lazer podem fornecer à criação de um ambiente universitário saudável, emancipador e indutor 
de vivências e relações formativas. Mais do que isso, estimulam o diálogo e a aproximação com 
as comunidades do entorno, evidenciando o reconhecimento da universidade quanto à neces-
sidade de estreitamento da relação entre docência, pesquisa, extensão e serviços, que devem se 
vincular com a sociedade e seus diferentes setores. Trata-se, portanto, da ação pública orientada 
pelo atendimento das demandas sociais, tendo como pano de fundo a adoção de estratégias 

313	 É	importante	mencionar	que	o	projeto	Campus	Aberto	se	referencia	nas	concepções	de	lazer	destacadas	
por	Gomes	 (2014),	 em	 que	 o	 lazer	 se	 configura	 como	 uma	 necessidade	 humana	 e	 uma	 dimensão	
da	cultura.	Dessa	maneira,	nota-se	as	relações	 imbricadas	estabelecidas	entre	 lazer	e	cultura,	 fator	
condicionante	das	propostas	aqui	elencadas.
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sustentáveis. Com isso, induz-se a transição do conhecimento acadêmico hegemônico, para uma 
nova perspectiva que parte da troca de saberes com movimentos, organizações e setores sociais 
(Ungheri et all. 2020).

O prOJeTO OriginaL

Ancorado nas reflexões em tela, o projeto original da plataforma “Campus Aberto” se 
apresenta de forma continuada na rotina da IES, entregando edições trimestrais à comunidade 
até o segundo semestre de 2019. Seguindo a normalidade do cotidiano universitário, o escopo 
de trabalho para o ano de 2020 seria o mesmo, ou seja, planejar e executar eventos de lazer di-
recionados, sobremaneira, à população do entorno à UFOP. Além do que já foi exposto, também 
teríamos como objetivo: (i) realizar duas edições externas ao Campus Morro do Cruzeiro; (ii) 
estimular a criação de vínculos permanentes entre os cidadãos ouro-pretanos e a universidade; 
(iii) promover oficinas multidisciplinares, envolvendo bolsistas e voluntários de diferentes áreas 
do conhecimento; (iv) alinhar as ações práticas a projetos de pesquisa no campo dos estudos do 
lazer; (v) trabalhar o duplo aspecto educativo para o lazer, estimulando reflexões a partir das 
atividades ofertadas, tendo-as como futuras referências às práticas cotidianas dos participantes.

A primeira edição do ano 2020 seria realizada no mês de abril pela temática “Cida-
dania e Diversidade”, em parceria com o Rotary Internacional, sob o conceito de estímulo ao 
voluntariado. Mesmo com a execução de todos os aspectos ligados ao planejamento do evento, 
não foi possível realizá-lo em função da pandemia. A edição seguinte seria destinada às práti-
cas culturais inerentes aos festejos juninos, conforme tradição da universidade e, por que não, 
do próprio “Campus Aberto”. Em outubro, a terceira edição seria dedicada principalmente às 
crianças, enfatizando a parcerias com escolas da rede municipal de ensino. Por fim, como ante-
riormente à pandemia o ano de 2020 seria marcado pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, o evento 
de dezembro seria dedicado aos esportes olímpicos pouco conhecidos pelo público brasileiro, 
tendo como conceito “os Esportes Olímpicos não hegemônicos”.

Destaca-se que, independentemente do contexto social em curso, o monitoramento e a 
avaliação do projeto são realizados em fluxo contínuo, uma vez que todas as ações desenvolvi-
das se configuram como objeto de análise do Laboratório Lazer, Gestão e Política (LAGEP). É 
imperativo reiterar que desde o planejamento original, a plataforma Campus Aberto reconhece 
e valoriza as reflexões avaliativas sobre as ações desenvolvidas e a capacitação pedagógica dos 
sujeitos envolvidos. Nesse bojo, são perceptíveis articulações com a pesquisa, pelo vínculo da 
ação extensionista junto aos projetos de pesquisa capitaneados pelo LAGEP, alinhando-se aos 
trabalhos de conclusão de curso dos graduandos que compõem o grupo.

De forma objetiva, a proposta inicial previa a coleta de dados sistemáticos para diag-
nóstico do perfil do público presente em cada edição, assim como suas respectivas percepções 
acerca das intervenções realizadas. Para isso, seriam aplicados questionários aos participantes 
dos eventos e, somado a isso, gestores das instituições representantes da sociedade civil parti-
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cipariam de entrevistas e grupos focais destinados à reflexão dos resultados de cada edição do 
“Campus Aberto”.

Estes resultados, por sua vez, fomentariam o elo do projeto junto às ações de ensino, 
sobretudo aquelas próprias da Escola de Educação Física. Isso porque, estavam previstas duas 
mesas redondas sobre eventos comunitários na disciplina “Planejamento e Gestão de Eventos e 
Competições Esportivas”, com participação de bolsistas e oficineiros voluntários. As experiências 
percebidas nas edições do evento também subsidiariam um seminário estudantil sobre Ações 
Públicas de Esporte e Lazer, que seria realizado em novembro de 2020.

Uma prOpOsTa para TempOs de isOLamenTO sOCiaL

Todo o planejamento exposto até aqui foi objeto de novos olhares a partir da pandemia, 
uma vez que sua gênese pressupunha e estimulava interações sociais presenciais entre as pessoas 
envolvidas. Logo, a partir das determinações de distanciamento social legitimamente impostas 
pelos órgãos públicos, foi necessário repensar a pertinência da continuidade do projeto, o que 
ocorreu em dois momentos distintos.

Destarte, a partir da suspensão do calendário acadêmico da Universidade Federal de 
Ouro Preto, os docentes coordenadores de ações extensionistas foram chamados pela Pró Reitoria 
de Extensão (PROEX) a se manifestarem sobre o interesse e a possibilidade de manutenção das 
atividades. Em caso afirmativo, foi necessário traçar um novo plano de trabalho para os meses 
de maio e junho, em caráter emergencial e experimental. Foi essa a decisão tomada em relação 
ao “Campus Aberto”, motivada pela oportunidade de aprofundamento nas tarefas acadêmicas, 
administrativas e de planejamento que, naquele momento, poderiam ser viabilizadas por traba-
lho remoto. 

Nessa esteira, utilizamos o período inicial de 60 dias para consolidar o projeto da 
primeira edição e construir os projetos das três edições que ainda poderiam ser implementadas 
futuramente. Sabendo do estado de exceção vivido, imaginava-se a possibilidade de que os pla-
nejamentos realizados poderiam “se perder”, mas ainda assim nos lançamos nesta empreitada 
por considerá-la uma opção de trabalho remoto naquele momento. Somado a isso, em função 
da perspectiva avaliativa da plataforma, propusemos utilizar o lapso temporal em questão para 
estruturar e qualificar os instrumentos (questionários) utilizados como parâmetro no processo. 
Não obstante, buscamos concluir a escrita do edital de chamamento público referente aos serviços 
de alimentação e bebida, indispensáveis ao estabelecimento de eventos profissionais.

Por fim, na intenção estimular o aprofundamento conceitual nas temáticas que tan-
genciam a execução dos eventos de lazer, bolsistas os voluntários do evento foram estimulados 
a participarem semanalmente de encontros e reuniões acadêmicas. Uma das possibilidades 
vislumbradas foram as reuniões do LAGEP, mantidas por videoconferência com frequência 
quinzenal. Como o grupo se debruça sobre a leitura e estudo de artigos e textos, bem como no 
desenvolvimento de projetos ligados à gestão do lazer, apresentava-se uma oportunidade de 
formação no campo de trabalho. Sobre isso, cumpre informar que o aprofundamento conceitual 
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desenvolvido dialogou com temáticas no campo do lazer (Gomes, 2014), da gestão de projetos 
sociais (Melo, 2008), dos equipamentos públicos de lazer (Recha, 2003; Neca E Rechia, 2020; 
Bahia e Figueiredo, 2017), das políticas públicas de lazer (Ungheri, 2019; Silvestre et all. 2020) 
e dos estudos feministas (Pombo, 2019; Venturini et all. 2020).  

A outra ação vinculada foi o diálogo e a participação no evento “Oricon-line”, realizado 
semanalmente pelo Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer da 
UFMG (ORICOLÉ), apoiado pelo LAGEP. Sua dinâmica, também desenhada como alternativa 
à pandemia, envolve um bate papo às quartas-feiras, de 19 às 21 horas, com pesquisadoras e 
pesquisadores reconhecidos pela significativa produção de conhecimento no campo do lazer. 
Nos primeiros 50 minutos, os convidados realizam uma exposição sobre o tema proposto e, 
após isso, são conduzidas aproximadamente cinco rodadas duplas de perguntas e respostas. O 
evento demonstrou sua dimensão nacional, ao registrar a presença de estudantes e professores 
de todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Em média, cada edição contou com aproximadamente 94 participantes, tendo no mínimo 
7 graduandos da UFOP presentes ativamente. Após as 13 edições realizadas no primeiro semestre 
de 2020 foi possível verificar que, apesar de descontraído e informal, o evento se configurou 
como potente espaço de formação e atualização nas temáticas sensíveis à promoção de eventos 
de lazer como: (i) os divertimentos cariocas do Século XX; (ii) lazer, corpo, gênero e sexualida-
de; (iii) lazer e tecnologias; (iv) direito social ao lazer e políticas públicas; (v) lazer no contexto 
internacional; (vi) lazer e cidades; (vii) lazer, corpo e saúde; (viii) o campo dos Estudos do Lazer 
no Brasil; (ix) lazer, extensão e formação profissional; (x) lazer, turismo e Estudos Culturais; (xi) 
lazer e Estudos Etnográficos; (xii) gestão do lazer; (xiii) lazer, negritude e racismo. 

Neste primeiro momento, todas as atividades propostas no plano de trabalho remo-
to foram realizadas. Todavia, em função da manutenção do cenário pandêmico, constatamos 
impertinente a execução do “Campus Aberto” nos moldes tradicionais – ao menos enquanto 
o contexto em tela perdurar. Porém, não optamos por interromper as atividades do projeto 
extensionista, buscando novas formas de ofertá-lo à comunidade ouro-pretana. Nessa esteira, 
a partir da segunda chamada da PROEX por informações, manifestamos o interesse em ressig-
nificar o evento, por intermédio de iniciativas que tivessem o potencial de se fazerem presentes 
no cotidiano das pessoas em tempos de isolamento social.

Este chamado ocorreu com base na indicação de um plano de ação a ser colocado em 
prática a partir de julho de 2020, ou seja, ainda não é possível trazer reflexões sobre os resul-
tados percebidos. Entretanto, faz-se pertinente compartilhar que o planejamento elaborado 
prevê a realização de dois eventos mensais, sendo um a cada quinzena. A esse respeito, foram 
propostas 4 edições online314 da plataforma “Campus Aberto”, utilizando como referência de 
comunicação a ferramenta Instagram. A ideia central foi ofertar diferentes oficinas de lazer, ar-
tísticas e esportivas, seguindo-se uma temática central a cada mês, a saber: a) agosto: cidadania 

314	 	Uma	por	mês,	iniciando	em	agosto	de	2020.
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e voluntariado; b) setembro: saúde mental; c) outubro: saúde da mulher; d) novembro: saúde 
do homem. Além disso, foi mantida a parceria junto ao projeto “Oricon-line”, inclusive com o 
estímulo à adoção de novas estratégias de comunicação para que o evento extrapole o público 
acadêmico, ampliando seus horizontes para a comunidade em geral. Vale ressaltar que a partir 
de agosto, o “Oricon-line” será realizado em edição mensal única e permanecerá a divulgação 
dos vídeos pelo canal do ORICOLÉ no YouTube315.

COnsideraçÕes Finais

A partir do plano de trabalho e dos resultados preliminares percebidos, é possível inferir 
que, mesmo diante de um contexto pandêmico, o Projeto Campus Aberto foi capaz de alavancar 
suas atividades até o momento. Nessa perspectiva, a pandemia em curso impôs a possibilidade 
de ressignificação das edições do evento a serem realizadas em 2020. Sobre isso, vale dizer que, 
paradoxalmente, as atividades de planejamento realizadas no primeiro momento de trabalho 
remoto, impediram a materialização do projeto original mas, ao mesmo tempo, oportunizaram 
o levantamento de dados que fortalecem a proposta a ser desenvolvida no segundo semestre.

É importante mencionar que as ações vinculadas à pesquisa se mantiveram ativas e, em 
alguma medida, se valeram de alguma maturação a partir do arcabouço teórico desenvolvido 
autonomamente pela bolsista e pelos voluntários, inclusive pela participação no “Oricon-line”. 
Infelizmente, o mesmo não se observa pelas interações com as iniciativas de ensino, que se en-
contram paralisadas em função da suspensão do calendário acadêmico da Universidade Federal 
de Ouro Preto.

No que tange aos eventos online, almejados pelo segundo plano de trabalho adapta-
do, reconhecemos a possibilidade de inúmeras dificuldades para viabilizá-los, mas este é um 
desafio que todos os docentes envolvidos com a extensão enfrentam ou enfrentarão a partir 
da instauração da pandemia. Por outro lado, em caso de êxito, existe a possibilidade de que o 
evento, antes realizado em uma jornada por mês, ocorra diariamente no cotidiano das pessoas 
que se engajarem. Apesar dos limites físicos e materiais, o cenário online pode garantir que o 
“Campus Aberto” se faça presente com mais frequência no dia a dia da comunidade, alargando 
sua capilaridade pelo território ouro-pretano e, ainda, valendo-se de parcerias com outras ações 
extensionistas da universidade. É essa a nossa intenção!
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TUTOria em TempOs de isOLamenTO sOCiaL: Uma 
eXperiÊnCia nO CampO da edUCaçãO FÍsiCa

Bruno Ocelli Ungheri316

Larissa Sepúlveda Rocha Gontijo317

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

RESUMO: O artigo em tela apresenta o relato de uma experiência de tutoria desen-
volvida junto à disciplina “Planejamento e Gestão de Eventos e Competições”, ofer-
tada pela Universidade Federal de Ouro Preto aos cursos de graduação em Educação 
Física no primeiro semestre de 2020. Em função da conjuntura pandêmica imposta 
pelo novo Corona Vírus, o plano de trabalho original teve que ser revisto, o que não 
impediu a manutenção das atividades de tutoria. Nesse contexto, foram desenvol-
vidas três iniciativas de trabalho remoto junto aos tutorados, que se engajaram na 
empreitada, mas, com o passar do tempo, reduziram sua presença nos encontros. Por 
esse motivo, foi aplicado um questionário para elucidação dos fatores causadores do 
cenário vivenciado. Percebemos que todos os envolvidos tiveram suas rotinas afetadas 
pelas determinações de isolamento, promovendo impactos psicossociais que, pouco 
a pouco, manifestaram-se pela queda de interesse nas atividades propostas. Sobre 
estas, verificamos que o “Oriconline” e as reuniões do Laboratório Lazer, Gestão e 
Política (LAGEP) sobressaíram como espaços formativos com melhores índices de 
motivação discente no curso da pandemia. 

PALAVRAS-CHAVE: Tutoria. Educação Física. Pandemia.

RESUMEN: El artículo en pantalla presenta el informe de una experiencia de mentoría 
desarrollada con la disciplina “Planificación y Gestión de Eventos y Concursos”, 
ofrecida por la Universidad Federal de Ouro Preto a cursos de grado en Educación 
Física en el primer semestre de 2020. Debido a la coyuntura pandémica impuesta 
por el nuevo Virus Corona, el plan de trabajo original tuvo que ser revisado, lo 
que no impidió el mantenimiento de las actividades de tutoría. En este contexto, se 
desarrollaron tres iniciativas de trabajo a distancia con los tutores, que participaron 
en el contrato, pero, con el tiempo, redujeron su presencia en las reuniones. Por esta 
razón, se aplicó un cuestionario para dilucidar los factores que causaron el escenario 

316 E-mail: bruno.ungheri@ufop.edu.br
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experimentado. Nos dimos cuenta de que todos los implicados tenían sus rutinas 
afectadas por las determinaciones de aislamiento, promoviendo impactos psicosociales 
que, poco a poco, manifestados por la caída de interés en las actividades propuestas. 
Sobre ellos, verificamos que el”Oriconline”y las reuniones del Laboratorio de Ocio, 
Gestión y Políticas (LAGEP) surgieron como espacios de formación con mejores tasas 
de motivación estudiantil en el curso de la pandemia. 

PALABRAS CLAVE: Tutoría. Educación Física. La pandemia.

apOnTamenTOs iniCiais

O presente relato se contextualiza pela Pandemia da Covid – 19, que promoveu impac-
tos significativos nas atividades acadêmicas presenciais da Universidade Federal de Ouro Preto, 
sobretudo pela necessidade de isolamento social. O novo cenário demandou o replanejamento 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, impactando diretamente o Programa de Tutoria 
desenvolvido pela Pro Reitoria de Graduação (PROGRAD), sob coordenação do Núcleo de Apoio 
Pedagógico (NAP). Nesse sentido, o objetivo em tela é compartilhar a experiência vivenciada 
no âmbito de um projeto de tutoria, pensado para uma disciplina ofertada na graduação em 
Educação Física – licenciatura e bacharelado. O encargo em questão denomina-se “Planejamento 
e Gestão de Eventos e Competições” e tem como principal finalidade apresentar aos discentes 
os princípios de gestão aplicados à organização de eventos esportivos, sociais e de lazer. Nessa 
esteira, são trabalhados conceitos e tendências ligados às teorias nos campos dos Estudos do 
Lazer, dos Estudos Culturais, da Educação Física e da Administração. Como repertorio práti-
co, ampara-se em Mallen e Adams (2013) para desenvolver ferramentas que instrumentalizem 
os futuros profissionais, no que tange às técnicas e princípios para organização de eventos e 
competições em diferentes espaços e tempos sociais, tendo como pano de fundo a elaboração, 
o gerenciamento e a avaliação de projetos catalisadores de serviços prestados com excelência.

Atualmente, a disciplina compõe duas matrizes curriculares em vigor nos cursos de 
Educação Física, sendo ofertada simultaneamente no segundo e no sétimo período. Destaca-se 
que o referido componente curricular se mostra semipresencial, ou seja, os encontros presenciais 
junto ao professor e aos demais colegas não ocupam sua carga horária total. Esse fator, somado 
à construção, ainda insipiente, de uma cultura para o ensino à distância, tem demonstrado li-
mitações no processo formativo discente. Isso porque, o planejamento pedagógico da disciplina 
enfatiza o alinhamento entre os aspectos teóricos e práticos, culminando no planejamento e na 
efetiva execução de um evento presente no calendário acadêmico institucional. Como se sabe, 
ações dessa natureza demandam alinhamento constante entre os envolvidos (alunos, professores 
e técnicos), o que não se apresentava do modo adequado na conjuntura em vigor anteriormente 
ao projeto de tutoria. 

Outro fator que merece atenção se relaciona à característica das atividades práticas 
realizadas em sala e, principalmente, àquelas orientadas via plataforma Moodle. As ferramentas 
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apresentadas pela disciplina, como matriz de responsabilidade, gestão de projetos (Chiavenato e 
Sapiro, 2004), elaboração de sistemas de disputa, tabelas e regulamentos (Poit, 2013) abrangem 
uma quantidade de detalhes que carecem de significativa imersão conceitual e técnica, muitas 
vezes difícil de ser viabilizada nas aulas regulares. Em adição, sabe-se que, por vezes, os discen-
tes do 2º período apresentam fragilidades em seu capital social perante os demais graduandos, 
o que pode ocorrer em função da baixa experiência em campo ou até mesmo pela ausência de 
momentos que promovam sua integração junto às outras turmas. Em nosso entendimento, o 
desenvolvimento de um projeto de tutoria poderia estimular a aproximação entre discentes de 
diferentes entradas, principalmente através de grupos de estudos/pesquisa e reuniões coletivas 
abertas, ligadas às atividades da disciplina.

Sob esse prisma, Pereira (2011) destaca que a tutoria é um processo interativo em que um 
tutor – professor ou aluno, ajuda e apoia a aprendizagem de um aluno tutorando. Para o autor, 
esse monitoramento fornece aos estudantes atendimento especializado, sistemático e abrangente, 
com o objetivo de promover sua integração ao ambiente universitário e fortalecer o processo de 
ensino. Sendo assim o tutor, dentro do contexto de instituições que possuem o ensino presen-
cial, é um exemplo importante com o qual os alunos possam identificar afinidades a partir de 
vivências e conhecimentos similares. Para Geib (2007), o tutor deve ter senso de coesão grupal 
e apresentar atributos pessoais que contemplem paciência, tolerância, senso ético, autenticida-
de e comunicação efetiva, compartilhando saberes e sanando dúvidas. A experiência atual de 
tutoria nas universidades do Brasil mostra métodos educacionais que buscam tentar encontrar 
maneiras de promover e facilitar a aprendizagem, se adaptando às demandas pedagógicas e às 
distintas realidades que constituem o ecossistema universitário (Frison, 2012). Com amparo nas 
concepções apresentadas, entendemos que a proposição de um projeto de tutoria poderia elevar 
o potencial formativo no campo do planejamento e da gestão esportiva, além de alavancar o 
processo de maturação da identidade profissional dos participantes. 

O prOJeTO OriginaL

Convencidos do potencial que a tutoria apresenta em relação à qualificação da traje-
tória de formação profissional, elaboramos um projeto às vistas da disciplina “Planejamento e 
Gestão de Eventos e Competições”. Buscávamos, com isso, ampliar o lastro de possibilidades 
para desenvolvimento de saberes e competências, pelos discentes dispostos a se lançarem no 
desafio de participar de uma ação para além dos tempos e espaços tidos como “obrigatórios” 
para conclusão do curso. Nesse âmbito, vale ressaltar que a presença na tutoria foi voluntária, 
computando somente horas para as atividades acadêmicas complementares. Justificamos nossa 
aposta ancorados em Tardif (2002), quando afirmam que os saberes são provenientes dos mais 
variados contextos, sejam eles oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos atores educa-
cionais, das universidades, enfim, são construídos na própria esfera social.

Com isso, é preciso valorizar os conhecimentos transmitidos de modo formal, mas, 
também, aqueles absorvidos do convívio em sociedade. Reiteramos que o plano de ensino da 
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disciplina em foco prevê somente a realização de 8 encontros presenciais, somados a duas au-
las destinadas às avaliações intermediária e final. As demais atividades se caracterizam como 
processos formativos à distância. Na condição de docente responsável pela disciplina, tendo 
experimentado dois semestres na íntegra, foi possível perceber que o escopo de trabalho em 
questão apresentava problemas quanto à sua capacidade de garantir o nível de capacitação de-
sejado institucionalmente. Desse modo, o projeto de tutoria foi planejado tendo como premissa 
o alinhamento entre as tarefas presenciais e não presenciais propostas aos alunos.

Incorporamos, ainda, as atividades dos recém criados LAGEP (Laboratório Lazer, Gestão 
e Política) e GEPOPS (Grupo de Pesquisa sobre Gestão, Política Pública e Sociedade). Isso porque, 
é imprescindível contemplar estratégias de ensino e pesquisa no processo da tutoria, alargan-
do o repertório conceitual, tanto de tutores quanto de tutorados, além de se apresentar como 
importante mecanismo de aproximação entre professor e discentes participantes. As temáticas 
abordadas nas reuniões estavam em consonância com o conteúdo programático da disciplina, em 
pelo menos 4 encontros, a saber: a) encontro 1 - metodologias de gestão de eventos esportivos 
e de lazer; b) encontro 2 - legislação pertinente aos eventos esportivos e de lazer; c) encontro 3 
- elaboração de projetos e captação de recursos; d) encontro 4: metodologias para avaliação de 
eventos. Além disso, também estavam programadas reuniões de feedback individual, realizadas 
para que a tutora pudesse estabelecer diálogo direto com os tutorados. O objetivo desse momento 
era captar as demandas singulares de cada discente, buscando a formatação de atividades que 
qualificassem sua formação. A dinâmica foi desenhada para que os tutorados tivessem acesso 
a pelo menos 3 feedbacks, sendo 1 diagnóstico, 1 propositivo e 1 de monitoramento. Ao final, 
seria proposta uma elaboração de plano de carreira para cada participante.

De forma mais sistemática, foram propostos 4 Grupos de tutoria, no máximo com quin-
ze alunos cada, em encontros semanais às sextas feiras - mesmo dia dos encontros presenciais 
da disciplina. A condução das atividades seria de responsabilidade da tutora, que elaboraria 
oficinas capazes de despertar nos tutorados a compreensão acerca das intenções educativas de 
cada atividade prática proposta pelo docente responsável. A ideia chave do processo foi fazer 
com que os discentes percebessem a pertinência do uso de ferramentas que tornem profissional 
o planejamento e a execução de eventos esportivos e de lazer. Também estavam contemplados 
no planejamento, momentos para elucidação de dúvidas relacionadas ao conteúdo programático 
da disciplina, bem como do trabalho final (execução de um evento). Ao final do semestre letivo 
(2020/1), seria realizado um seminário de tutoria para o fechamento das atividades da disciplina. 
Nesse momento avaliativo, estabeleceríamos reflexões coletivas sobre as atividades executadas 
pelos discentes matriculados, além de uma palestra da tutora como momento de feedback co-
letivo e análise do trabalho. Esperávamos que, a partir do projeto de tutoria, fosse verificada a 
compreensão efetiva dos participantes em relação às ferramentas de planejamento e gestão de 
eventos esportivos e de lazer. Somado a isso, estimávamos melhor alinhamento entre os projetos 
dos grupos envolvidos na disciplina, qualificando os eventos executados. Vislumbrávamos o es-
tímulo à ações de convivência entre discentes de turmas diferentes, induzindo o fortalecimento 
de vínculos sociais e profissionais de recém egressos junto à IES. 
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O prOJeTO adapTadO À pandemia

Pretendemos na presente seção, compartilhar a transição experimentada no planejamento 
do projeto de tutoria sob nossa responsabilidade. Mediante estímulo da instituição, decidimos 
estabelecer uma nova programação para a ação, mantendo-a disponível para alunas e alunos 
do curso de Educação Física. Sobre isso, é importante destacar que nas duas primeiras semanas 
de aulas regulares conseguimos dar início às inscrições, verificando um número significativo de 
interessadas(os) em participarem do programa. Além disso, após uma análise preliminar das 
demandas discentes, julgamos prudente não cancelarmos a oferta da tutoria para ampliarmos 
o rol de possibilidades formativas à sua disposição. Entendemos que, mediante o volume de in-
certezas mobilizadas pelo cotidiano pandêmico, essa poderia ser uma possibilidade de arrefecer 
os impactos psicossociais que se multiplicam. Desse modo, elaboramos um quadro de atividades 
tendo como objeto os Estudos do Lazer, enfatizando saberes e competências que dialogam com 
o planejamento e a execução de eventos. Com amparo nas ferramentas tecnológicas oferecidas 
pela IES, propusemos encontros virtuais pela plataforma Google Meet, modelando três tipologias 
pedagógicas. A primeira delas foi denominada “Oricon-line”, caracterizada como um evento 
semanal, realizado pelo Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer 
da UFMG (ORICOLÉ), apoiado pelo Laboratório Lazer, Gestão e Política (LAGEP) da UFOP.

A dinâmica proposta foi um bate papo às quartas-feiras, de 19 às 21 horas, com 
pesquisadoras e pesquisadores reconhecidos pela significativa produção de conhecimento no 
campo do lazer. Nos primeiros 50 minutos, os convidados realizavam uma exposição sobre o 
tema proposto e, após isso, eram realizadas 5 rodadas duplas de perguntas e respostas. Cumpre 
informar que o evento demonstrou sua dimensão nacional, ao registrar a presença de estudantes 
e professores de todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em média, cada edição 
contou com aproximadamente 94 participantes, registrando a presença de graduandos da UFOP 
em todos os encontros. Após as 13 edições realizadas no primeiro semestre de 2020 foi possível 
verificar que, apesar de descontraído e informal, o evento se configurou como potente espaço de 
formação e atualização nas temáticas sensíveis ao planejamento e à gestão de eventos de lazer, 
sociais e esportivos como: (i) os divertimentos cariocas do Século XX; (ii) lazer, corpo, gênero e 
sexualidade; (iii) lazer e tecnologias; (iv) direito social ao lazer e políticas públicas; (v) lazer no 
contexto internacional; (vi) lazer e cidades; (vii) lazer, corpo e saúde; (viii) o campo dos Estudos 
do Lazer no Brasil; (ix) lazer, extensão e formação profissional; (x) lazer, turismo e Estudos Cul-
turais; (xi) lazer e Estudos Etnográficos; (xii) gestão do lazer; (xiii) lazer, negritude e racismo. 

As reuniões do LAGEP foram mantidas na programação da tutoria, na intenção de oti-
mizar o planejamento e o compartilhamento de conteúdo via mídias digitais. Além disso, nosso 
objetivo foi aproximar os participantes da tutoria dos colegas de outras turmas, uma vez que 
o laboratório conta com a participação de discentes dos diferentes períodos de formação em 
Educação Física. Programadas para as sextas-feiras, com frequência quinzenal, as reuniões se 
nortearam pela apresentação de livros e artigos sobre as linhas de pesquisa do grupo, além dos 
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projetos de ensino, pesquisa e extensão em desenvolvimento pelos seus membros. Nota-se que 
a intenção pedagógica desta proposta foi distinta daquela estabelecida no “Oricon-line”, uma 
vez que o protagonismo dos encontros se exercia pelos próprios graduandos. Sob esse prisma, 
os tutorados puderam acompanhar as experiências (e, com isso, as angústias e os medos) de 
outros colegas que apresentavam seus trabalhos e se viam diante dos desafios inerentes ao ensino 
à distância. Nessa esteira, puderam emergir novos olhares sobre o campo da Educação Física, 
ampliando o lastro de possibilidades para construção da trajetória acadêmica a ser delineada 
por cada participante da tutoria - acadêmicos do segundo período, em maioria.

A terceira estratégia foi denominada “Cinema Comentado”, mobilizada pela propo-
sição de encontros quinzenais, alternados com as reuniões do LAGEP às sextas-feiras, para o 
debate de filmes que abordassem temas sensíveis aos conteúdos da tutoria. A principal intenção 
educativa deste evento estava no estímulo ao consumo consciente das produções audiovisuais 
disponíveis, o que julgamos ser relevante pelo aumento exponencial da busca por vídeos, séries, 
filmes e documentários via streaming durante a pandemia. Aqui, o protagonismo foi direcio-
nado aos tutorados, estimulados constantemente a se expressarem criticamente em relação às 
reflexões provocadas pelos filmes selecionados. A partir do contexto apresentado, esclarecemos 
que o realinhamento do projeto de tutoria em eventos se baseava em dois encontros semanais, 
não obrigatórios, com dinâmicas pedagógicas distintas. O principal motivo deste novo desenho 
foi buscar diferentes formas para motivação dos discentes, evitando-se sobrecargas em relação 
ao volume de leituras prévias ou de atividades preparatórias para participação nos encontros 
virtuais. Com um total de 5 horas semanais, o primeiro mês da tutoria superou as expectativas, 
registrando a presença perene dos alunos e alunas inscritas. A partir do segundo mês, o interesse 
pelas atividades reduziu em volume absoluto, mas identificamos que os participantes passaram 
a se interessar especificamente por uma ou duas das propostas apresentadas.

Isso fez com que reduzíssemos os encontros em função da baixa adesão ao “Cinema 
Comentado”, que só foi realizado em três oportunidades. Especulamos que, por depender da 
participação ativa dos tutorados, incluindo-se análises sobre os filmes e a fala aberta aos colegas, 
a proposta gerava algum tipo de exposição indesejada para o momento. Somado a isso, por se 
tratar de graduandos recém chegados à universidade, é possível inferir algum tipo de receio ou 
insegurança para emitirem críticas sobre assuntos fora de seu domínio. Por outro lado, eviden-
ciou-se que a estratégia de utilizar três tipos de atividades foi pertinente, pois nos possibilitou 
identificar os fatores geradores de sucesso e insucesso no planejamento da tutoria à distância. 
No último encontro de maio, com a realização do “Cinema Comentado” através do filme “I, 
Daniel Blake”, tivemos apenas um acesso dos tutorados, levando-nos a repensar a proposta e, 
posteriormente, retirá-la do planejamento da tutoria.

Durante o mês de junho, mesmo com a redução da programação, percebemos que o 
desinteresse dos tutorados e tutoradas se manteve, levando-nos a elaborar um instrumento para 
aferição de informações que sustentassem análises com maior profundidade. Chegamos então a 
um questionário digital, que foi aplicado aos 21 inscritos no programa. O documento continha 
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18 questões que tratavam de aspectos relacionados à motivação para participação, ao acesso 
à infraestrutura digital, à rotina pessoal durante o isolamento social e à participação real nas 
atividades da tutoria. Cumpre informar que a participação no questionário foi livre, voluntária 
e anônima, sendo aferidas 17 respostas das 21 possíveis.

Os resULTadOs perCeBidOs

Destarte, é relevante compreender a rotina experimentada pelos discentes em tela, afinal, 
os resultados obtidos pela tutoria guardam relações diretas com os impactos que a pandemia 
causou e permanece causando no cotidiano. A esse respeito, a totalidade dos respondentes decla-
rou ter sofrido mudanças significativas na rotina, como responsabilidades relacionadas às tarefas 
domésticas e afins. Demonstra-se, portanto, que a organização para participar das atividades 
de tutoria divide atenção com as ações necessárias para adaptação ao novo contexto pessoal, 
familiar, social, econômico, psíquico e biológico que se apresenta.

Logo, é necessário relativizar as análises sobre os resultados de programas, projetos 
e ações desenvolvidos nos primórdios da pandemia, sob pena de silenciar fatores determinan-
tes das possibilidades de engajamento discente e até mesmo docente. Afinal, o reordenamento 
do tempo social, bem como a urgência de compromissos inéditos - impostos pelo isolamento 
social, apresentam barreiras até então desconhecidas, demandando análises multifatoriais que 
geralmente se materializam de forma longitudinal. Em síntese, conclusões definitivas parecem 
precipitadas no atual contexto, sobressaindo incertezas que tornam turvas qualquer prospec-
ção de futuro. Ainda é importante mencionar que, mesmo com a interrupção das atividades 
presenciais, aproximadamente 38% dos discentes participantes da tutoria mantiveram vínculo 
de trabalho, estágio ou com outras ações da universidade, como extensão, iniciação científica 
e grupos de pesquisa. Entendemos que este é outro fator que pode ter impactado a rotina dos 
tutorados, haja visto a necessidade de adaptação em diferentes dimensões da atuação profissional 
e da formação acadêmica.

Somado a isso, também verificamos as condições de infraestrutura relacionadas ao acesso 
à internet, requisito indispensável para a participação efetiva na proposta de tutoria à distância. 
Nesse caso, praticamente um quarto dos discentes inscritos no programa não possuem condições 
de se conectarem na rede com autonomia. Esse é um elemento importante, visto que todas as 
atividades programadas dependiam de acesso síncrono para interação, ou seja, aqueles que não 
conseguiam acessar num determinado dia e horário, perdiam a oportunidade de acompanhar 
boa parte dos encontros. Isso porque, no caso do “Oricon-line”, a apresentação e os debates 
foram gravados e, posteriormente, disponibilizados para visualização independente via canal 
do You Tube. Ainda assim, é possível considerar que esse elemento pode ter contribuído para a 
evasão parcial ou total de alguns alunos e alunas. 

Ao abordarmos elementos motivacionais, os achados do questionário demonstram 
que estava correta nossa percepção sobre o declínio no impulso para atuação nas atividades 
programadas. Observamos uma queda mensal dos índices de motivação apontados pelos alunos 
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e alunas que responderam ao questionário, sendo possível perceber a inversão dos dados na 
medida que os dias em isolamento social se somavam. Corroborando com o exposto, 94,1% 
dos participantes se sentiram desanimados ou sem foco durante o período de isolamento social 
analisado. Em que pese desconhecermos os motivos para esse quadro, não se pode deixar de 
considerar que os resultados obtidos pela tutoria foram influenciados pelo potencial de ação 
dos envolvidos. Esse, por sua vez, mostrou-se oscilante e, em algum momento específico pode 
ter induzido a saída parcial ou total dos sujeitos. Tammbém buscamos verificar elementos es-
pecíficos das atividades realizadas, para tentarmos identificar aquelas com maior adesão, bem 
como as principais barreiras identificadas pelos discentes. Verificamos que em relação ao evento 
“Oricon-line”, os dados foram animadores, sobretudo por terem sido confirmados pelas listas 
de presença alimentadas pela tutora do projeto. Mais de 75% dos inscritos se envolveram em 
pelo menos uma edição do encontro. Em adição, destaca-se que os principais motivos para 
ausência dos 23,5% foram indisposição para participar e/ou impedimento pela realização de 
tarefas domésticas ou de trabalho.

No que tange às reuniões do LAGEP, o cenário foi positivo, mas ficou abaixo daquele 
percebido no “Oricon-line”. Isso porque, mais de 60% dos envolvidos participaram de pelo 
menos uma reunião, mas 37,5% já se ausentaram desta programação. Uma explicação possível 
para esse resultado pode estar nos temas propostos, mas, especialmente, nos responsáveis pela 
explanação. Nas reuniões do laboratório, a temática pode ser atrativa, mas a mobilização das 
discussões é mediada por colegas graduandos, ou seja, quando comparada com as participações 
de docentes e pesquisadores reconhecidos, é compreensível certa redução das expectativas e, 
consequentemente, alguma queda na motivação para acompanhar as reuniões. Cabe destacar 
que, com relação às barreiras para participação, mantiveram-se predominantes a indisposição 
em participar e a impossibilidade gerada por compromissos domésticos e / ou profissionais. 
Todavia, problemas com a conexão da internet não podem ser desconsiderados, sendo notados 
em ambos os casos.

Os dados confirmaram o “Cinema Comentado” como a atividade que obteve menor 
adesão, uma vez que mais da metade dos discentes não participaram de nenhuma das 3 edições 
do evento online. Todavia, é necessário ampliar o olhar para o resultado obtido, pois 41,2% dos 
tutorados participaram da primeira edição, quando exibimos e comentamos sobre o filme ‘O 
Poço”. Como a atividade foi realizada no início do primeiro mês, período de maior motivação 
dos alunos, o interesse em participar foi confirmado pela presença no encontro. Todavia, com a 
queda da motivação, percebemos também o declínio na adesão ao evento, o que não necessaria-
mente diz respeito à ineficácia pedagógica de sua dinâmica. Além dos fatores indicado, outros 
elementos que podem ter contribuído com o contexto identificado são a indisponibilidade de 
acesso aos serviços de streaming e a proposição da atividade em dias de feriado. Para concluir o 
levantamento de dados, realizamos duas questões abertas para que os alunos e alunas indicassem 
temáticas e dinâmicas a serem abordadas pela tutoria numa possível reedição futura. Sobre isso, 
surgiram sugestões de abordagem em relação às temáticas relacionadas ao intercâmbio universi-
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tário e ao mercado de trabalho da Educação Física, com ênfase nos desafios a serem enfrentados 
pelas mulheres. Também foram sugeridas lives com temas distintos à pandemia, demonstrando 
algum esgotamento dos discentes em relação à abordagem contínua do tema nos últimos 120 dias.
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RESUMEN: Desde que la Organización Mundial de la Salud y la Presidencia de 
la Republica en Colombia, decretan estado de emergencia sanitaria frente a la 
pandemia Covid-19. Las Instituciones de Educación Superior en Colombia, limitan 
la presencialidad y fortalecen la  virtualidad para dar continuidad a la formación 
profesional de los estudiantes y garantizar la permanencia y graduación de los mismos, 
la Universidad Surcolombiana USCO como institución de orden nacional y publico 
entra en los procesos de adaptación y reinvención de estrategias didácticas donde la 
pedagogía  avanza con la  utiliza de herramientas tecnológicas en línea, para dinamizar 
actividades dirigidas desde la virtualidad, establecer e implementar el desarrollo 
de los servicios en las áreas de: Recreación y Deporte, Desarrollo Humano, Socio 
Económica, Cultura y Salud. Desde un enfoque de ocio humanista, se dio inicio al 
trabajo con la población estudiantil de la Universidad Surcolombiana con el objetivo 
de alcanzar el desarrollo físico, psicológico, afectivo, espiritual y social, siendo parte 
estructural y vinculante al Plan de Desarrollo Institucional; así mismo, desde un 
estudio cualitativo observacional participante mediante la matriz DOFA, se estableció 
un análisis de la población de la Universidad Surcolombiana y, generó: Fortalezas: 
Visibilidad, participación, interacción, registro de evidencias, personal capacitado, 
vinculación. Debilidad: Carencia de equipos, problemas de conexión por masiva 
participación, dificultad de socialización y acercamiento. Oportunidades: Promoción 
de servicios, implementación a necesidades, utilización y manejo de las tecnologías, 
ejercicios pedagógicos. Amenazas: Dificultad de acceso, rechazo, sobrecarga y no 
desarrollo de la actividad.

318 E-mail: miler.roa@usco.edu.co
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320 E-mail: Edgar.cometa@usco.edu.co
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PALABRAS CLAVE: Ocio Humanista. Educación en línea. Estudiantes Universitarios. 
Bienestar Universitario. Pandemia Covid-19

RESUMO: Desde que a Organização Mundial da Saúde e a Presidência da Repúbli-
ca na Colômbia decretaram estado de emergência em saúde em face da pandemia 
Covid-19. As Instituições de Ensino Superior da Colômbia, limitam a presença e 
fortalecem a virtualidade para dar continuidade à formação profissional dos alunos 
e garantir a permanência e a graduação deles, a Universidad Surcolombiana USCO 
como instituição de ordem nacional e pública entra nos processos de adaptação e 
reinvenção de estratégias didáticas onde a pedagogia avança com o uso de ferramentas 
tecnológicas online, para energizar atividades direcionadas da virtualidade, estabe-
lecer e implementar o desenvolvimento de serviços nas áreas de: Lazer e Esporte, 
Desenvolvimento Humano, Parceiro Econômico, Cultura e Saúde. A partir de uma 
abordagem humanista de lazer, o trabalho começou com a população estudantil da 
Universidad Surcolombiana com o objetivo de alcançar o desenvolvimento físico, 
psicológico, afetivo, espiritual e social, sendo parte estrutural e vinculante do Plano 
de Desenvolvimento Institucional; da mesma forma, a partir de um estudo observa-
cional qualitativo participante através da matriz DOFA, foi estabelecida uma análise 
da população da Universidade Surcolombiana e, gerada: Pontos fortes: visibilidade, 
participação, interação, registro de evidências, pessoal treinado, vínculo. Fraqueza: 
Falta de equipamentos, problemas de conexão por participação maciça, dificuldade 
de socialização e abordagem. Oportunidades: Promoção de serviços, implementação 
de necessidades, uso e gestão de tecnologias, exercícios pedagógicos. Ameaças: Difi-
culdade em acessar, rejeitar, sobrecarregar e não desenvolver a atividade.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer Humanista. Educação online. Estudantes Universitários. 
Bem-estar universitário. Pandemia Covid-19.

inTrOdUCCiÓn

El Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana USCO, se orienta al desarrollo 
humano de los integrantes de la comunidad universitaria, la formación integral, la calidad de 
vida y la construcción de comunidad académica a través de los diferentes programas y proyectos 
que ofrece la Universidad Surcolombiana dentro de un clima organizacional que propicia la 
participación activa de todos sus estamentos. (Universidad Surcolombiana, 2020). Debido a la 
pandemia Covid-19, las medidas que se han adoptado hasta el momento se pueden clasificar 
en tres fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia sanitaria, medidas de 
emergencia social, económica y ecológica y medidas de orden público y otras de carácter ordinario. 
“En virtud de la gravedad e inminencia de profundas afectaciones en el devenir social, económico, 
político, cultural, en general vital del país, el Presidente de la República, en conjunto con sus 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

738 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

ministerios determinó, mediante el Decreto 417 de 2020, que era necesario acudir al estado de 
excepción regulado en el artículo 215 de la Constitución Política  de Colombia y en la Ley 137 
de 1994.  Teniendo en cuenta el Decreto 417, se han expedido normas con fuerza de ley para 
hacer frente a la situación para conjurarla e impedir la extensión de sus efectos.” (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2020); Ante ello, se dictamina, la circular 011 de 2020, del 09 de 
Marzo del 2020, para establecer los procesos académicos de manera virtual, así seguir con la 
implementación académica y formativa, manteniendo el cuidado frente a la emergencia sanitaria

Es por ello que, el Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana USCO, 
establece implementar el desarrollo de los servicios en las áreas de: Recreación y Deporte, 
Desarrollo Humano, Socio Económica, Cultura y Salud. Con el fin de alcanzar el desarrollo 
físico, psicológico, afectivo, espiritual y social, siendo parte estructural y vinculante del Plan de 
Desarrollo Institucional, se rediseñaron planes de actividades virtuales por cada área de Bienestar 
Universitario con el fin de dar cobertura y continuidad a las actividades que comprende este 
subsistema institucional y desde un estudio cualitativo observacional participante,  en una matriz 
DOFA, se monitoreo el comportamiento de la población hacia la accesibilidad y aprovechamiento 
de estas acciones de la población de la Universidad Surcolombiana,  frente a las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas, permitiendo reconocer un impacto real de las actividades 
virtuales de Bienestar Universitario.

desarrOLLO

Bienestar Universitario Universidad Surcolombiana: Tiene como objetivos: Propiciar 
las condiciones básicas que permitan el desarrollo, la ejecución y el seguimiento de las diferentes 
áreas constitutivas del Bienestar Universitario (Salud, Desarrollo Humano, Socioeconómica, 
Cultura, Recreación y deporte) (Acuerdo 015, 2014).

Educación en línea: La educación virtual, también llamada “educación en línea”, se refiere 
al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 
ciberespacio. La educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y 
espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. 
Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una 
relación interpersonal de carácter educativo. (Ministerio de Educación, 2020)

Ocio Humanista: Desde una perspectiva humanista, entendemos el ocio como una 
experiencia integral de la persona y un derecho humano fundamental. Una experiencia humana 
compleja (direccional y multidimensional), centrada en Actuaciones queridas (libres, satisfactorias), 
autotélicas (con un fin en sí mismas) y personales (con implicaciones individuales y sociales). Un 
derecho humano básico que favorece el desarrollo, como la educación, el trabajo o la salud, y 
del que nadie debería ser privado por razones de género, orientación sexual, edad, raza, religión, 
creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. Un derecho que, en cuanto tal, 
debería ser facilitado y garantizado como establecen los principios fundamentales que rigen su 
acción. Las dimensiones del Ocio se caracterizan por la libertad como eje fundamental, y por 
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entender el ocio no como una simple actividad sino como una actitud ante la acción, determinada 
por la voluntariedad, la posibilidad de elección, y vivenciada como altamente placentera. El 
ocio como ámbito de desarrollo personal implica, a priori, la libertad y la equiparación de 
oportunidades, el poder confrontar y enriquecerse, es el tiempo para uno mismo, usado de modo 
efectivo y gratificante por cada persona en su realidad presente. (Cuenca Cabezas, 2000)

 “Agéndate en línea, con la programación semanal de bienestar” 
Se implemente, de manera virtual el acompañamiento del Bienestar Universitario a 

través de sus 5 Áreas:

desarrollo humano:

Programa Tablet USCO: Verificación y selección de las solicitudes de estudiantes con 
necesidades de conectividad y equipos para trabajo académico. La demanda se realizar mediante 
atención telefónica,  diligenciamiento de los formatos de requerimiento relacionado con la 
necesidad académica, y demás información del programa, a los nuevos beneficiarios del programa. 
Se hace entrega en calidad de préstamo de una Tablet a los nuevos beneficiarios del programa. 

Tabla 1. Relación de Tablets entregadas por sedes de la Universidad Surcolombiana, periodo 
académico  2020-1

Enlace Jóvenes en Acción: A través del grupo de Facebook: Jóvenes en Acción USCO- En 
USCO en Línea: Se publicó el Comunicado 008 motivando a estudiantes a presentar requisitos 
y postulaciones según normativa, se atendieron más de 1.500 solicitudes de estudiantes. En aras 
a la Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil se gestionó con el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia para definir mayor cobertura en cupos de jóvenes en acción 
para el periodo académico 2020.1. Logrando 737 beneficiarios para pago de matrículas. 

Monitoreo de los estudiantes en condición de discapacidad: durante el confinamiento 
nacional por el Covid-19: Desde Bienestar universitario se rediseñaron estrategias de seguimiento 
directo telefónico a la población especial, identificando necesidades de conectividad y de estructura 
metodológica desde la virtualidad, permitiendo con los docentes e intérpretes acompañamiento 
con algunos de ellos, de igual manera esta población presento dificultades no solo para recibir 
las clases de forma virtual, sino también diversos efectos colaterales por causa del confinamiento, 
el distanciamiento físico, entre ellos problemas tanto familiares como emocionales. Fue así como 
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desde la coordinación del programa de discapacidad quien es un psicólogo con discapacidad 
motora y del lenguaje, se reinventan estrategias didácticas como elaboración de video educativo 
en lengua de señas para la población especial; material correspondiente al conocimiento, manejo, 
prevención y control de la pandemia, lográndose el acceso a la información para quienes tienen 
limitación auditiva; de igual manera se desarrollaron encuentros académicos virtuales dirigidos a 
docentes, administrativos y estudiantes sobre el manejo y comunicación en tiempo de pandemia 
con la población especial a nivel auditivo y visual. 

Desde el Área de Desarrollo Humano se brindó un espacio de integración virtual a 
todas las Familias de la comunidad de la Universidad Surcolombiana, con el fin de descubrir los 
principios y valores de la familia, cuyo cultivo y práctica constituyen la mejor prevención para 
los conflictos conyugales y familiares. Se solicitó a los participantes enviar una fotografía de los 
integrantes de la familia donde se evidenciara el ocio en familia, premiándose la fotografía con 
mayor creatividad.

Clima Organizacional: Se desarrollan encuentros grupales a través de la virtualidad por 
dependencias, permitiéndose la conectividad y disfrute de un  taller dinámico y de participación 
activa, permitiendo entre ellos reflejar el Trabajo en equipo y sensibilizar la importancia de 
identificar y reconocer las capacidades, habilidades y oportunidades de mejora del personal 
administrativo y docente en cada una de las dependencias, coadyuvando a lograr el óptimo 
desarrollo del trabajo humano en equipo y de esta forma aportar en las relaciones humanas 
laborales y generación de espacios y productos en cumplimiento de la teleología institucional.

deporte y recreación:

Deporte: Entrenamiento dirigido de manera virtual a los estudiantes y administrativos 
deportistas de las disciplinas de: Natación, Futbol, Futsala, Baloncesto, Voleibol, entre otras; para 
lo cual los entrenadores, elaboran un plan de entrenamiento en casa. Igualmente, se dinamizo 
reuniones con entrenadores,  conversatorios psicológicos y kinesiológicos, además conferencias 
virtuales de diferentes disciplinas deportivas.

Recreación: Desde la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario de la 
Universidad Surcolombiana, se comparten rutinas de deporte, aeróbico y danza musicalizada, 
denominado 5 MINUTOS PARA TU SALUD. Tres veces a la semana.

Asi mismos se establecieron jornadas recreativas y de ocio individual y en familia, 
mediante la celebración virtual de fechas especiales como: Dia de la familia, del niño, de la 
enfermera, de las madres, del maestro, entre otros.

socio económico:

La virtualidad permitió la comunicación permanente entre la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes, padres de familia y directivos), atendiendo la demanda de necesidades de 
los estudiantes, en el tema socio-económico: Se dio cobertura a las cuatro sedes de la universidad, 
beneficiándose estudiantes asi:      
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   1.050   Sede Neiva
       71    Sede Plata
       42     Sede Garzón
       68     Sede Pitalito

Kids Alimentarios: entrega de 747 kits Alimentarios 

548  - Neiva
101  - Pitalito
  54  - La Plata
  54  - Garzón 

Donatón USCO: Actividad de iniciativa de los directivos contribuyendo con un día de 
salario correspondiente al mes de abril, recursos que permitieron ampliar cobertura en la entrega 
de kits alimentarios a estudiantes.

extensión cultural:

Se potencializo los eventos culturales mediante la virtualidad lográndose la planeación, 
organización y ejecución de conciertos, concursos en vivo y bailes, interpretaciones corales, 
creación de videos tutoriales  de enseñanza a aprender a tocar instrumentos musicales de cuerda 
y de percusión, danza y baile moderno; socializados mediante Facebook live, y permitiendo a la 
comunidad en general a disfrutar de un total de 29 tutoriales, donde la población puede contar 
con asesoría de los instructores en un horario concertados.

Se crearon y se da utilidad a Medios masivos de comunicación que permiten la 
socialización y motivación hacia la participación de actividades de ocio en tiempo de pandemiade 
en la universidad surcolombiana.  Desde bienestar se implemento el programa AGENDATE 
con BIENESTAR con el fin de permitir el acceso a las actividades mediante el registro previo de 
ingreso, por medio de la oficina de comunicaciones y los medios masivos institucionales como 
facebook live, google meet, canal zoom,  wasap, email personales e institucionales, emisora radio 
surcolombiana, USCO virtual, USCO en línea, boletín de prensa, pagina web entere otros, se 
permitió a la comunidad conocer y participar de estrategias de ocio en familia y mejoramiento 
de calidad de vida en entorno de trabajo remoto en casa.  Con la rrealización de podcast 
difundidos por la emisora de la Universidad y Diseño de 93 banners educativos y reflexivos con 
tips saludables se dio cobertura a la estrategia quedarse en casa y afrontar el aislamiento social 
preventivo, asociado a las Campañas de sensibilización de prevención y control de Covid -19.

salud:

Bienestar universitario demanda y oferta servicios de atención médica, odontológica, 
psicológica, enfermería, y fisioterapia. Mediante la virtualidad los profesionales diseñaron 
estrategias de comunicación y seguimiento a casos especiales de estudiantes según demanda 
registrada en el link de bienestar de página web, dándosele atención médica y odontológica por 
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teleconsulta o en su efecto asesoría para asistencia a red prestadora de servicios de salud según 
el caso.  De igual manera de forma colectiva se estructuraron jornadas virtuales de capacitación, 
asesoría y mantenimiento del estado de salud y bienestar de estudiantes, docentes y administrativos 
mediante talleres de  Sonrisa sana, mantenimiento de cuidados con calidad de la  cavidad oral, 
de estiramientos para aliviar el dolor lumbar e higiene postural, pausas activas, reactivación 
fisiológica para prevención del tuner del carpio, potencializando la información sobre los cuidados 
del cuerpo durante el confinamiento. 

Espacios amigables: Enfermería, Buscando mantener un contacto directo con las y los 
estudiantes, realiza  encuentros virtuales de consejería individual sobre salud sexual y reproductiva 
segura, de igual manera a nivel colectivo desarrolla talleres a jóvenes sobre calidad de vida 
biológica, mental, en entorno familiar, asociado a la Salud Sexual y Reproductiva,  Mitos sobre 
anticoncepción, autoexamen de seno y próstata,  correcto uso del preservativo, comunicación 
asertiva con padres y entorno familia en tiempo de pandemia.

Psicología:  Caracterizándose uno de los servicios profesionales más demandados en 
tiempo de pandemia, la comunidad universitaria se benéfica de asesorías individuales según 
demanda, a nivel colectivo de talleres de primeros auxilios psicológicos, ausencia de contacto 
humano con los amigos y compañeros, técnicas de autocuidado en salud mental, actitud Positiva, 
rol Activo, manejo de la ansiedad y psico Tips, entre otros, temas que se fortalecieron con videos 
en salud mental publicados y de acceso en redes sociales.

resultados:

Se realiza una matriz DOFA, para monitorear mediante la observación de registros 
de actividades virtuales y dar visibilidad objetiva del alcance de las actividades virtuales desde 
Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana:

debilidades:

Desconocimiento del programa Agéndate como estrategia de inscripción a la participar de 
actividades, generándose subregistro para medir cobertura de las actividades.
Imposibilidad de conexión de la comunidad universitaria.
Barrera de interacción activa personal al momento de brindar atención.
Poca experiencia en el campo de la virtualidad.
Carencia de equipos tecnológicos y conectividad.
Bienestar en línea no permite manipular elementos en tiempo real.
Caos en la conectividad por masiva participación universitaria.
El aislamiento físico, puede dificultar la socialización y expresión de emociones.
El trabajo remoto simultaneo a las actividades de bienestar, limitaron la participación de la 
comunidad.



743Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Oportunidades:

Promocionar servicios de bienestar logrando más cobertura.
Implementación de un nuevo modelo acorde a las necesidades.
Acercamiento de la universidad a diferentes lugares del país y del mundo.
Interactuar con más personas desde la región, el país y a nivel internacional..
La virtualidad es un medio que permite realizar un ejercicio pedagógico en caminado al ocio 
en casa y en familia.
Conocer y re-aprender nuevas plataformas virtuales y mejor uso de las tic’s.
Interacción con diferentes universidades, permitiendo realizar un benchmarking institucional.
Adquirir conocimientos y aplicarlos a la medida que de satisfacción mediante la virtualidad,  
es lograr bienestar mediante el ocio.

Fortalezas:

Visibilidad de todos los servicios de Bienestar.
Acompañamiento oportuno y activo en tiempo real.
Impacto psicológicos positivo y preventivo.
Factor humano preparado, capacitado e incluyente.
Permite Acercamiento e interacción virtual  al grupo.
Facilidad y dejar registro o evidencia trabajo grupal mediante grabación
Contar con la población cautiva.
Accesibilidad sobre los procesos y actividades de Bienestar.
Generación de encuentros virtuales que permiten  afianzar el trabajo en equipo, la 
comunicación asertiva y la cooperación.
Permite vincular el familiar en el contexto universitario, elaborando actividades de recreación, 
ocio y cultura.
Desarrollo de capacitaciones y actividades con temas de interés y pertinente formación 
integral de los estudiantes.
Ampliación de cobertura en actividades de bienestar

amenazas:

Distorsión de la comunicación en algunas de las actividades  realizadas.
Dificultad de conexión en los diferentes encuentros.
No se puede visualizarse su alcance e impacto con indicadores exigidos.
Riesgo que personas inescrupulosas accedan a sabotear las actividades.
Simultaneidad de la académica, trabajo remoto, dificultan el acceso y participación de la 
comunidad universitaria a las actividades programadas.
Sobrecarga de correos electrónicos y mensajes de wasap a la población puede disminuir el 
deseo de acceder a las actividades.
Rechazo de los estudiantes de conectarse a la universidad.
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COnCLUsiOnes

El Bienestar Universitario de la Universidad Surcolombiana, incorpora desde la 
virtualidad, el ocio humanista, ligados a la comunicación con la percepción de libertad, 
desvinculación de las cargas académicas y la motivación intrínseca, del estudiante, docentes y 
administrativos; dadas en las diferentes áreas como: Recreación y Deporte, Desarrollo Humano, 
Socio Económica, Cultura y Salud, con una comprensión y varias eventualidades.

Permite visibilizar e identificar  hábitos y actitudes frente a los intereses, valores y 
beneficios de y para la comunidad universitaria, en situación de pandemia, brindándose apoyo 
en prevención y promoción de la salud integral. 

Para el desarrollo físico- psico-afectivos, espiritual y social, desde las estrategias en línea, 
se reconoce los estilos propios de la población universitaria de uso del tiempo libre vinculados 
principalmente al ocio humanista, identificado mediante la aplicación y análisis de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas

La Visibilidad, participación, interacción, registro de evidencias grabados, personal 
capacitado, vinculación de la población universitaria son fortalezas identificadas.

La Conexión, carencia de equipos tecnológicos, problemas de conectividad por masiva 
participación, distanciamiento físico, son Debilidades que interfieren hacia el Ocio de la 
comunicación.

La Promoción de servicios, la reinvención de estrategias acorde a las necesidades de la 
población, utilización y manejo de las herramientas tecnológicas, ejercicios pedagógicos, son 
oportunidad a fortalecer diariamente. La Dificultad de acceso, rechazo de la población estudiantil, 
sobrecarga académica y laboral de población, simultaneidad de actividades, son amenazas que 
generan un buen desarrollo de las actividades y participación activa.

En general, lo que visibiliza, el aprovechamiento y cobertura de las actividades que 
Bienestar Universitario en Línea desarrolla, es una alternativa de ocio para la comunidad 
universitaria, como herramienta amplia de crecimiento conceptual, afectivo y psicomotor de las 
experiencias humanas, en la libertad de seleccionar,  elegir y participar en cualquiera de las áreas 
de su interés particular y /o colectivo.

La identidad social y visibilidad institucional logro mayor cobertura a través de la 
virtualidad y reinvención de estrategias de ocio comunicativo.
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BrinQUedOTeCa: TerriTÓriO LÚdiCO de FOrmaçãO 
HUmana

Jaqueline Gomes da Silva321

Sônia Cristina Ferreira Maia322

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - 
Campus Natal

RESUMO: O presente estudo tem o objetivo de analisar a formação e atuação-
-vivencial do Gestor Desportivo e de Lazer na Brinquedoteca do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Cidade Alta. 
Com base no objetivo central foram estipulados os seguintes objetivos específicos: 
discutir a perspectiva da gestão desportiva e de Lazer na relação com a prática na 
brinquedoteca; descrever a atuação do gestor-educador no gerenciamento do espa-
ço da brinquedoteca do IFRN Campus Natal Cidade Alta; evidenciar o potencial 
das experiências e aprendizagens que acontecem na brinquedoteca, na perspectiva 
dos professores e gestores visitantes. A pesquisa foi desenvolvida na Brinquedoteca 
do IFRN Campus Natal Cidade alta que recebe crianças do entorno e instituições 
previamente agendadas. A pesquisa seguiu uma metodologia de natureza básica, de 
abordagem qualitativa e do tipo descritiva, na qual o instrumento utilizado para a 
coleta de dados foi a entrevista. Deste modo, foi possível compreender que a brinque-
doteca é um verdadeiro território de formação humana, uma vez que as atividades 
lúdicas desenvolvidas nela são satisfatórias para o bom desenvolvimento das crianças 
por permitir que elas criem, aprendam e se desenvolvam intelectualmente. 

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedoteca. Território Lúdico. Formação Humana 

RESUMEN: El presente estudio tiene como objetivo analizar la formación y 
desempeño-vivencial del Gerente de Deportes y Ocio en la Sala de Juegos del Instituto 
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Norte, Campus Cidade 
Alta. A partir del objetivo central se establecieron los siguientes objetivos específicos: 
discutir la perspectiva de la gestión del deporte y el ocio en relación con la práctica en 
la ludoteca; describir el rol del gerente-educador en la gestión de la sala de juegos IFRN 

321 E-mail:	jk_am@yahoo.com.br
322 E-mail: soniacris15@hotmail.com
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Campus Natal Cidade Alta; destacar el potencial de las experiencias y el aprendizaje 
que tienen lugar en la sala de juegos, desde la perspectiva de los profesores visitantes 
y los directores. La investigación se llevó a cabo en la ludoteca IFRN Campus Natal 
Cidade alta, que recibe a los niños de los alrededores e instituciones previamente 
programadas. La investigación siguió una metodología de carácter básico, con enfoque 
cualitativo y descriptivo, en la que el instrumento utilizado para la recolección de datos 
fue la entrevista. De esta forma, se pudo entender que la ludoteca es un territorio real 
de formación humana, ya que las actividades lúdicas que en ella se desarrollan son 
satisfactorias para el buen desarrollo de los niños, permitiéndoles crear, aprender y 
desarrollarse intelectualmente.

PALABRAS CLAVE: Juguetería. Territorio lúdico. Formación humana.

inTrOdUçãO

Na infância, toda criança precisa brincar e experimentar os brinquedos e brincadeiras, 
aguçando suas habilidades, descobertas e criatividades. De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (1998) “Brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia” (p. 22). Neste sentido a brincadeira e a experi-
mentação dos brinquedos são fundamentais para o processo de reconhecimento do sujeito como 
parte de um todo. No embate entre o moderno e o tradicional essa nova forma do brincar vem 
avançando, conquistando um número maior de adeptos e ocupando o espaço das relações de 
amizade, jogos e brincadeiras de contato. O novo brincar tecnológico torna as crianças sedentárias 
e atrapalha no processo de aprendizagem, impactando no desenvolvimento dos sentidos (Paiva; 
Costa, 2015).  Porém não se podem rotular os jogos eletrônicos como restritamente prejudicial 
à criança, eles podem ser utilizados para promover o desenvolvimento da concentração e da 
memória (Fernandes; Alves, 2020, p. 148). É possível retomar as brincadeiras tradicionais em 
conjunto com o novo brincar, desde que a atuação seja orientada formalmente.

Na década 80, as brincadeiras eram as mais atrativas, diversas e divertidas. Naquele 
tempo, cada brincadeira tinha sua época e nesse período, tínhamos a liberdade de brincar e es-
colher as brincadeiras que queríamos e, muitas vezes, utilizar a imaginação e a criatividade para 
construímos nossos próprios brinquedos. Hoje, estas brincadeiras estão ameaçadas de cair no 
esquecimento face ao desenvolvimento das grandes metrópoles aliadas ao avanço da tecnologia 
dos brinquedos. 

 Os espaços foram e vem sendo reduzidos devido às grandes construções arquitetôni-
cas e ao crescimento da violência urbana, fazendo com que as crianças fiquem trancadas em 
suas próprias residências. Aliado a essa situação, o avanço da tecnologia dos brinquedos, onde 
as crianças vivenciam outra forma de brincar e, não mais interagindo fisicamente com outras 
crianças, além dos desafios que o brincar livre e ao ar livre proporciona. 

Diante deste estudo, surge a seguinte inquietação que levou a pergunta fundamental: 
Qual a importância da formação e atuação-vivencial do Gestor Desportivo e de Lazer na Brin-
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quedoteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
campus Cidade Alta - IFRN-CAL? 

A partir da pergunta fundamental o objetivo geral do trabalho foi analisar atuação-
vivencial do Gestor Desportivo e de Lazer na brinquedoteca do IFRN-CAL. Tendo em vista, 
discutir a perspectiva da gestão desportiva e de lazer na relação com a prática na brinquedoteca. 
Em seguida, descrever a atuação do gestor-educador no gerenciamento do espaço brinquedoteca 
do IFRN-CAL. E finalmente, evidenciar o potencial das experiências e aprendizagens que acon-
tecem na brinquedoteca, na perspectiva dos professores e gestores visitantes. 

A pesquisa contribuiu de maneira relevante à sociedade, relatando que a brinquedoteca 
e a gestão desportiva e de lazer atuam de forma a transmitir e promover o processo de formação 
e aprendizagem das crianças, juntamente com a integração entre gestor desportivo e de lazer, 
espaço, crianças e escolas. E tornando-se relevante para a academia entender a importância sobre 
o objeto de estudo, visto que contribui para futuros trabalhos, como fonte de pesquisa, como 
laboratório para experimentação do brincar lúdico e para experiência da formação de gestores 
desportivos e de lazer.

BrinQUedOTeCa e O TerriTÓriO LÚdiCO de FOrmaçãO HUmana

O primeiro pensamento voltado para uma brinquedoteca que se tem notícia na história, 
surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos, um americano dono de uma loja de brinquedos 
percebeu que os brinquedos estavam sendo roubados foi falar com o diretor da escola e, como 
resposta, ouve que as crianças estavam roubando porque elas não tinham com o que brincar. 
Com o intuito de solucionar o problema, decidiu criar um sistema de empréstimo de brinquedos 
como recursos da comunidade. A partir disso, surgiu então a Los Angeles Toy Loan existente 
até aos dias atuais (ABBRI, 2017). 

De acordo com a Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), no Brasil surgiu 
na década de 70 e também com a necessidade de ajudar a estimular crianças com deficiência 
física, sensorial e/ou cognitiva. Foi realizada uma grande exposição de brinquedos pedagógicos 
idealizados pela Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE. De acordo com Asso-
ciação Brasileira de Brinquedotecas - ABBri o evento deu tão certo que surgiu o interesse em 
transformá-lo em um setor de recursos pedagógicos chamado Ludoteca. Mais tarde, em 1981 
foi constituída a primeira brinquedoteca do Brasil, como diretora e responsável do termo brin-
quedoteca a pedagoga Nylse Cunha:

[...] a brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a brincadeira, [...] aonde a criança 
(e os adultos) vão para brincar livremente, “com todo o estímulo à manifestação de poten-
cialidades e necessidades lúdicas”. E ainda, ‘muitos brinquedos, jogos variados e diversos 
materiais que permitem expressão da criatividade’ (Cunha, 2010, p. 15 e 16).

 O território lúdico da brinquedoteca favorece e estimula o desenvolvimento das crianças, 
possibilitando as mais diversas experimentações no mundo do jogo, brinquedos e brincadeiras. 
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Segundo, Francisco (2015): relata que “território não se restringe somente às fronteiras entre 
diferentes países, sendo caracterizado pela ideia de posse, domínio e poder”. Vemos então que 
ao brincar a criança se apropria do espaço para manifestar através das brincadeiras seu enten-
dimento naquilo que foi proposto.

A brinquedoteca é um território que ensina, incentiva, estimula e promove vivências às 
crianças, permitindo o desenvolvimento das muitas práticas e levando-as a construção do co-
nhecimento, a criatividade, a autoestima e as brincadeiras através da ludicidade (Santos, 2002).

A autora defende que o espaço para se praticar o lúdico deve contemplar todas as fases 
do desenvolvimento humano. Dessa forma, a brinquedoteca não é apenas um território lúdico 
de formação humana para as crianças, mas também para todos os indivíduos em qualquer idade.  

O brincar é, sem dúvida, uma atividade essencial para o ser humano. Conforme Chagas 
(2017), o ato de brincar favorece o desenvolvimento saudável da criança, além de promover nos 
adultos a ativação da memória e do pensamento, uma vez que as “situações lúdicas auxiliam o 
ser humano a lidar com sentimentos, contribuindo para o amadurecimento e colaborando para 
as decisões que tomará posteriormente na vida adulta” (p.78). 

Durante a brincadeira, as crianças expõem as formas pelas quais entenderam sobre o 
relacionar-se em grupo e sozinhas. O brinquedo, por sua vez, para Kishimoto (2017) “estimula 
a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da realidade” (p. 21). O autor 
destaca que quando a criança brinca de boneca, por exemplo, ela está expressando a realidade 
vivida por ela, por meio da brincadeira de ‘mamãe e filhinha’. Assim, o brinquedo e a brinca-
deira levam a criança a reproduzir tudo o que ela vê na realidade, no cotidiano, na natureza e 
as construções humanas. 

edUCaçãO e gesTãO de Lazer

O avanço tecnológico promovido pela globalização tem diversificado os modelos de 
gestão em todas as áreas, sobretudo, na área de lazer, de entretenimento, esporte, dentre outros. 
Assim, os vários fatores de desenvolvimento nas áreas de gestão impulsionam o surgimento de 
novas estratégias de gestão e de investimento para que as organizações possam sobreviver a este 
novo mercado. 

Dessa forma, as estratégias adotadas para a promoção do ensino e aprendizagem das 
crianças perpassam pela busca de novas estratégias que consigam transformar a aprendizagem 
em algo leve e natural. Assim, nada melhor do que se aprender brincando.  

Para Chagas (2017), o profissional que atua na educação é um ator importante para 
a garantia e promoção da brincadeira no cotidiano das crianças, utilizando-a como atividade 
social, além de criar espaços, adequar os materiais e partilhar das brincadeiras com elas. Assim, 
os momentos lúdicos promovidos pelo brincar conduzirão uma infância salutar, em vista à for-
mação de adultos saudáveis cognitiva, psíquica e emocionalmente. 

 A autora afirma que:
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Os recursos lúdicos correspondem naturalmente a uma satisfação idiossincrática, pois o 
ser humano apresenta uma tendência lúdica, desde criança até a idade adulta. Por ser uma 
atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psiconeurológicas e os pro-
cessos mentais (Chagas, 2017, p.79).

Devido às atividades lúdicas impulsionarem, nos participantes, os âmbitos motor, cog-
nitivo e afetivo, elas têm a capacidade de influenciar positivamente a aprendizagem das crianças 
(Chagas, 2017).  Em decorrência, da função lúdica promovida pelo lazer recupera-se o cansaço 
físico e emocional das intensas ações corriqueiras no meio escolar, social, familiar etc. 

Nos dias atuais, a sociedade vive um sistema econômico extremamente ligado ao tra-
balho e ao consumo, esquecendo-se do momento de lazer ou puramente do descanso merecido, 
os quais são necessários para harmonizar o ser humano, ou seja, de acordo com Maia (2018) 
“faz-se urgente e necessária ação preventiva em que a sociedade perceba o quanto é valioso 
para o indivíduo se permitir a vivência corporalizada do lazer que lhes proporcione sentir o fluir 
da ludicidade, a alegria de viver no seu cotidiano” (p.36). Sendo assim, a brinquedoteca como 
território lúdico e formador contribui para o indivíduo experienciar esses momentos de lazer e 
de descontração. 

Maia acrescenta (2018, p.44), o entendimento do lazer como um sistema autopoiético, 
com base na autotelia (vivência que tem um fim em si mesmo, nas escolhas, autonomia, auto-
determinação), na autoliberação (capacidade de liberar a si próprio para a expressão autêntica 
do lazer), na autoconectividade (capacidade de se conectar consigo próprio e com os sistemas 
ecopoiéticos), na autovalia (o valor atribuído para as próprias vivências do lazer) e na autofrui-
ção (vivência do estado de alegria para como meta para se alcançar os desejos ludopoiéticos).   

Assim sendo, uma gestão voltada ao lazer deve iniciar-se com a educação para o lazer, 
diversão e aprendizado da formação humana e, ainda, ter o lazer como uma garantia constitucio-
nal presente no Capítulo II, artigo 6º, CF/1988: Brasil (2018) “são direitos sociais a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (p.10). 

meTOdOLOgia

COnTeXTUaLizaçãO dO pesQUisadOr COm a pesQUisa

A Brinquedoteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Gran-
de do Norte, IFRN, campus Natal Cidade Alta, atende a comunidade do entorno, escolas com 
agendamentos periódicos e filhos de alunos e servidores. Além de contribuir como laboratório 
para os cursos de Gestão Desportiva e de Lazer e Técnico de Lazer comprovando que o espaço 
é de prática profissional.

Proporciona atividades lúdicas para crianças como: jogos, brinquedos e brincadeiras, 
trazendo possibilidades entre o brincar e o aprender, explorando a imaginação, a criatividade, 
o desenvolvimento motor e intelectual das crianças. 
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a pesQUisa e sUa naTUreza 

A pesquisa de natureza básica com foco qualitativo, pois se buscou a compreensão do 
comportamento e experiências individuais do publico que frequentava a brinquedoteca. Sendo 
assim foi possível analisar e descrever a parcialidade do ponto de vista de cada entrevistado. 
Neste aspecto, Gonsalves (2005) define a abordagem qualitativa como sendo a “interpretação 
do fenômeno, considerando o significado que os outros dão às suas práticas” (p.69). Portanto, 
caracteriza-se pela subjetividade das opiniões.  

A pesquisa teve procedimento descritivo com o intuito de descrever a atuação do gestor 
desportivo e de lazer sobre os comportamentos das crianças vividos dia a dia na brinquedoteca.  
Pois a pesquisa descritiva descreve uma população ou acontecimento, utilizando parâmetros 
técnicos para coletar os dados, conforme dispõe: 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre vari-
áveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados (Gil, 1999, p. 42).

Essas variáveis serviram para caracterizar e realizar a análise das vivencias dos indivíduos 
da pesquisa. Para essa finalidade utilizou-se um espaço de acolhimento aconchegante, com uma 
variedade de brinquedos e várias atividades lúdicas desenvolvidas, promovendo momentos de 
interação e integração entre os sujeitos.

Para Gil (1999), a entrevista é uma técnica muito relevante para a obtenção de informa-
ções sobre o que as pessoas pensam, assim “o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 
formula perguntas com o objetivo de obtenção de dados que lhe interessam à investigação” (p. 
117). Portanto, a obtenção de dados se dará por meio da aplicação de entrevista, com perguntas 
semiestruturadas, junto aos professores e gestores das escolas que visitaram a Brinquedoteca 
do IFRN-CAL. 

dadOs COLeTadOs

A pesquisa foi realizada no período de 28 de novembro a 06 de dezembro de 2019, e 
para o procedimento da coleta dos dados foram seguidos alguns critérios que se julgou adequado 
para a obtenção dos resultados da pesquisa:

1. Os agendamentos diários para a visitação à brinquedoteca;

2. Contato através de mensagens eletrônicas (e-mail) ou telefone;

3. Elaboração de um roteiro de entrevista contendo três perguntas semiestruturadas;

4. Aplicado a um quantitativo de onze professores das escolas públicas e privadas; 
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5. Extração das respostas dos professores entrevistados para cada item do roteiro; e

6. Construção de um quadro comparativo das respostas fornecidas pelos entrevistados.

O quadro abaixo está dividido em quatro colunas, que se encontram os pseudônimos 
dos entrevistados e as questões do Roteiro de entrevista com respectivas respostas.

Quadro 1: Respostas do roteiro de entrevista

Professor (A)

1. Como você avalia a 
atuação do Gestor

Desportivo e de Lazer 
no decorrer do desenvol-
vimento das atividades 

aplicadas (antes, durante e 
depois)?

2. Você acha importante 
ter um Gestor Desportivo 
e de Lazer na brinquedo-

teca?

3. As atividades de-
senvolvidas na brin-

quedoteca contribuem 
para a formação das 

crianças?

Entrevistado 1 Evidencia a importância da 
presença do gestor. Pensa, planeja e organiza. Vivencias de inúmeros 

papeis sociais.

Entrevistado 2 Prática lúdica do corpo 
que vira brinquedo.

Sai da teoria para a vi-
vência prática.

Desenvolvimento psi-
comotor, intelectual e 

ludicidade.

Entrevistado 3 Observa e atua como 
orientador.

O brincar faz parte da 
vida da criança.

Contribui no relacio-
namento com o outro.

Entrevistado 4 Aguça conhecimento e a 
imaginação da criança.

Conduzir, conquistar, 
alcançar, desenvolver ati-

vidades.

Proporciona experiên-
cias de imaginação 

lúdicas.

Entrevistado 5
Uso do planejamento e en-
volvimento das crianças no 

brincar.

Conhecimento mais espe-
cializado e abrangente.

Contribui e propicia 
aprendizado e conhe-

cimento.

Entrevistado 6 Pessoa responsável que 
direciona e organiza.

Gerir, proporcionar o 
brincar direcionado.

Formação do cidadão 
e caráter da criança.

Entrevistado 7
Direciona e transmitir a 

importância do brinquedo 
e do brincar.

Atuação e participação 
das atividades.

Contribui para a for-
mação da criança.

Entrevistado 8 Coordenador de atividades  
lúdicas.

Organizar e conduzir  as 
brincadeiras e aprendiza-

gem.

A criança tem o con-
tato com regra a par-

tir do brincar.
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Entrevistado 9 Interação com as crianças.
Dar significado a brinca-
deira, direcionar o brin-
car para pensar, criar.

Gestor irá ensinar as 
regras, o respeito pelo 
outro, noções de com-

partilhamento.

Entrevistado 
10

Oferece atividades lúdicas 
e proporciona diversão. Sim com certeza.

A criança aprende 
brincando, não brinca 

por brincar.

Entrevistado 
11

Trabalha o lúdico junto 
com as crianças que facili-

ta o aprendizado.

O gestor comanda e as 
crianças obedecem às 

regras.

Através da brincadei-
ra, a criança descobre 
a convivência social.

Fonte:	Elaboração	própria,	2019.

resULTadOs OBTidOs

De acordo com os dados coletados a partir da resposta ampla do entrevistado, foi 
analisado todo o conteúdo e extraído o que se julgou a ideia principal que melhor relacionava 
a questão, porem a resposta na íntegra não foi descartada, compondo assim a comparação de 
respostas. 

a aTUaçãO dO gesTOr nO deCOrrer dO desenVOLVimenTO das 
aTiVidades apLiCadas

O entrevistado 1 afirma que “necessário e importante a presença dessa pessoa, é como 
organizador desse espaço e também como condutor das atividades a serem desenvolvidas”. Nesse 
sentido vemos que a atuação do gestor se faz necessária para a condução do espaço e atividades. 
O entrevistado 2 enfatiza, “quando eles vieram e tiveram a vivencia né porque é você realmente 
praticar né essa ludicidade não só na perspectiva desse brinquedo né mais desse corpo que vira 
brinquedo”. Defende que o gestor não apenas traz a prática da ludicidade e a construção do 
brinquedo, mas que o corpo se torna o próprio brinquedo.

a impOrTÂnCia dO gesTOr despOrTiVO e de Lazer na BrinQUedOTeCa 

Para o entrevistado 1, acha importante, pois o gestor irá planejar, organizar e aturar, 
como diz: “Sim sem dúvida [...] é aquela pessoa que estar para pensar para planejar e para or-
ganizar esse lugar, então como em outros lugares educativos e de ludicidade uma pessoa como 
essa pode garantir esses afazeres”. 

O entrevistado 2 destaca: “Fundamental, porque a gente sai da teoria para prática né, 
ter esse espaço ter o gestor é realmente vivenciar a prática”. A fala do entrevistado é fundamen-
tal, pois não existe vivência sem prática, é necessário sair da teoria para que as crianças sintam 
e aprendam de forma crescente e harmoniosa. Somos aquilo que vivenciamos quando crianças 
e diante das atividades lúdicas desenvolvidas adquirimos experiências e formação do caráter. 
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aTiVidades desenVOLVidas na BrinQUedOTeCa COnTriBUem para a 
FOrmaçãO das Crianças

O entrevistado 4 diz: “Com certeza, eu vi ali que eles conseguiram, teve uma brincadeira 
dos números, que eu achei interessante que eles tinham que jogar a bola e cair  num número 
depois vinha outro numero e eles tinham que fazer a junção né, então isso faz com que a crian-
ça tenha e se utiliza de um raciocínio logico matemático para que possa executar essa junção, 
soma”. Para o entrevistado as crianças se utilizam do raciocínio logico matemático, adquirem 
conhecimentos de regras e outros valores.

O entrevistado 5 destaca que “Muito, porque a brinquedoteca tem vários brinquedos 
não só brinquedos, livros infantis, ao mesmo tempo passa lá para eles filmes infantis lúdicos, tudo 
que tem na brinquedoteca é lúdico tem vários recursos, vocês se utilizam de vários ao mesmo 
tempo e isso enriquece. A criança esta na brinquedoteca e se vê de frente a vários recursos que 
ela pode utilizar todos dependendo do interesse dela e cada brinquedo cada recurso vai propi-
ciar um tipo de aprendizagem um tipo de desenvolvimento”. Para o entrevistado, a diversidade 
dos brinquedos e brincadeiras que existem no espaço contribui para o desenvolvimento social 
e aprendizado da criança. 

COnsideraçÕes Finais

Conforme os dados obtidos, pode-se compreender que as atividades lúdicas desenvolvi-
das na brinquedoteca foram satisfatórias para o bom desenvolvimento da formação humana das 
crianças porque permite que elas criem, aprendam e se desenvolvam intelectualmente. O brincar 
na infância é de suma importância e foi observado que os brinquedos existentes na brinquedoteca 
satisfazem a necessidade do público em geral, ao mesmo tempo em que as atividades lúdicas 
desenvolvidas contribuem para o desenvolvimento, da formação humana formando pessoas 
equilibradas seguras e com as capacidades cognitivas bem desenvolvidas (Chagas, 2017). Segundo 
o artista plástico Ivan Cruz (2019) “A criança que não brinca não é feliz, ao adulto que quando 
criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração” (p. 1).  É importante a prática lúdica na 
infância para não se tornar um adulto que não aprendeu a lidar com as emoções, sonhos e o 
processo imaginativo próprio da infância. 

Os objetivos foram alcançados por terem comprovados que o gestor tem atuação rele-
vante ao lidar com as crianças, auxiliando em sua formação por estar qualificado ao ser mediador 
entre a educação e o brincar, ajudando nos processos de interação social, sendo também um 
conhecedor que sensivelmente compreende a necessidade daqueles que recebem em seu espaço. 

Enquanto gestora desportiva e de lazer em formação, pode-se compreender que as 
atividades desenvolvidas de monitoria na Brinquedoteca do IFRN-CAL, contribuem para o 
aprendizado prático na área de lazer de forma bastante singular, uma vez que se pode aliar o 
aprendizado teórico assimilado em sala de aula e praticá-lo na brinquedoteca. O contato com 
as crianças foi de suma importância para desenvolver a sensibilização sobre a atividade lúdica. 
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RESUMO: Este artigo é um resumo da minha dissertação de mestrado realizada no 
Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Educacional da Universidade Federal de Minas Gerais, onde 
tive o desafio de pensar a relação lazer, juventude e escola, 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. 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. Jo-
gos, 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 é vivenciado de diversas formas, nessa inter-relação que 
acontece o tempo todo no contexto escolar, entre os jovens e o lazer.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Juventude. Escola.

RESUMEN: Este artículo es un resumen de mi tesis de maestría realizada en el 
Programa de Postgrado en Estudios del Ocio de la Facultad de Educación Física, 
Fisioterapia y Terapia Educativa de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde 
tuve el desafío de pensar en la relación entre ocio, juventud y la escuela, en la 
búsqueda de percibir y comprender las relaciones que suceden entre los alumnos, 
cada día, más allá de los muros de las aulas. Una escuela viva, latente que se inventa 

323 E-mail: marimalta2013@gmail.com
324 E-mail: dbortoli@eeffto.ufmg.br
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y se transforma cada día. Experiencias, vivencias, prácticas culturales, juegos que 
hacen que el tiempo y el espacio entre la entrada y la salida de la escuela se vivan 
de diferentes formas. Observé varias manifestaciones, prácticas sociales que me 
mostraron lo ricas que son las experiencias cuando los alumnos no están dentro del 
aula. Juegos, juegos, conversaciones con amigos, momentos de oración son algunas de 
las diferentes experiencias que tuvieron durante el recreo. Percibí la escuela como un 
espacio multicultural, donde el ocio se vive de diferentes formas, en esta interrelación 
que ocurre todo el tiempo en el contexto escolar, entre los jóvenes y el ocio.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Juventud. Escuela.

Este artigo é um resumo da minha dissertação de mestrado do Programa de Pós-Gra-
duação em Estudos do Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Educacional 
da Universidade Federal de Minas Gerais que foi realizada numa escola do ensino fundamental II 
(terceiro ciclo de formação), na região Oeste de Belo Horizonte, onde  desafio desta pesquisa foi 
pensar a relação entre o lazer, os jovens e escola 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. 

Compreender a escola como um espaço vivo, latente, que se inventa e se transforma a 
cada dia através de suas 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. 
Procurei identificar essas riquezas de expressões dos alunos, as relações estabelecidas entre eles, 
o espaço e o tempo e suas ressignificações, uma vez que já há uma determinação da escola sobre 
os usos e desusos desses espaços, buscando, então, entender quais sentidos os alunos e alunas 
dão para o que eles e elas fazem, observando o emergir desses saberes que muitas vezes ficam 
escondidos em cada indivíduo.

Neste contexto, ao iniciar minha pesquisa, as questões que norteavam o trabalho foram 
sendo elaboradas no sentido de descobrir um cotidiano escolar vivenciado pelos estudantes de 
diversas maneiras.  Como eles se constituem no contexto da escola? De que forma eles se apro-
priam 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, o ensino e a aprendizagem 
que podem ser percebidos nesses momentos?

Para além disso, perceber que os alunos e as alunas são jovens produtores de cultura, 
sujeitos socioculturais com ideias e pensamentos próprios, reconhecer suas identidades como 
indivíduos que possuem sua própria história de vida, suas particularidades, compreendendo-os 
na sua diversidade foram pontos importantes trabalhados nesta pesquisa.

Olhar os jovens para além da categoria “aluno ou estudante” observada por Marília 
Sposito (1996) 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 aná-
lises, 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 es-
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paços” (1996, p. 97). Para a autora, para entender o que se passa no interior da escola, enquanto 
espaço de sociabilidade e de práticas culturais, dialogar com o tema juventude é fundamental. 
Entretanto, definir o que é ser jovem não se constitui numa tarefa fácil. 

Para pensar a escola como um espaço de educação de múltiplos sentidos e conhecimentos, 
precisaria 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 esse 
percurso.  A interlocução das ações metodológicas desses dois procedimentos me ajudou a com-
preender melhor o objeto do estudo. Optei por “olhar de perto e de dentro”, segundo 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, conver-
sar com eles para tentar captar ao máximo do universo dos jovens dentro do contexto escolar, 
ferramentas estas utilizadas no processo etnográfico, que, segundo o autor, é uma forma especial 
de operar em que o pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e compartilha 
seu horizonte não para permanecer lá ou mesmo para explicar ou interpretar a lógica de sua 
visão de mundo, mas para, numa verdadeira relação de debate e troca, contrastar suas próprias 
teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento, ou ao menos 
uma pista nova, não prevista anteriormente (Magnani, 2012. p. 264).

As imagens nesta pesquisa foram recursos metodológicos importantes para que, além 
das descrições feitas por palavras no caderno de campo, o universo estudado possa ser mostra-
do, enriquecendo, assim, o estudo325. Cabe ressaltar, portanto, que as fotografias utilizadas em 
estudos etnográficos são chamadas de fotoetnografia. A fotografia etnográfica foi inserida nos 
estudos antropológicos com o objetivo de contribuir para um resgate de informações relacio-
nadas aos diferentes tipos de etnias, servindo, também, como fonte de comparação entre elas 
(Boni; Moresh, 2007).

A cartografia aparece como um método de pesquisa que dialoga com a etnografia, tra-
zendo novos elementos para aprofundar a discussão sobre encontros e afetos, “permitindo ao 
estudioso compreender os movimentos do desejo, apontar as linhas de força, as intensidades e 
os afetos que o atravessam” (Bittencout, 2011, p.69). O autor, em sua tese de doutorado, propõe 
uma etnocartografia, um recurso metodológico que uniria a subjetividade e o desejo, as represen-
tações e os símbolos, aquilo que está aparentemente visível numa pesquisa de campo etnográfica. 

A cartografia é um método criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari que trabalha com 
a criação de mapas. No entanto, são mapas que nada representam, mas fazem pensar. Juliana dos 
Anjos (2013), autora citada anteriormente, utilizou a cartografia para estudar as brincadeiras de 

325	 	Todos	os	cuidados	éticos	foram	tomados	para	que	as	imagens	da	escola	e	dos	alunos	fossem	registradas.	
Primeiramente,	 houve	 a	 autorização	 da	 escola	 para	 que	 a	 pesquisa	 fosse	 realizada,	 por	 meio	 da	
assinatura	do	termo	de	anuência,	o	qual	confirma	o	conhecimento	de	que	registros	fotográficos	seriam	
feitos	durante	a	coleta	de	dados.	Entretanto,	para	mim	não	era	importante	o	registro	de	quem	fazia, ou 
seja,	dos	jovens,	mas	os	registros	do que	eles	faziam	das	práticas	por	eles	desenvolvidas.	Nesse	sentido	
tomei	o	cuidado	de	não	registrar	os	rostos	de	frente,	mas,	sim,	o	momento	em	que	eles	realizavam	algo	
interessante para o estudo.
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rua, dessa maneira acompanhava a movimentação e os encontros das pessoas numa rua especí-
fica de Belo Horizonte. Assim foi possível explicar que na cartografia o objeto da pesquisa não 
preexiste, vai sendo produzido à medida que a investigação acontece, à medida que o pesquisa-
dor escreve e relê o diário de campo, à medida que é afetado por outras leituras (Anjos, 2013).

Todavia, no percurso da minha pesquisa na escola, percebi que acompanhar os movi-
mentos dos alunos, observar os encontros, principalmente durante o recreio, e entender o que 
acontecia a partir desses encontros, seriam alguns dos recursos da cartografia que eu iria utilizar 
para compreender melhor o contexto escolar. Pensar o recreio como um acontecimento seria 
mudar a maneira de olhar aquilo que já conhecia, de perceber algo. “Pesquisar um acontecimento 
não é olhar para os mínimos detalhes de todas as coisas, mas se lançar a um campo intensivo, 
se deixar afetar por aquilo que nos faz pensar” (Anjos, 2013, p.60). 

A autora, ao estudar as brincadeiras de rua estava focada nas experimentações das 
pessoas que frequentavam aquela rua e não as identificações, definições e interpretações de 
brincadeiras, pensando nas brincadeiras de rua como um acontecimento, no sentido de “atentar 
para a sua superficialidade, não procurar essências das brincadeiras ou a identidade nos sujeitos, 
nada profundo a ser descoberto, apenas acontecimentos” (Anjos, 2013, p. 60).

O acontecimento, por sua vez, altera a aparente repetição da vida cotidiana, na qual 
todo dia é sempre tudo igual (França e Lana, 2008). Os autores citam Deleuze, para dizer que 
o acontecimento 

é paradoxal da ordem da impropriedade: contraria o bom senso (que fecha o sentido) e 
o senso comum (que dá identidade fixas). [...] É exatamente por não ter sentido em meio 
àquilo que já existe que o acontecimento obriga o sentido, fazendo com que o sujeito bus-
que novos significados para dar conta do que acontece a ele (França e Lana, 2008, p. 5).

Nesse sentido, a escola possui uma rotina, um cotidiano, e o recreio faz parte disso. 
Todo dia, no mesmo horário, com as mesmas pessoas. É o que se vê. Entretanto, o que realmen-
te acontece quando todos os alunos da escola se encontram num mesmo espaço? Quais são os 
acontecimentos que emergem desses encontros?

Todas as observações, anotações e registros feitos durante o meu processo de iniciação 
da pesquisa, enquanto estava trabalhando com os meus alunos, antes mesmo de pensar em fa-
zer o mestrado, me ajudaram num processo de pensar diferente sobre o que se vê, tentar ler as 
entrelinhas, ver aquilo que realmente é, entender que na escola acontecem muitas outras coisas 
para além da sala de aula, para além de uma estrutura sobre a qual a escola é organizada. A 
organização dos tempos escolares em disciplinas com horários distintos, mantendo um intervalo 
para “descanso”, conhecido como recreio para que o aluno, e principalmente para que os pro-
fessores “recarreguem as energias” para continuar as aulas, é um ritual seguido pela escola, que, 
segundo Giorgio Agamben (2005), institui e assegura a estabilidade do calendário e do tempo. 

O autor nos ajuda a pensar a relação dos alunos com os tempos e espaços da escola, ao 
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explicar a relação do rito com o jogo. Ele começa a sua fala narrando uma pequena passagem 
da história de Pinóquio, na qual a vida era o jogo e tudo era divertimento. Como consequência 
disso, houve uma mudança e uma aceleração do tempo que, por sua vez, transformou o calen-
dário, modificando o ritmo, a alternância e a repetição dos acontecimentos. Nesse processo, a 
semana seria composta por seis sextas-feiras e um domingo e isso causaria uma paralisação e 
uma destruição no calendário. Por outro lado, nas sociedades primitivas, as “algazarras” e “as 
bagunças” tinham a função de instituir e assegurar a estabilidade do calendário. Nesse caso, ritos 
e calendários tinham uma relação funcional de preservar a continuidade do vivido (Agamben, 
2005, p. 83). 

Há uma relação, ao mesmo tempo de correspondência e de oposição, entre jogo e rito, 
no sentido de que ambos mantêm um vínculo com o calendário e com o tempo, mas este vínculo 
é, nos dois casos, inverso: o rito fixa e estrutura o calendário; o jogo, ao contrário, o altera e 
destrói. (Agamben, 2005, p. 84). 

Pensando no contexto escolar, percebe-se que a escola possui uma estrutura, um rito, 
uma forma de organização dos tempos escolares, divididos em tempo de estudo, delimitado pela 
estrutura dos horários das aulas e o tempo do não estudo, delimitado pelo recreio. Contudo, há, 
dentro dessa estruturação escolar, outras lógicas, outras formas, outros tempos, outras apro-
priações dos alunos que atravessam, dialogam e às vezes concorrem com os tempos e espaços 
estabelecidos pela escola. Concretamente há outros tempos como a entrada, a saída, o recreio, 
o trânsito de pessoas que acontecem na escola e que muitas vezes não é percebido pelos profes-
sores e coordenadores.

A fragmentação dos tempos escolares é um processo vivido na sociedade como um todo, 
que passa por uma nova organização dos tempos sociais, que gestou uma mais clara separação 
entre o tempo de trabalho e o tempo do não trabalho, bem como um processo de racionalização 
que impregna todas as instâncias sociais a partir de determinado momento, como afirma Melo 
(2013, p. 25). 

Esse entendimento sobre o tempo do lazer separado das outras esferas da vida, em que o 
lazer só poderia ser vivenciado num tempo disponível após o cumprimento de todas as obrigações 
sociais (incluindo compromissos familiares e religiosos, além do trabalho) foi, por muitos anos, 
difundido e discutido por alguns autores do campo de estudos do lazer, chamados clássicos326.

Numa discussão mais ampla sobre o conceito de lazer, Vitor Melo (2103) questiona se 
esse conceito consegue explicar todos os elementos que se colocam sob o “manto” do que cha-
mamos de lazer, o qual, por si só, segundo o autor, já é uma abstração, uma criação teórica para 
tentar explicar fenômenos por vezes muito diferentes e que geraram os mais diversos termos, 
como diversão, divertimento, ócio, tempo livre, brincadeiras, recreação, etc, mas que, entretanto, 

326	 Vários	 autores	 contribuíram	 para	 a	 construção	 do	 campo	 teórico	 do	 lazer,	 cada	 qual	 com	 o	 seu	
entendimento	sobre	o	que	é	o	lazer	e	como	é	vivenciado.	Não	é	necessário	para	o	entendimento	da	
pesquisa	o	aprofundamento	dessas	questões	 já	 tão	discutidas.	Para	um	maior	conhecimento	desse	
assunto, ver Marcellino (2010).
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não tiveram a mesma força do termo lazer. O autor explica que isso se deve ao fato de que os 
bons conceitos são aqueles que se aproximam da forma mais ampla possível do objeto ao qual 
se propõe conceituar e têm sempre algo de generalização e algo de particular, sem desconsiderar 
nenhum desses dois aspectos. 

Nesse sentido, o conceito de lazer, segundo o estudioso, permite operar com as diver-
sas noções de lazer, sem abandonar o conceito, o que pode ser percebido em suas pesquisas, ao 
denominar de estudos da diversão o que academicamente temos constituído com Lazer para 
discutir a história do Rio de Janeiro no século XIX (Melo, 2013). 

Entretanto, o autor aponta algumas possíveis mudanças em relação ao conceito de lazer. 
Ele afirma que

A base material que tornou possível a construção da abstração que é o conceito de Lazer 
pode estar com seus dias contados. Falo aqui do rompimento, para, para o bem e para o mal, 
das fronteiras rígidas entre o trabalho e não trabalho, entre rural e urbano, entre exterior e 
interior; do rompimento dos limites físicos de duas dimensões fundamentais à experiência 
humana, tempo e espaço, o que causa profundas mudanças em nossas vivências sociais. 
[...] Os desdobramentos desse processo podem vir a gerar um novo conceito (ainda que 
mantendo a mesma palavra). Pode ser que daqui a algum tempo nossos livros e reflexões 
estejam bastante desatualizados por essa nova configuração do fenômeno (Melo, 2013, p. 32).

Corroborando com Melo (2013), Gomes e Elizalde (2012, p. 84) já haviam apontado 
em seus trabalhos algumas mudanças sociais já observadas, ao dizerem que não há fronteiras 
absolutas e rígidas entre o trabalho e o lazer, tampouco entre o lazer e as obrigações diárias, 
sendo que esses aspectos se mesclam e se interpenetram, dinamicamente, na vida cotidiana. Os 
autores entendem o lazer como uma necessidade humana e uma dimensão da cultura caracte-
rizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social. Nesse sentido, 
para entender como o lazer é vivenciado pelos alunos no tempo/espaço da escola, através das 
diferentes manifestações culturais, utilizei as noções de ludicidade e do brincar dentro do conceito 
de lazer para o melhor entendimento deste trabalho. 

A escola, entendida como um espaço polissêmico, possui diversos significados para 
todos aqueles que a frequentam diariamente, transformando um espaço exclusivamente de 
aprendizagem formal, rígida, professor-aluno, num espaço multicultural, rico em experiências 
e vivências (Dayrell, 2009).

Nesse sentido, os processos de ensino/aprendizagem acontecem a todo o momento e 
em todos os lugares no contexto escolar, ou seja, é nas relações interpessoais e nas práticas so-
ciais que percebemos a riqueza desses encontros, principalmente quando os alunos estão fora 
de sala, proporcionando aprendizados de inúmeras atividades, seja um jogo, uma brincadeira 
ou em uma conversa informal. 

O lazer é, nesse contexto, entendido como as práticas e atividades, brincadeiras, jogos, 
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ações, como andar pela escola, escutar música, movimentações, experiências e vivências que 
os alunos experienciam quando não estão em sala de aula. Ou seja, lazer é tudo o que emerge 
a partir desses encontros, principalmente as aprendizagens que ocorrem e vão ao encontro do 
entendimento da relação ensino-aprendizagem, pautada na noção de transmissão de represen-
tações, de transmissão de conteúdos mentais, para além de uma discussão centrada no ensinar, 
nas metodologias de ensino, na escolarização do conhecimento e das práticas sociais, para uma 
ênfase no aprender, em uma perspectiva de estranhamento da noção de transmissão como uma 
única forma de reconhecer processos de aprendizagem (Faria et al, 2011, p. 10)

As ideias de Faria et al. (2011) são pautadas na noção de aprendizagem situada de Lave 
e Wenger (1991), na qual o processo de aprendizagem sempre está acontecendo, sendo ele inse-
parável da prática social cotidiana. Nas conversas com os alunos, houve relatos que confirmam 
os quão expressivos são os encontros e quantas vivências diferentes acontecem nesses momentos, 
marcados por aprendizagens diferenciadas na prática social do contexto escolar. 

A escola, então, é um espaço onde o lazer é vivenciado, onde há uma inter-relação sem 
que haja a necessidade de uma separação entre esses tempos, não havendo, portanto, fronteiras 
absolutas e rígidas entre eles, assim como os tempos/espaços do mundo do trabalho e do contexto 
do lazer, pois esses aspectos se mesclam e se interpenetram, dinamicamente, na vida cotidiana 
(Gomes & Elizalde, 2012, p. 84).

Essas experiências e vivências nos mostram que na escola acontecem muito mais ati-
vidades do que aquelas formalmente planejadas pelo professor. Através das observações feitas, 
pude perceber que os tempos e espaços da escola do conhecimento são vividos intensamente, 
de diversas formas, por cada jovem que ali se encontra, seja menino ou menina. Do seu jeito, a 
sua maneira, sozinho ou em grupo, a vida acontece dentro da escola e a rede de conhecimentos 
é distribuída nesses espaços. O recreio é, portanto, o momento em que os jovens têm o tempo 
e o espaço a seu favor, podendo fazer o que quiserem, seja se movimentar em alguma atividade 
física, ou apenas descansar. 

Ressalto, todavia, que não pretendo aqui negar a importância que a escola possui na 
difusão dos saberes e de um conhecimento especifico. Entretanto, há uma outra escola que 
também acontece, muitas vezes paralelamente, muitas vezes ao mesmo tempo, compondo o 
universo escolar. 

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 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.
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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. 

Observá-los, conversar com eles, me fez compreender a riqueza dos encontros. Os alu-
nos 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.
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COnCepçÕes de Lazer dOs esTUdanTes dO ensinO 
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RESUMO: O presente texto resulta da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal. 
O estudo foi realizado em uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais na região metropolitana de Belo Horizonte/MG/Brasil, 
com o objetivo de compreender as concepções de lazer de seus estudantes. Foram 
realizadas a pesquisa bibliográfica e de campo composta por observação participante 
e questionário para coleta de dados tratados pela técnica de análise de conteúdo. Os 
estudantes possuem uma jornada diária extensa na instituição de ensino, em torno 
de 10 horas e 30 minutos na instituição escolar com uma média 3 horas por dia 
disponíveis para realizar outras atividades para além dos estudos, como alimentação 
e práticas de lazer. O lazer é concebido pelos estudantes como a busca pelo prazer, 
divertimento, descanso. As concepções são produzidas a partir do entendimento da 
compensação, brechas e desobrigações das rotinas de estudo. As concepções de lazer 
apropriadas pelos estudantes tangenciam características funcionalistas, as quais não 
são de fato negativas. Porém, essa lógica não deve ser exclusivamente norteadora 
das práticas, é necessário que a compreensão de lazer tangencie a função social de 
produção cultural e espaço de convivências das culturas.

PALAVRAS CHAVE: Concepções de lazer. Práticas culturais. Instituto Federal.

RESUMEN: Este texto es el resultado del trabajo de investigación para la conclusión 
del Curso de Graduación de Educación Física en la Universidad Federal de Viçosa - 
Campus Florestal. El estudio se realizó en una unidad del Instituto Federal de Ciencia 
y Tecnología de la Educación de Minas Gerais en la región metropolitana de Belo 
Horizonte / MG / Brasil, con el objetivo de comprender los conceptos de ocio de 
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sus estudiantes. Se realizó una investigación bibliográfica y de campo, compuesta 
por observación participante y un cuestionario para recolectar datos tratados por 
la técnica de análisis de contenido. Los estudiantes tienen una carga de trabajo 
diaria extensa en la institución educativa, alrededor de 10 horas y 30 minutos en la 
institución educativa con un promedio de 3 horas diarias disponibles para realizar 
actividades distintas a los estudios, como prácticas alimentarias y de ocio. El ocio es 
concebido por los estudiantes como la búsqueda del placer, la diversión, el descanso. 
Las concepciones se producen a partir de la comprensión de la compensación, las 
lagunas y la desvinculación de las rutinas de estudio. Las concepciones de ocio de 
las que se apropian los estudiantes tocan características funcionales, que no son 
realmente negativas. Sin embargo, esta lógica no debe ser exclusivamente orientadora 
de prácticas, es necesario que la comprensión del ocio toque la función social de 
producción cultural y espacio de convivencia de culturas.

PALABRAS CLAVE: Concepciones de ócio. Practicas culturales. Instituto Federal.

inTrOdUçãO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) foi ins-
tituído nos termos da Lei n° 11.892/2008 com vínculo ao Ministério da Educação como parte 
das ações de políticas de educação profissional e tecnológica que visavam ampliar a oferta de 
cursos técnicos, principalmente na forma integrada com o ensino médio. O IFMG possui na-
tureza jurídica de autarquia e se constitui como uma instituição de educação superior, básica e 
profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de co-
nhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica (MEC, 2018). Diferentemente 
de outras instituições de ensino técnico, restritas à capacitação técnica, o IFMG busca superar a 
dualidade entre formação humana e capacitação técnica. Portanto, visa uma educação voltada 
para a formação humanística, técnica e científica, considerando o mercado de trabalho, bem 
como a emancipação do cidadão capaz de atuar com criticidade, transformando e mudando 
sua realidade.  

Entretanto, o IFMG possui especificidades e organizações de tempo, espaço e currículo. 
Na instituição pesquisada foi diagnosticada uma grade curricular tendo em média 18 disciplinas 
entre as técnicas e propedêuticas, distribuídas nos dois turnos diurnos. Os estudantes passam 
em média 10 horas e 30 minutos diários na instituição, com uma rotina intensa de estudos que 
tem como pano de fundo a ascensão social no mundo do trabalho. Contudo, Turmena e Azeve-
do (2017) afirmam que ainda que as políticas educacionais no Brasil sejam influenciadas pelos 
princípios do mercado e do desenvolvimento capitalista, a instituição dos institutos federais 
não atendeu somente a lógica do capital. Considerando o cenário desenhado pelos autores, há 
o entendimento de que mesmo que o Estado caracteriza-se pelo mínimo nas políticas públicas 
e sociais há uma tentativa nos institutos federais de contribuir para outras demandas sociais.
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Nesta perspectiva, uma das políticas sociais voltadas para os docentes, discentes e demais 
pessoas da comunidade do IFMG é o Programa Institucional de Esporte e Lazer (PIEL) instituído 
pela Portaria 459/2019 que regulamenta ações institucionais constituídas de práticas esportivas, 
experiências culturais, atividades físicas e vivências de lazer para a comunidade do IFMG. O 
PIEL visa atender a comunidade interna e externa do IFMG por meio de promoção de práticas 
esportivas e de lazer que contemplem os princípios da cidadania, inclusão, participação social, 
promoção da saúde, bem como a democratização do acesso ao lazer e ao esporte (MEC, 2019).

Partindo da premissa que o lazer é um direito social previsto na constituição e, con-
siderado como uma dimensão da cultura, é compreendido que sua inserção no contexto do 
IFMG proporciona, principalmente, aos estudantes uma relevante possibilidade de experiências 
e aprendizagens que ultrapassam a perspectiva do conhecimento técnico e científico, também, 
presente nos currículos institucional. Nesse sentido, as experiências de lazer proporcionadas no 
IFMG são entendidas como produção cultural humana que estabelece relações dialógicas com 
diferentes dimensões da vida, como trabalho, educação, saúde, economia (Gomes, 2011). Por-
tanto, esse estudo baseia-se nas possibilidades de vivências dos estudantes do IFMG e investigou 
os conhecimentos produzidos a partir das experiências desses sujeitos visando a compreensão 
das concepções de lazer atribuídas por eles.

Com isso, esse estudo busca contribuir para o campo de Estudos do Lazer a partir do 
debate necessário sobre a democratização do lazer, bem como sobre a produção de conhecimentos 
sobre o lazer que influenciem os modos de vida dos jovens e adultos estudantes da instituição 
IFMG. 

perCUsO meTÓdOLOgiCO 

No intuito de analisar as concepções de lazer dos estudantes de uma unidade IFMG, 
esse estudo baseou-se numa abordagem qualitativa que, de acordo com Minayo (2002), permi-
te centrar-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais, trabalhando com 
universos de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Portanto, possibilita 
diagnosticar a dinâmica vivida pelos sujeitos da pesquisa e compreender seus pensamentos.

O percurso metodológico adotado nesse estudo é uma combinação de pesquisa biblio-
gráfica e pesquisa de campo. A primeira, iniciou-se com a busca em sites como Scielo, Google 
Acadêmico e sistemas de bibliotecas digitais utilizando os descritores Lazer, Educação Profis-
sional, IFMG os quais possibilitaram um apanhado dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema, 
balizando e norteando as etapas do estudo.

A pesquisa de campo foi caracterizada pela observação participante e os instrumentos 
para coleta de dados foram o caderno de campo e questionário. Segundo Marconi e Lankatos 
(2010), a observação participante permite a imersão do pesquisador no campo e sua interação 
com o objeto de estudo e os sujeitos. Essa imersão permitiu perceber as dinâmicas e rotinas 
dos estudantes diariamente na instituição anotadas em caderno de campo e facilitou a relação 
amigável entre pesquisador e pesquisado para a execução do questionário, cujo roteiro foi ela-
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borado a partir da revisão bibliográfica e da observação em campo. Os dados foram analisados 
por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (1997). 

Com a inserção na instituição, o primeiro passo foi à realização da apresentação do pro-
jeto de pesquisa para os diretores da escola e por meio da assinatura do Termo de Anuência, foi 
solicitada a autorização para o início da pesquisa. A partir dos objetivos do estudo e as questões 
levantadas em campo e nas pesquisas bibliográficas, foi elaborado um questionário contendo 14 
questões, entre abertas e fechadas que foi aplicado aos sujeitos da pesquisa. Para definição dos 
sujeitos da pesquisa foi feito um recorte dos estudantes dos cursos técnicos integrados (automação, 
mecânica e química). Nesse sentido, foram selecionados os estudantes do 1° ano entendendo que 
por ser o primeiro ano na instituição de ensino, de jornada em tempo integral, rigorosa quanto à 
produção acadêmica e, por isso, passariam por um processo de adaptação nesse novo contexto, 
consequentemente, a uma nova organização dos tempos sociais. Totalizando um público de 190 
estudantes. Como critério de inclusão, o aluno deveria estar regularmente matriculado no 1° dos 
cursos técnicos integrados (automação, mecânica ou química) e ter ingressado no ano letivo de 
2019. Além, do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de 
Autorização dos pais para os estudantes menores de 18 anos, devidamente assinado e entregue 
no prazo pré-estabelecido. 

Após apresentar os objetivos aos sujeitos da pesquisa foi feito o convite para participa-
rem de forma voluntária. Dentre os questionários entregues, foram devolvidos um total de 89 
questionários. Destes, foram excluídos do estudo 15 porque não houve assinatura dos termos. 
Assim, a análise contou com dados de 74 questionários.  Os trechos citados no decorrer do 
texto correspondem às respostas dos estudantes, não estão identificados por códigos, mas estão 
transcritos na forma do questionário.

Considerando os debates no campo de estudos do lazer e como ele é percebido/cons-
tituído pelos sujeitos foram elencadas as categorias que contribuíram para a compreensão das 
concepções de lazer atribuídas pelos estudantes do IFMG: tempo e atitude.

as COnCepçÕes de Lazer dOs esTUdanTes

Considerando a organização dos tempos na instituição de ensino pesquisada faz-se 
necessário entender sua organização uma vez que eles são partes constituintes e influenciam 
as relações dos estudantes com as práticas culturais do lazer. Na unidade IFMG estudada as 
atividades de ensino se dão em dois turnos, o matutino (7h20 até 12h35 horas) e o vespertino 
(13h15 até 17h40 horas). Essa organização permite perceber que a instituição caracteriza-se 
como um espaço de ensino, podendo sugerir uma valoração do tempo de ensino necessário aos 
conhecimentos técnicos/científicos visto que os estudantes estão, nesse contexto, comprometidos 
com as atividades pedagógicas voltadas para a instrução. Dessa forma, a organização dos tem-
pos de estudo sugere ser insuficiente para garantir a educação em sua amplitude, que significa 
considerar o processo de produção e participação cultural e a autonomia para o exercício das 
práticas de lazer.
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Ao perguntar aos alunos sobre o tempo médio eles passam na instituição por dia, as res-
postas variaram entre 8 e 12 horas, com média de 10,5 horas/dia. Cada turno possui seis 
horários de aula de 50 minutos e um intervalo de 15 minutos. O tempo entre o final do 
primeiro turno e início do segundo é disponível para o almoço. É importante destacar que 
as turmas ainda possuem poucas janelas de horário vago em suas grades de horário. Assim, 
sobre o tempo de permanência na instituição há uma média de 3 horas para atividades de 
alimentação e outras práticas (Nota diário de campo, 2019).

Nesse contexto, a ênfase à categoria tempo se dá numa perspectiva cronológica e não o 
caráter de tempo social.  O sociólogo Joffre Dumazedier, cuja influência é marcada nos estudos 
iniciais no campo do lazer, ao conceituar lazer no que se refere ao elemento tempo, o compreende 
em oposição às obrigações familiares, sociais e, nesse caso, às escolares. O lazer seria concebido 
pela relação com o tempo livre das obrigações que, na dinâmica da vida dos estudantes do IFMG, 
torna-se insuficiente para outras vivências e necessidades humanas. 

É comum ver nos mais variados espaços (ginásio, cantina, corredores, graminha, etc.) os 
alunos reclamando que possuem várias listas de exercícios para entregar e realizando-as 
(Nota diário de campo, 2019).

Gomes (2004, p. 121) afirma que a relação trabalho e lazer, aqui estendido também 
para quaisquer relações de obrigações oriundas da dinâmica social, que apesar de possuírem 
particularidades distintas, integra a teia social e, por isso, é preciso levar em conta as relações 
dialéticas que esses fenômenos estabelecem, hora corroborando ou afastando esses determinados 
fenômenos.  Todavia, Gallo (2008) afirma que nas práticas do contexto microssocial o aluno 
é “levado a assumir posturas de liberdade, respeito, responsabilidade” (p.17). Desse modo, o 
tempo é visto a partir de uma dimensão cultural que impede de pensa-lo somente pela ótica 
administrativa e burocrática. Assim, é possível perceber brechas como descrito abaixo:

Diversas formas de fruição e apropriação do espaço do ginásio: casais abraçados namo-
rando, alguns alunos estudando com livros ou com caderno na mão, alunos conversando, 
brincadeiras, alunos comendo marmita ou lanches nas arquibancadas, alunos deitados no 
colchão parecendo que estão dormindo; a maioria, assistindo jogo mesmo realizando outras 
atividades, os que torcem mais ativamente geralmente são as salas que os times estão jogan-
do” “Quando era permitido ligar o som, tinha música e os alunos dançavam nos intervalos 
dos jogos (Nota diário de campo, 2019).

Na expectativa de refletir sobre as práticas e os tempos sociais no contexto escolar 
pode-se compreender esses momentos a partir de uma dimensão de ação/atitude referenciada 
na expressão dos sujeitos e nas formas como apropriam dessa dimensão lúdica de suas práticas. 
Ainda que as atividades escolares estejam presentes nesse tempo/espaço relatado pela observação, 
existe uma evidência da atitude e do brincar como potencialidades do lazer. Isso contribui para 
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relacionar o lazer a uma dimensão de prazer e satisfação, e também, a uma dimensão simbólica. 
Para Debortoli (2004)

O brincar se manifesta como dimensão que é simbólica, constitui inserção cultural, se ex-
pressa como linguagem e como processo de elaboração de significados e sentidos coletivos, 
contextualizados e enraizados no universo social que o legitima (p.20).

O autor atenta sobre os diversos usos do brincar, que pode ser a partir da contextua-
lização e produção e ainda, da sua utilização como artefato para reprodução de estruturas que 
são ensinadas aos sujeitos com um sentido técnico e moral. Assim, é necessário considerar os 
discursos e apropriações do brincar e seus equívocos (Debortoli, 2004). O entendimento do lazer 
numa perspectiva ampliada, em termos de valores e ludicidade, possibilita a compreensão da 
realidade em níveis mais complexos, enriquecendo o espírito crítico. Tal compreensão dar-se-á 
mais rapidamente pela ação educativa para o lazer associada à sua vivência, que pela restrita 
participação nas atividades, ou seja, à educação pelo lazer (Marcellino, 2003).

Nos momentos de intervalo e horário de almoço no ginásio sempre é desenvolvida alguma 
prática esportiva. Nesses momentos, é comum ver alunos espalhados pelas arquibancadas 
com caderno realizando listas de exercícios ao mesmo que também observam e participam 
das atividades. Sempre escuto lamentações falando que poderia ter terminado a lista de 
exercício se não estivesse jogando bola (Nota diário de campo, 2019).

Uma demanda demasiada de tarefas escolares traz implicações na organização dos 
tempos/práticas visto que gera tensões entre o desejo pela interação com a prática de lazer e a 
ansiedade do cumprimento dos compromissos acadêmicos. Segundo Marcellino (2003, p.29) “a 
disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplati-
va”, e para conseguir cumprir todas as atividades de ensino visando um desempenho satisfatório, 
os estudantes investem esforços. Todavia, sem abrir mãos de algumas experiências possibilitadas 
no tempo espaço de ausência de aula, mesmo que influencie a execução do trabalho acadêmico 
quanto a satisfação de necessidades como alimentação. Isso leva à reflexão sobre como as relações 
estão imbricadas, evidenciando as tensões vividas, isso foi reforçado nas observações de campo. 
Tal perspectiva apresenta o lazer vivenciado em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou 
grupo social e estabelece relações dialéticas com as necessidades, os deveres, as obrigações e 
especialmente com o trabalho produtivo, no caso dos estudantes, os estudos.

No processo de imersão no campo e de retorno dos questionários, foram observadas 
práticas que compõem o universo do lazer sendo vivenciadas pelos estudantes na instituição, tais 
como conversar com amigos, acessar as redes sociais, escutar musicas, atividades esportivas, jogos 
e brincadeiras, Cineclube, Slam, leitura de livros, jogos virtuais entre outras, nos mais variados 
espaços englobando os diferentes interesses culturais do lazer. 

As concepções de lazer presentes nas respostas dos estudantes, também são marcadas 
pela associação como um tempo/momento ou atividades que proporcionem prazer, diversão, 
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descontração, relaxamento e descanso. Os estudantes compreendem que esses momentos são 
tangenciados por livre escolha e de caráter não obrigatório. 

Atividade que gosto de praticar e que considero relaxante e divertido.

Tempo livre que eu tenho para divertir e descansar.

Atividades que envolvam diversão e/ou descanso. 

Tempo destinado à diversão, descanso e distração. 

É algo que você faz por prazer e diversão sem nenhuma 

Obrigação.

Tudo aquilo que se faz por prazer. 

Sem duvidas os elementos descritos acima fazem parte das construções conceituais do 
lazer e integrando sua gama de sentidos e possibilidades. Segundo Marcellino (2002 p. 17), “a 
realização de qualquer prática de lazer envolve a satisfação de aspirações dos seus praticantes.” 
Entretanto, é necessário refletir sobre alguns equívocos que podem restringir as possibilidades 
de lazer ou colocá-lo como exclusivo de determinados sentimentos, como por exemplo, o prazer. 

Melo e Alves Junior (2012) revelam que, apesar do prazer ser um aspecto essencial para 
o ser humano, ele não deve ser entendido como exclusividade desses momentos e que pode, 
também, ocorrer no trabalho. Assim, entendendo que os estudos são o trabalho dos alunos e 
pela sua forma de organização, com rotina maçante de aulas e inúmeras atividades extraclasse, 
acabam dificultam o encontro do prazer nesses momentos. Entretanto, mesmo nesse contexto, 
os alunos encontram oportunidade de vivenciar práticas prazerosas de lazer em tempos/espaços 
de relações tênues.  

Nesse contexto, outro cuidado que deve ser tomado e pensado, é na possibilidade de 
busca por descanso nos momentos de lazer. Este, podendo ser alcançado por não fazer nada ou 
por optar em atividades com características mais contemplativas, que também são possibilida-
des de compreender o lazer. O que deve ser questionado é se esse descanso, dentro da gama de 
possibilidades, é por opção da pessoa ou se é uma necessidade fisiológica causada pela rotina. 
Neste ultimo caso, o dormir ou o não fazer nada, teria como pano de fundo a recuperação das 
forças de trabalho. 

Em alguns discursos dos alunos também foi identificado elementos que traduzem e re-
duzem o lazer a práticas realizadas/executadas, sendo facilmente associado à parte do conceito 
proposto por Dumazedier (1973), onde o autor entende o lazer como um conjunto de ocupações. 

Jogar esportes, como por exemplo, futebol.

Lazer é um momento de relaxamento e descontração, está relacionado a atividades Atléticas. 
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Tempo livre para poder brincar, zoar e etc.

Lazer é leitura. 

Lazer é o ato de sentir prazer ao executar algo.

Esse conceito ainda está presente no imaginário da nossa sociedade e influenciou e ainda 
influência diversos pesquisadores. Assim, conforme os estudos do lazer foram avançando, alguns 
autores ampliaram esse entendimento. Nesse sentindo, Marcellino (2013) compreende o lazer,

como a cultura – compreendida em seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada ou fruída) 
no “tempo disponível”. O importante, como traço definidor, é o caráter “desinteressado” 
dessa vivência. Não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além da 
satisfação provocada pela situação (Marcellino, 2013, p.36). 

 Esse conceito permitiu abarcar as possiblidades contemplativas, o ócio e todas as outras 
manifestações culturais produzidas pela humanidade como práticas de lazer. Outro ponto nos 
discursos dos estudantes é o lazer como um momento destinado a ele mesmo, no qual o sujeito 
consegue tomar as regias de sua própria vida com o poder de definir o que é melhor para si, o 
que irá fazer e quando fazer. Essas características são reduzidas na dinâmica da organização 
escolar, com suas regras, valores e condutas.   

Um momento no qual destino a mim. 

Atividade que eu escolho fazer, no meu tempo livre.

Qualquer tempo que eu passe descansando com coisas que eu gosto.

Atividade praticada espontaneamente pela, por vontade própria.

São atividades que cabe somente a mim a decisão de realiza-las ou não.

É possível associar esse pensamento as ideias de Dumazedier, nas quais o autor destaca 
um sistema de caracteres específicos e constituintes do lazer; o caráter liberatório, o desinteressa-
do, o hedonístico e o pessoal. Marcelino (2013) reforça que o elemento atitude, onde os pontos 
fundamentais no lazer são o caráter desinteressado da vivencia (ela pode ou não ter sentidos 
para ocorrer) e a escolha individual. 

E, por fim, os estudantes compreendem o lazer como um momento sem preocupações 
e sem obrigatoriedade. Um momento de desligar-se do mundo, esquecer as obrigações, sobre-
tudo escolares. É no lazer que os alunos encontram uma forma de aliviar as tensões vividas no 
campus. Fato que precisa ser discutido, pois o lazer pode sim ser um compensador de tensões ou 
uma válvula de escape, mas limita-lo a isso é retirar a capacidade de desenvolvimento criadora 
e crítico da realidade e contribuir para alienação e manutenção da ordem social vigente.
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COnsideraçÕes Finais

As práticas que os estudantes do IFMG se envolvem são pertencentes ao campo das 
linguagens e manifestações culturais, as quais podem constituir o universo do lazer. Na dimen-
são da cultura, o lazer pode ser designado como prática/atividade e como processo de desen-
volvimento e de expressão de vida. Assim, seus processos educativos podem constituir-se como 
espaço de expressão de identidades do grupo social e das tensões, conflitos e contradições que 
caracterizam as relações dos sujeitos entre si e com o mundo. Essa interpretação contribui para 
pensar a formação cultural imprescindível para uma formação humana proposta pelo IFMG.

As concepções de lazer apropriadas pelos estudantes tangenciam características fun-
cionalistas, as quais não são de fato negativas. Porém, essa lógica não deve ser exclusivamente 
norteadora das práticas, é necessário que a compreensão de lazer tangencie a função social de 
produção cultural e espaço de convivências das culturas. As concepções de lazer podem orientar 
processos educativos de conservação ou inovação, considerando os sujeitos estudantes como co-
nhecedores, produtores e protagonistas de demandas de democratização, acesso e possibilidades 
de vivências de lazer nas diferentes dimensões da vida.
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O CUrrÍCULO-Lazer na edUCaçãO prOFissiOnaL 
TeCnOLÓgiCa: JUVenTUdes e eXperiÊnCias em diÁLOgO

Marie Luce Tavares329

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco

RESUMO: O currículo escolar é um território atravessado por segmentos binários, 
classes sociais, gêneros, gerações, espacialidades, mas implicado por uma função 
subjetiva, que nos interpela, acionando e modelizando intensidades e perceptos. 
Assim, o currículo comporta uma dimensão macropolítica, mas também micropo-
lítica, e atua como artefato importante na produção de subjetividades, ainda mais 
considerando que as/os jovens o vivenciam em boa parte de seu tempo. No contexto 
da Educação Profissional Técnica e Tecnológica, jovens inseridas/os no Ensino Médio 
Integrado vivenciam o currículo experimentando uma dupla jornada de aulas (em 
período integral), tendo em média 17 disciplinas ao longo do ano. E é neste cenário 
que organizam seus tempos e buscam por tempo livre. As juventudes se relacionam 
com o tempo livre como uma forma de apropriar-se dos espaços, podendo redes-
cobrir e ressignificar territórios, atribuindo-lhes usos imprevistos. O objetivo deste 
trabalho é traçar reflexões a partir dos diálogos entre as experiências com lazer das/
os jovens-estudantes no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco e o currículo 
da instituição a partir da tecitura de um Currículo-Lazer. Para tanto, busquei traçar 
uma cartografia, potencializada pela observação participante e rodas de conversa.

PALAVRAS-CHAVE: Currículo-Lazer. Educação Profissional e Tecnológica. Juven-
tudes. Experiências. Estudos Culturais.

RESUMEN: El currículo escolar es un territorio atravesado por segmentos binarios, 
clases sociales, géneros, generaciones, espacialidades, pero implicado por una 
función subjetiva, que nos desafía, desencadenando y modelando intensidades y 
percepciones. Así, el currículo tiene una dimensión macropolítica, pero también una 
dimensión micropolítica, y actúa como un artefacto importante en la producción de 
subjetividades, más aún si se considera que los jóvenes lo experimentan en buena 
parte de su tiempo. En el contexto de la Formación Profesional Técnica y Tecnológica, 
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los jóvenes de Bachillerato Integrado experimentan el currículo experimentando una 
doble jornada de clases (a tiempo completo), cursando un promedio de 17 asignaturas 
a lo largo del año. Y es en este escenario donde organizan sus tiempos y buscan 
tiempo libre. Los jóvenes relacionan el tiempo libre como una forma de apropiarse de 
espacios, poder redescubrir y replantear territorios, atribuyéndolos a usos imprevistos. 
El objetivo de este trabajo es analizar los diálogos identificados entre las experiencias 
de ocio de los jóvenes estudiantes del Bachillerato Integrado del Instituto Federal de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ouro Branco y 
el currículo de la institución basado en tejiendo un Currículum-Ocio. Por lo tanto, 
traté de dibujar una cartografía, realzada por círculos de conversación y observación 
participante.

PALABRAS CLAVE: Currículum-Ocio. Educación Profesional y Tecnológica. Jóvenes. 
Experiencias. Estudios culturales.

inTrOdUçãO

A escola 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. Ressaltamos que a vivência do lazer ocorre 
em muitos espaços e tempos, e principalmente fora da escola. Contudo, a escola tem se configurado 
neste lugar embora a política não a reconheça para esta finalidade, exceto em casos de projetos 
extracurriculares ou de educação para o lazer. Para reconfigurar este espaço, é indispensável 
um trabalho integrado entre Direções, Conselhos, corpo docente, discente e comunidade. De 
acordo com este aspecto, uma das possibilidades é a disponibilização dos espaços escolares para 
a comunidade. Isso somente será possível à medida que as organizações comunitárias passem a 
assumir, também, a tarefa de gerir estes espaços, e zelar pelo patrimônio público. Não se trata 
de algo simples, porém possível de ser concretizado por meio do diálogo e da organização entre 
os diferentes sujeitos participantes deste processo.

Diante dessas novas perspectivas e ao abordar o cenário da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, considero fundamental explicitar que a expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica foi apresentada pelos Governos Lula e Dilma como uma 
possibilidade para a ampliação do acesso à educação e de permanência e aprendizagem nos sis-
temas de ensino. Essa política social visava dar respostas à sociedade uma vez que a educação, 
atingida pela crise e pelas políticas neoliberais, vinha perdendo suas referências.

Essas novas instituições oferecem parte das vagas ao Ensino Médio Integrado, com a 
finalidade de oportunizar a/ao jovem uma possibilidade de formação profissional já nessa etapa 
do ensino. O Ensino Médio Integrado, implantado pelo Decreto 5.154/04, tem a categoria tra-
balho, como princípio educativo, portanto, vinculada à educação numa perspectiva superadora 
da dualidade presente entre formação específica e formação geral (Brasil, 2004).
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Neste contexto, no Ensino Médio Integrado, trabalho e escola passam a ser entendidos 
como esferas da vida humana nas quais se dá, de forma integrada, a produção da existência. 
Existências que se definem a partir das relações sociais em que homens e mulheres constituem a 
si mesmos, uma dada formação social cujas características estão condicionadas pela forma como 
se consideram não só as tecnologias, a educação, o trabalho, mas, também, outras esferas da vida 
humana, como o lazer. Assim, o objetivo deste estudo é, no contexto da educação profissional, 
traçar reflexões a partir dos diálogos entre as experiências com lazer das/os jovens-estudantes 
no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco e o currículo da instituição a partir da tecitura de um 
Currículo-Lazer. Destaco que este estudo compõe a tese de doutoramento intitulada “Entre o 
não dito e o que se expressa: juventudes, experiências e o Currículo-Lazer na escola”, vinculada 
ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

Na caminhada metodológica da pesquisa realizada para o doutorado busquei suporte 
nos Estudos Culturais e nas Teorias Pós-críticas de Currículo, a partir da cartografia com Deleu-
ze e Guatarri, e da análise de discurso de inspiração foucaultiana. Encontrei nas linhas de fuga 
os diálogos potentes entre as experiências juvenis, o lazer e a escola. O interesse por estudar o 
Campus Ouro Branco se deu no sentido de possibilitar maior diálogo com minha prática pe-
dagógica a partir das minhas inquietações como professora de Educação Física que se defronta 
com múltiplas situações para as quais não encontro respostas pré-estabelecidas. Nesse contexto 
dinâmico, procurei colocar em movimento todo um conhecimento que envolve elementos de 
origens acadêmicas e experienciais pessoais; em que busquei mobilizar não só teorias e técnicas, 
mas também minhas concepções, sentimentos e o meu saber fazer. 

O ensinO mÉdiO inTegradO na edUCaçãO prOFissiOnaL e TeCnOLÓgiCa: 
HÁ LUgar para O Lazer?

De acordo com Frigotto, Ciavatta & Ramos (2005), o sentido do termo integrado na 
formação do aluno no ensino técnico integrado ao Ensino Médio é da totalidade, na compreensão 
do todo, analisando as partes, a educação fica considerada como completude social. O ensino 
integrado busca a formação da/o aluna/o englobando o Ensino Médio e ensino técnico, ao mesmo 
tempo, fazendo com que a/o aluna/o egresso tenha as competências e habilidades necessárias 
para a inserção no mercado de trabalho. 

Frigotto, Ciavatta & Ramos (2005, p. 44-45) destacam que

O Ensino Médio Integrado é aquele possível e necessário em uma realidade conjunturalmente 
desfavorável - em que os filhos dos trabalhadores precisam obter uma profissão ainda no 
Ensino Médio, não podendo adiar este projeto para o nível superior de ensino - mas que 
potencialize mudanças, para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma educa-
ção que contenha elementos de uma sociedade justa (...). Assim, voltamos a afirmar que a 
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integração do Ensino Médio como ensino técnico é uma necessidade conjuntural - social 
e histórica - para que a educação tecnológica se efetive para os filhos dos trabalhadores. 

Os autores adicionam mais alguns pressupostos para a realização da travessia via 
formação integrada e humanizadora, quais sejam: a existência de um projeto de sociedade que 
enfrente os problemas a realidade brasileira, visando à superação do dualismo de classes; a ma-
nutenção, na lei, da articulação entre o Ensino Médio de formação geral e educação profissional 
em todas as modalidades; a adesão de gestores e professores responsáveis pela formação geral e 
pela formação específica o que pressupõe a discussão acerca da elaboração coletiva de estraté-
gias acadêmico científicas de integração; a articulação da instituição com os alunos e familiares; 
encarar o exercício da formação integrada enquanto experiência de democracia participativa; e 
o resgate da escola como um lugar de memória (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005). 

A formação humana integral/omnilateral constitui o alvo do Ensino Médio Integrado. 
Segundo Frigotto, Ciavatta & Ramos (2005, p. 85), com o termo formação humana o que se 
busca é “garantir ao educando o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para 
a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política”. 
E por formação integral almeja-se superar a divisão histórica do ser humano pela divisão social 
do trabalho entre a ação de executar e ação de pensar, dirigir ou planejar.

A proposta com relação à integração e formação da/o estudante, é fazer com que as/
os estudantes consigam relacionar o aprendizado em sala de aula com o entorno produtivo lo-
cal, assim, os conteúdos não tem um objetivo voltado para si mesmo ou fechado somente para 
aquisição da competência, o ensino deve estar relacionado com o meio social em que se encon-
tra, trazendo a realidade social para o/a aluno/a. Assim, no currículo do ensino profissional, a 
formação humana é fundamental para a/o jovem estudante. “Como formação humana, o que 
se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação 
completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, inte-
grado dignamente à sua sociedade política”. (Frigotto, Ciavatta & Ramos, 2005, p. 85).

Na organização desta proposta curricular, Ramos (2008) aponta que a integração 
curricular precisa ser entendida segundo três sentidos. O primeiro sentido refere‐se à formação 
omnilateral do ser humano compreendendo o trabalho nos seus sentidos histórico e ontológico, 
na relação com a ciência e cultura, tomando o trabalho como princípio educativo. O segundo 
sentido compreende a indissociabilidade entre Educação Profissional e Educação Básica. E o ter-
ceiro sentido apresentado é a integração dos conhecimentos gerais e específicos como totalidade.

Essa perspectiva busca reconectar o conhecimento produzido no contexto escolar e 
os saberes ali compartilhados àqueles experienciados pelos/as estudantes no seu cotidiano, em 
todos os demais espaços de socialização. Portanto, organizar uma proposta na perspectiva do 
Currículo Integrado significa mais que acrescentar disciplinas. Significa construir uma postura 
pedagógica, que rompa com a estrutura fragmentada do currículo, adotando uma abordagem 
integradora, que traga os/as estudantes para o centro do processo de formação e que conecte a 
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sua experiência escolar à experiência social. Ou seja, nesta proposta o currículo é entendido como 
um processo que envolve escolhas, conflitos e acordos, que ocorrem em determinados contextos.

Assim, o ensino integrado não é apenas uma forma de oferta da educação profissional 
de nível médio, é uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de uma formação 
inteira, que não se satisfaz com a socialização de fragmentos da cultura sistematizada e que com-
preende como direito de todos o acesso a um processo formativo, inclusive escolar, que promova 
o desenvolvimento de suas faculdades físicas e intelectuais. Araújo & Frigotto (2015) ressaltam 
a importância em assumir que o ensino integrado é uma proposta não apenas para o ensino 
profissional, mas um projeto com conteúdo político-pedagógico engajado, comprometido com 
o desenvolvimento de ações formativas integradoras (em oposição às práticas fragmentadoras 
do saber), capazes de promover a autonomia e ampliar os horizontes (a liberdade) dos sujeitos 
das práticas pedagógicas, de professoras/es e estudantes.

Mas, e o Lazer neste cenário? 

Lazer e CUrrÍCULO: pOssÍVeis diÁLOgOs COm as CULTUras JUVenis

O mundo da cultura aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, 
símbolos e rituais onde os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. Nessas práticas, 
criam formas de mobilizar os recursos culturais da sociedade para além da lógica estreita do 
mercado, assumindo papéis de protagonistas em seus meios. Isso acaba por ajudá-los a construir 
determinados olhares sobre si próprios e sobre o mundo que os cerca, o que significa dizer que, 
no contexto da diversidade existente, a condição juvenil é vivenciada por meio da mediação 
simbólica expressa nas mais diferentes manifestações culturais. 

E a escola acaba se tornando esse lugar dos encontros e desencontros da diversidade 
de identidades, práticas culturais, representações, uma vez que garantida como direito de todas/
os congrega jovens de toda uma cidade. No caso deste estudo, jovens de várias cidades (Ouro 
Branco e cidades do entorno, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Ouro Preto, Belo Horizonte; e 
alguns distritos: Lobo Leite, Santa Rita de Ouro Preto, dentre outros). Pereira (2018), em seu 
estudo sobre juventude e práticas de lazer em escolas públicas de São Paulo, observa que se nas 
escolas a questão do lazer e das zoeiras marcava os modos de ser jovem e as ações estudantis, 
esse panorama não era bem-visto pelas/os professores e pela direção da própria instituição. 
Segundo o autor, nas salas de aula uma forma comum de zoeira entre os jovens era ouvir funk 
em alto volume pelos celulares, desestabilizando as aulas e a autoridade docente. Neste estudo, 
observou-se que as práticas de lazer das/os estudantes chocavam-se de modo bastante intenso 
com a ordem escolar institucional, descortinando um conflito entre o trabalho escolar imposto 
e o lazer escolhido pelas/os estudantes. Assim, a questão do lazer e/ou dos usos do tempo livre 
apresentou-se como componente fundamental para que se discutissem as práticas culturais ju-
venis na escola e no contexto urbano mais geral.

Contudo, Dayrell (2007) ressalta que a lógica escolar parece invadir cada vez mais a 
sociedade, atingindo, principalmente, as crianças e jovens, reforçando ainda mais sua identidade 
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como “alunos”, como se essa fosse sua condição natural. Podemos perceber isso na proliferação 
de atividades extraescolares, que vão dos cursos de língua estrangeira às atividades culturais e até 
mesmo o esporte, que seria uma atividade mais espontânea, cada vez mais praticado em “escoli-
nhas”. As crianças e os jovens passam a ter parte do seu tempo cotidiano regulado e estruturado 
em atividades que traduzem elementos e traços da escola. Podemos ver aí uma tendência em 
transformar cada instante em possibilidade de educação, cada atividade em uma ação educativa, 
ou seja, como uma atividade cuja finalidade é formá-los, formar-lhes o corpo, os conhecimentos, 
a moral. Como se não existisse outra forma de estabelecer relações, ou outra forma de estruturar 
atividades que não na forma escolar (Dayrell, Leão & Batista, 2007). E como se a lógica escolar 
não pudesse e não precisasse se reinventar.

Neste aspecto, Dubet (2006) aponta que por mais paradoxal que possa parecer, esse 
processo não tem gerado o fortalecimento da instituição escolar. Ao contrário, apesar de ainda 
manter o monopólio da cultura acadêmica, a escola perdeu o monopólio cultural, com uma con-
corrência cada vez maior da cultura de massas e da circulação social de informações. No caso 
dos jovens, por exemplo, eles criam momentos próprios de socialização baseada nas relações 
de amizade, nos espaços intersticiais fora e dentro das instituições, inclusive na própria escola, 
onde trocam informações e produzem aprendizagens. Ao mesmo tempo, a escola, por si só, não 
consegue responder aos desafios da inserção social dos jovens, tendo poder limitado na superação 
das desigualdades sociais e nos processos de emancipação social. Parece que a instituição escolar 
torna-se parte dos problemas que ela se propôs a resolver (Dayrell, 2007).

O que percebo diariamente e com minha experiência docente é uma profunda tensão 
entre o tempo livre juvenil e o tempo disciplinar escolar. E neste sentido, Pereira (2018) destaca 
a importância de nos atentarmos para o quanto a dimensão estudantil se entrelaça com a juvenil 
e desestabiliza o cotidiano escolar, e como essas construções sociais se modificam no tempo e no 
espaço. O autor destaca que ainda que a escola regule uma parte considerável do cotidiano das/
os jovens, por outro lado, ela tem uma dificuldade de dialogar com e/ou incorporar elementos 
das experiências juvenis contemporâneas.

Feixa (2004) destaca a relação das juventudes com o tempo livre como uma forma 
de apropriar-se do espaço urbano. Para o autor, a ação dos jovens pode redescobrir territórios 
urbanos esquecidos ou marginais, ressignificando-os, humanizando praças e ruas, atribuindo-
lhes usos imprevistos. Nesse aspecto, Pereira (2018) ressalta que por meio de festas, das rotas 
de ócio, e também a partir do grafite e de outras manifestações, diversas gerações de jovens têm 
recuperado espaços públicos anteriormente invisibilizados, questionando os discursos dominantes 
sobre a cidade. Assim, ao pensarmos na instituição escola, a emergência de culturas juvenis pode 
responder a identidade de bairro, a dialéticas de centro periferia, que é preciso desentranhar. 

Ao mesmo tempo, é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não são homogê-
neas. As configurações sociais em torno de identidades culturais não se constituem abstratamente, 
mas se orientam conforme os objetivos que as coletividades juvenis são capazes de processar num 
contexto de múltiplas influências externas e de interesses produzidos no interior de cada agru-
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pamento específico. Em torno do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delinquência, 
intolerância e agressividade, assim como outras orientadas para a fruição saudável do tempo livre 
ou, ainda, para a mobilização cidadã em torno da realização de ações solidárias (Dayrell, 2007).

Pereira (2018) destaca que ao buscar observar as formas de ocupação e usos da escola 
pelas/os jovens, o estabelecimento das redes de sociabilidade e mesmo a transformação da insti-
tuição de ensino a partir das práticas juvenis em sua pesquisa nas escolas públicas de São Paulo, 
constatou que seu objeto de estudo era visto pelo corpo docente e direção como indisciplina ou 
como afronta. Assim, destaco aqui a importância de rever o direcionamento dos nossos olhares 
no contexto da escola, e principalmente para o que as experiências juvenis no contexto escolar 
tem nos dito desse espaço chamado escola, e também que não tem nos dito, o que é silenciado. 

Ao abordar as atividades e manifestações relacionadas ao lazer e incorporadas aos 
processos educacionais no interior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Minas Gerais - Campus Ouro Branco, mais especificamente em relação à formação, proponho 
um diálogo com os estudos pós-críticos, no intuito de questionar e problematizar as verdades, os 
conhecimentos, os saberes do currículo e da educação produzidas no eixo da formação no Ensino 
Médio Integrado, através de investigações que explicitam os processos pelos quais as verdades 
são produzidas, os saberes inventados e os conhecimentos construídos. Ressalto ainda que temos 
muito que aprender e compreender sobre as formas pelas quais o conhecimento transmutado em 
currículo escolar atua para produzir identidades individuais e sociais no interior das instituições 
educacionais, principalmente no que tange aos Institutos Federais, que têm sua história marcada 
pela estreita relação com a formação para o mundo do trabalho. 

Portanto, ao analisar o diálogo entre a experiência das/os jovens com o lazer e o currí-
culo do Ensino Médio Integrado, além de focalizar os processos de significação, intentei enfatizar 
os vínculos do currículo com a produção de subjetividades. Busquei suporte nas contribuições 
foucaultianas entendendo que a análise do currículo se dá nas complexas relações de poder-saber 
que o constituem, não havendo conhecimento isento de poder e exterior a ele; ao contrário, o 
conhecimento é poder. Assim, ao trabalhar com as relações de poder, procurei analisar também 
outros processos de dominação, tais como: raça, etnia, gênero, sexualidade, geração, religião, 
nacionalidade - além da classe social presentes na dinâmica social.

perFOrmaTizandO Um Fim: O enCOnTrO pOTenTe COm O CUrrÍCULO-
Lazer

Na paisagem dada a partir das experiências com lazer dos coletivos, fui compondo para 
o currículo um plano de virtualidades, com novos possíveis, multiplicidades outras. Deleuze 
& Parnet (1998) ressaltam que, qualquer coisa no mundo contém elementos atuais e virtuais, 
que coexistem e entram num estreito circuito que nos leva constantemente de um a outro. E o 
currículo não fica fora dessa relação. Assim, o encontro com as experiências com lazer das/dos 
jovens dos coletivos me levou a pensar o currículo como um encontro, uma composição. E o 
que isso mudaria?
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As vivências de lazer passam a ser entendidas como o lugar de reconhecimento de ex-
periências que desembocam em renovações e novas invenções. Conforme destacado por Silva 
(2017), reforça o caráter educativo do lazer que se configura no espaço da escola como pos-
sibilidade de (re)construir saberes consensuados na realidade da vida e da comunidade. Para 
a autora, por revelar seu potencial transformador, os discursos que constituem as práticas de 
lazer devem provocar as contradições no sentido de luta e resistência sobre a realidade que é 
apresentada aos sujeitos.

Assim, entendendo as práticas de lazer, bem como o currículo, como textos culturais que 
produzem sentidos e significados sobre o mundo, que nos formam e nos constituem como sujeitos 
de determinados tipos, busquei analisar duas linhas de fuga que se apresentaram no plano de 
composição desta cartografia: as experiências com lazer atravessadas pelas artes, ressignificando 
corpos e espaços; e as apropriações identitárias performatizadas no espaço do lazer. E foi aqui 
que o lazer conquistou o espaço no currículo da escola de Educação Profissional e Tecnológica, 
como lugar do acolhimento, da pluralidade, do possível. 

Nesse sentido, atravessados pelos fluxos, acontecimento e devires, os diálogos das 
experiências com lazer das juventudes com o currículo do IFMG-Campus Ouro Branco, nos 
convida a pensar o possível em um currículo-lazer, que emerge, dentre outros acontecimentos, 
da produção de algo novo.

Os movimentos destes fluxos culminaram para a tecitura de um Currículo-Lazer, que 
na efervescência de ressignificação do currículo escolar, possibilita aos coletivos que contem suas 
histórias, incorporem outros saberes, outras narrativas, produzam outros significados e estabe-
leçam novos problemas para a escola e para a vida. O Currículo-Lazer nos desafia a abrir as 
composições curriculares, a levá-lo a produzir suas próprias linhas de singularidade, sua própria 
cartografia, sua existência. A escola, como espaço público, é aquela que permite múltiplas experi-
mentações, portanto, o espaço, por excelência, da criação, em que se exercitam formas diferentes 
de sociabilidade, subjetividade e ação. Por fim, essa cartografia não buscou dar respostas, mas 
identificar o que é experienciado pelas/os jovens no âmbito do lazer e deslocar nosso olhar para 
outras possibilidades de pensar e fazer a escola.
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CarTOgraFia dOs TerriTÓriOs da esCOLa: mapeandO 
espaçOs HeTerOTÓpiCOs de Lazer nO BrinCar de Crianças

Leandro Veloso Silva330

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Este estudo busca relatar passos e propostas de reconhecimentos de uma 
pesquisa de doutorado, que se insere no campo das Ciências Sociais, Humanas e nos 
Estudos do Lazer, pela proposição de abordar e problematizar questões no entorno 
do sujeito social ‘criança’ no seu processo de conhecer e aprender no decorrer do 
‘brincar’ nos momentos de ‘lazer’ da/na ‘infância’ nos territórios da Escola. Nesse 
sentido, tem como objetivo se movimentar com a escola e com seus atores e sujeitos 
sociais para ‘compreender como a cartografia pode mapear espaços e territórios, 
identificados, por meio da criança que brinca e de suas práticas sociais presentes nos 
brincares da/na escola, como ‘espaços heterotópicos de lazer’. Para tanto, se subsidia 
num movimento de uma pesquisa bibliográfica, ancorada nos caminhos metodológi-
cos desenhados por meio de uma pesquisa qualitativa e pós-crítica, tendo como rota 
a abordagem de uma cartografia.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Lazer-educação. Espaços heterotópicos. Escola. Brincar.

RESUMEM: Este estudio busca reportar pasos y propuestas para el reconocimiento 
de una investigación de doctorado, que se enmarca dentro del campo de las 
Ciencias Sociales, Humanidades y Estudios del Ocio, con el propósito de abordar y 
problematizar temas que rodean al sujeto social ‘niño’ en su proceso de desarrollo. 
conocer y aprender en el transcurso del ‘juego’ en los momentos de ‘ocio’ de / en 
la ‘infancia’ en los territorios de la Escuela. En este sentido, busca moverse con la 
escuela y con sus actores y sujetos sociales para ‘entender cómo la cartografía puede 
mapear espacios y territorios, identificados, a través del niño que juega y sus prácticas 
sociales presentes en el juego de / en la escuela , como ‘espacios de ocio heterotópicos’. 
Para ello, se subvenciona en un movimiento de investigación bibliográfica, anclado 
en los caminos metodológicos diseñados a través de una investigación cualitativa y 
poscrítica, utilizando el enfoque cartográfico como recorrido.

PALABRAS CLAVE: Ocio1. Ocio-educación. Espacios heterotópicos. Escuela. Juego.
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primeirOs TraçOs, desenHOs e mapas dOs TerriTÓriOs da esCOLa

Na produção destes estudos, o movimento da pesquisa331 apresenta uma proposta de 
reconhecimentos que se inserem, no campo das Ciências Sociais, Humanas e nos Estudos do 
Lazer, pela proposição de abordar e problematizar questões no entorno do sujeito social ‘criança’, 
no seu processo de conhecer e aprender, no decorrer do ‘brincar’ da/na ‘infância’, verificados em 
espaços que podem ser considerados como de lazer no relevo e geografia da escola. 

A proposta foi problematizar não tão somente o movimento da criança que aprende 
brincando, mas também mapear os espaços que essa criança percebe, descobre e se apropria 
na escola e que na interação dos brincares, passa a aprender e a reconhecer de muitas formas 
diferentes o mundo ao seu redor.  

Para tanto, o direcionamento de nossos olhares foram traçados a partir de uma ótica 
que contempla a percepção de crianças em seus espaços de educação, compreendendo uma faixa 
etária que variou dos 5 aos 7 anos, sendo/estando ela pertencente à última etapa da Educação 
Infantil ou Primeira Série do Ensino Fundamental da Educação Básica, o que reforça que nossa 
intencionalidade foi/é percebê-la enquanto e como criança que compõe a geografia e paisagem 
de uma ‘instituição educacional’ e que portanto, desenha o ‘território escolar’. 

Nesse sentido, a compreensão de aprendizagem, percebida nos brincares das/nas in-
fâncias, foi possibilitada pelas relações humanas e pelas práticas sociais que se estabeleciam, ao 
produzir territorialidade e cultura.

Tais interfaces que permeiam a educação do sujeito social ‘criança’, nessas verificações, 
podem subsidiar-se pelos contributos dos Estudos Culturais articulados aos contributos dos 
Estudos do Lazer, que, na intenção de desenhar uma Pesquisa Pós-critica, vislumbra identificar 
processualidades educacionais, em acontecimentos das e nas infâncias, localizados intencio-
nalmente em espaços de lazer identificados nos territórios da escola, paisagem que nos instiga 
a questionar: É possível mapear espaços de lazer nos territórios da escola?! Que lugares são 
destinados ao brincar na escola e apropriados pelas crianças para o seu lazer da e na infância 
neste território? A escola oportuniza lugares e espaços de lazer que permitem crianças aprender 
novos saberes brincando?!

Diante de tais questionamentos o que se busca é instaurar ‘espaço’ para formas de com-
preensão ainda mais ampla de ‘lazer’, de ‘educação’, a partir da ‘criança que brinca na infância’ 
e se educa no seu tempo livre, e em seu tempo e espaço de satisfação e prazer, para assim redi-
mensionar a aprendizagem em estudos que poderão dimensionar a visão do lazer, de educação, 
dos espaços e territórios da escola, da criança que brinca e aprende por meio do que podemos 
entender como “lazer-educação” (Dattilo, 2015). 

331	 Pesquisa	doutoral	 intitulada:	Cartografia	de	espaços	e	 territórios	de	 lazer	na	escola:	mapeando	os	
acontecimentos	de	inflexões	de	aprendizagem	no	brincar	de	crianças	-	Programa	de	Pós	Graduação	
Interdisciplinar	em	Estudos	do	Lazer	–	PPGIEL/Doutorado	–	EEFFTO	(2020).	Disponível	em:	https://
repositorio.ufmg.br/handle/1843/34147.
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Nesse sentido, o objetivo de toda pesquisa é se movimentar com a escola e com seus 
atores e sujeitos sociais para ‘compreender como a cartografia pode mapear espaços dentro do 
território da escola, por meio da apropriação da criança que brinca, e nos apontar os espaços 
de lazer nestes territórios.

CarTOgraFia: TraçandO rOTas, LinHas e COnsTrUindO pOssiBiLidades 
meTOdOLÓgiCas

A cartografia, metodologia de pesquisa proposta, para desenhar estes estudos, foi pensada 
por Gilles Deleuze, em parceria com Félix Guattari (1977; 1996; 1997) e desbravada por muitos 
estudiosos e estudiosas, e quando deslocada para a pesquisa pós-critica, parece soar como “uma 
espécie de tecnologia de reconsideração das significações dominantes” (Guattari, 1988, p.175). 

É difícil definir “o que é” cartografia, mas podemos entendê-la, segundo Deleuze e 
Guatarri (1977), como ‘saber-fazer’, estar aqui e lá, seguir o fluxo. Cartografar “implica alguma 
coisa que violenta o pensamento, que o tira de seu natural estupor, de suas possibilidades apenas 
abstratas” (Deleuze, 1998, p. 56). Nessa ótica, a cartografia nos direciona como:

Uma prática geográfica de acompanhamento de processos em curso [...] se oferece como 
trilha para acessar aquilo que força a pensar, dando-se ao pesquisador, como possibilidade 
de acompanhamento daquilo que não se curva à representação. [...] Convoca [o pesqui-
sador] para um exercício cognitivo peculiar, uma vez que, estando voltado para o traçado 
de um campo problemático, requer uma cognição muito mais capaz de inventar o mundo 
(Amador; Fonseca, 2009, p.31).

Fazer uma cartografia então é construir um mapa sempre inacabado, aberto, composto 
de diferentes linhas (Oliveira, 2012), é expor tais linhas e as possibilidades por elas oferecidas 
para compor um mapa de diferentes partes, de diferentes formas, de diferentes jeitos. E para 
compor nossa cartografia, utilizamos os seguintes instrumentos investigativos: A técnica da 
‘observação participante’ do e no brincar, pois nos permitiu investigar as práticas na vida so-
cial e reconhecer as ações e as representações coletivas na vida humana, se engajando em uma 
experiência de percepção de contrastes sociais, culturais, e históricos (Rocha & Eckert, 2008); 
Registros dos acontecimentos em ‘diário/caderno de campo’ por permitir analisar tudo que 
foi registrado(Winkin, 1998); Utilização de imagens fotográficas dos espaços nos territórios 
escolares, por permitir expor, discutir e demonstrar as relações entre os acontecimentos e as 
imagens produzidas a partir dele (Sontag, 2004), e por fim ‘análise crítica do discurso’ segundo 
os pressupostos foucaultianos, trajeto onde identificamos ‘enunciados’ produzidos e registrados 
no decorrer das práticas sociais possibilitadas pelo brincar da infância na escola – ‘as falas das 
crianças’ – em momentos e diálogos específicos do/no‘brincar e lazer’ na escola nos espaços e 
territórios destinados as infâncias.

Em linhas gerais, tratou-se sempre de investigar um processo de produção (Kastrup, 
2009, p. 32). E é com esse pensamento que se pretende adotar a cartografia, como princípio 
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dos métodos neste estudo, por entender que as infâncias e os fluxos que dela decorrem, cons-
tituem-se em vida que se constrói, reconstrói, que pulsa, que corre, desbrava, avança percorre 
e transcorre múltiplos caminhos, lugares, locais, sítios, territórios e espaços dentro de ‘espaços 
outros’ perfeitamente identificáveis, localizáveis na intenção da investigação. 

O Lazer-edUCaçãO e Os BrinCares das Crianças na esCOLa

Brincando a criança, entende seu mundo, e se percebe no mundo no momento em que 
aprende e elabora possibilidades de ser e de estar no tempo e no espaço que ela própria apropria 
para experimentar a vida por necessidade de compor sua história.

Desta forma, trataremos aqui, segundo o que nos instiga a pensar Gomes (2008, 2010, 
2011), o ‘lazer’ como necessidade humana fundamental, e como produção cultural caracterizada 
pela vivência lúdica dessas manifestações no tempo/espaço social, sendo satisfeita de múltiplas 
formas na vida do sujeito social – criança – pois se constituí nessa produção de acordo com “as 
peculiaridades do contexto histórico e sociocultural no qual é desenvolvido, por isso, precisa ser 
tratado como um fenômeno social, político, cultural e historicamente situado” (p. 33).

De acordo com Gomes e Faria (2005):

O lazer deve ser pensado no campo das práticas humanas como um emaranhado de sentidos 
e significados dialeticamente partilhados nas construções subjetivas e objetivas dos sujeitos, 
em diferentes contextos de práticas culturais, sociais e educativas (p.33).

De acordo com esses pensamentos, “o lazer constitui-se na articulação de três elementos 
fundamentais: a ludicidade, as manifestações culturais e o tempo/espaço social” (Gomes, 2011, 
p. 34).

A criança que brinca e usufrui do lazer e de sua ludicidade, se insere no tempo e no 
espaço social em que vive, se insere e é inserida no grupo que a cerca e que compõe sua sociabili-
dade, pois é instigada pela experiência e vivência com esse grupo a reconstruir e problematizar a 
realidade percebida, ressignificando assim, o mundo onde está inserida e os espaços e territórios 
que ela pode ocupar no relevo social (Silva; Ribeiro, 2018).

A educação, quando acolhe as experiências de lazer, tem como intenção formar o su-
jeito social – criança – para que experimente e viva o seu tempo disponível de forma cada vez 
mais positiva, mais construtiva, sendo um processo de desenvolvimento onde a criança amplia 
o conhecimento de si, do outro, das formas de lazer e das relações do lazer com a possibilidade 
do brincar e aprender, que irá constituir a sua vida no grupo social. 

Por conseguinte, tanto o lazer como a educação, o ‘lazer-educação’ pode/deve ser consi-
derado como um processo significativo da vida diária da criança nos territórios da escola, nesse 
sentido é necessário oportunizar o lazer para se aprender com suas possibilidades e vivências.

Com isso, a junção ‘lazer-educação’ pode ser considerada como um processo significa-
tivo da vida diária da criança, nos territórios da escola, nesse sentido, é necessário oportunizar 
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o lazer e ensinar por meio de suas práticas, para que, assim, aprenda-se com suas possibilidades, 
vivências e experiências (Dattilo, 2015).

John Dattilo (2015), perspectivando o ‘lazer-educação’, propõe lançar olhares para a 
construção e o estabelecimento de modelos de trabalhos educativos em espaços que envolvam e 
percorram situações de lazer e de educação que se sustentam e ganham significado mais amplo 
por propor atividades, vivências e experiências capazes de estimular e equilibrar a participação 
social democrática.

Participação motivada pela capacidade de interagir, posicionar-se, ser e se tornar parte 
do grupo social, através de momentos sistematizados para esses acontecimentos resultantes em 
aprendizagens (Dattilo, 2015).

Não se pretende, aqui, criar e/ou sustentar polêmicas quanto ao local/espaço escola, nem 
tampouco restringir a escola em detrimento às práticas de ensino. Pretende-se instaurar possi-
bilidades outras aos territórios da escola, oportunizando problematizações quanto à utilização 
de seus espaços localizáveis e identificáveis, para ‘os brincares’ e ‘o lazer’ da e na infância, que 
aprende e adquire novos saberes.

Os espaçOs HeTerOTÓpiCOs de Lazer nOs TerriTÓriOs da esCOLa

O filósofo francês Michel Foucault (1967) já nos convidava a refletir sobre “outros 
espaços”, quando apontava que a atualidade ou em suas palavras “a época atual, seria talvez 
de preferência a época do espaço” de espaços conhecidos, explorados, mas também de outros 
espaços prontos a serem explorados, ou de um ‘espaço outro’ localizável dentro do próprio 
território do espaço.

Foucault chamou de heterotopia a invenção e criação de espaços outros. Esta forma de 
pensar nos foi apresentada durante a Conferência que o autor realizou no Círculo de Estudos 
Arquitetônicos em 1967, denominados ‘Outros Espaços’, e o marcante em seus pensamentos 
é a situação de que, cotidianamente, vivenciamos e experimentamos a época do espaço e de 
‘espaços outros’.

De acordo com seus escritos o espaço não pode ser simplesmente considerado utópico ou 
lugares imaginados e que não se encontram geograficamente localizáveis, é preciso redimensionar 
o pensamento para sua compreensão como sendo ‘heterotopia’, ou seja, utopias localizáveis nos 
espaços reais. A invenção de espaços outros, ou heterotopia, propõe pensar e refletir sobre os 
outros espaços que coexistem com o espaço instituído, pois são:

Lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da sociedade, 
e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas 
nas quais os posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao 
mesmo tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora 
de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis (Foucault, 2006, p. 415).
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As ideias no entorno dessa maneira de pensar e reconhecer os territórios e os espaços 
que o compõe nos permite refletir e compreender os espaços educativos do território da escola 
como um “espaço heterotópico” de aprendizagem (Silva, 2013). Nesse sentido, os espaços desti-
nados aos brincares e lazer das infâncias, dentro do cenário atual da Educação e dos territórios 
da Escola, se aproximam de um ‘espaço educativo outro’, ou como denominamos, de um ‘espaço 
heterotópico de lazer’ das infâncias que aprendem em um ‘outro espaço’ que não o instituído.

mapeandO Os espaçOs de Lazer nOs TerriTÓriOs da esCOLa

Trazer para a escola, seus lugares, e territórios, características que só as infâncias podem 
descobrir e descobrem em sua processualidade de descoberta do espaço outro, é também pos-
sibilitar que essa infância, na representação de crianças da/na escola, sejam atores e autores de 
sua própria história de vida no mundo. Neste sentido há de se considerar para estas verificações 
que as crianças da escola são sujeitos sociais constituídos na e pela cultura das práticas sociais 
do mundo que as cerca.

Práticas sociais, produzidas e/ou reproduzidas por uma infância que brinca ao mesmo 
tempo em que tenta compreender o mundo que as constroem e as constituem na experiência do 
lúdico e da ludicidade que o lazer lhes conferem em seu tempo livre na escola. Práticas sociais que 
a infância utiliza para criativamente demarcar seus espaços existentes e descobrir neles, maneiras 
de viver e conviver no grupo social em seu entorno, estabelecendo relações de proximidade por 
meio de manifestações lúdicas.

A partir das experiências e vivências das/nas observações e do contato estabelecido na 
vida e vivência dessas crianças nos territórios da escola, puderam ser elaborados ‘elos de sen-
tidos’ que mapeavam a identificação dos espaços. Desta forma ousou-se identificar/verificar e 
sugerir/nomear os lugares possíveis para as aprendizagens manifestadas pela criança por meio 
de práticas sociais, delas próprias ou no processo de reprodução de suas vivências e experiências 
no momento do lazer, no momento do brincar.

Os ‘elos de sentidos’ subsidiaram nomear e desenhar no mapa, não só o espaço/tempo 
de apropriação da criança que brinca nos espaços e territórios da escola, mas também a repre-
sentação destes na rica complexidade de experiências que constituem cada espaço. 

Nesse sentido tais ‘elos’ constituíram-se pelas experiências percebidas e apresentam-se, 
a partir das observações, investigações e percepções do espaço como sendo representado pela 
criança e para ela como sendo:

- Espaços de diversão:  que são lugares que contemplam para a criança um estado ou 
sensação de divertimento, de entretenimento, de distração, de recreação, ou seja, sentimentos 
ligados a fruição do prazer em ser, em participar e arriscar-se, em criar, imaginar e fazer parte de 
algo, promovendo um estado de alegria e de satisfação interior na apropriação dos espaços eleitos.

- Espaços de aventura e desafios: que são espaços que contemplam para a criança o esta-
do ou a sensação de emoção, do inesperado, da não certeza ou domínio do que virá pela frente, 
de ocorrências surpreendentes para a realidade vivenciada, de empreendimentos, de ousadia, 
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e até de acontecimentos estranhos que provocam o aventurar-se em experimentar algo novo e 
desconhecido, algo desafiador. Que contemplam o estado ou a sensação de superação de limites, 
de desafiar algo ou alguém, de provocar ou competir com alguém, de competição, de batalhar, 
de lutar, de se atingir algum resultado almejado, de superar expectativas. 

- Espaços de passagem: que são espaços que contemplam o estado ou a sensação de 
passagem ou passar de um espaço a outro, de travessia ou de atravessar, de transpor-se ou 
transferir-se de um lugar a outro, de um espaço a outro que não aquele em que se encontra, ou 
seja, imbricados de sentimentos ligados a fruição do prazer em sentir e do desejo de se imaginar 
mudanças fictícias na realidade experimentada, promovendo um estado imaginário, ilusório e 
simbólico que criativamente possibilita satisfação em ser, estar, criar, imaginar e fazer.

- Espaços secretos: que são espaços que contemplam o estado e a sensação de coisas 
e situações ocultas, escondidas, em segredo, preservadas pelo esconderijo, pela sensação de se 
esconder, se esquivar, mesmo que momentaneamente da realidade vivida e estabelecida pelo 
mundo adulto, ou seja, sentimentos ligados a fruição do prazer em sentir-se secretamente ocul-
to, em segredo e escondido dessa realidade, mesmo estando perfeitamente exposto a realidade. 

Espaços apropriados ou de apropriação pelas infâncias, observados/identificados/mapea-
dos na possibilidade de participação dos/nos acontecimentos que se configuraram em momentos 
onde as socializações das crianças se manifestavam e se efetivavam por meio das ‘falas’ - discursos 
enunciados - que determinavam todo acontecimento, como o estabelecer das regras e normas 
combinadas para os brincares, e por consequência no uso dos espaços nos territórios da escola.

Para cada espaço de apropriação, tempo/espaço de escolhas para os acontecimentos do 
brincar. Para cada espaço usado pelas crianças, ‘elos de sentidos’ que identificaram os espaços, 
e desenharam os mapas e as significações que possibilitavam a construção de novos saberes.
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sOCiaBiLidade e JUVenTUde: O Lazer nOTUrnO na Cidade

Saulo Kuster332

Heloisa Heringer Freitas333

Ana Carolina Capellini Rigoni334

Liana Abrão Romera335

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

RESUMO: O espaço urbano noturno é um dos principais cenários de lazer das ju-
ventudes contemporâneas. Na rua, os jovens criam múltiplas formas de sociabilidade, 
numa perspectiva de ruptura com as obrigações corriqueiras da vida. Este é o caso 
da região compreendida entre a Rua da Lama e a Praça do Carone, na cidade de 
Vitória - Espírito Santo, Brasil. Trata-se de conhecido reduto boêmio frequentado por 
parcelas das juventudes, que agrega formas de sociabilidade distintas entre alguns 
grupos frequentadores. Portanto, buscou-se compreender e analisar as características 
das práticas de lazer e dos processos de sociabilidade desses jovens que se reúnem 
durante a noite nas calçadas, canteiros e outros pontos de encontro nestes espaços. 
Trata-se de pesquisa qualitativa que apoia suas discussões nos dados do diário de 
campo de uma pesquisa etnográfica em curso em confluência com os resultados de 
outra pesquisa de mestrado, cujo foco permeia a juventude, consumos e lazer noturno.  
Os resultados sinalizam os locais de lazer noturno como pontos centrais de encontro 
de alguns grupos e local de passagem e início da noite para outros. A frequência aos 
espaços aqui tratados tem por objetivo principal construir e desfrutar de formas de 
sociabilidade distintas, que passam por ouvir músicas entre os pares, flertar e fazer 
consumo recreativo de bebidas alcoólicas por uma parcela desses jovens. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer noturno. Sociabilidade. Juventudes.

RESUMEM: El espacio nocturno urbano es uno de los principales escenarios de 
ocio de la juventud contemporánea. En la calle, los jóvenes crean múltiples formas 
de sociabilidad, en una perspectiva de ruptura con las obligaciones cotidianas de la 
vida. Este es el caso de la región entre la Calle de la Lama y la Plaza del Carone, en 
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la ciudad de Vitória, Espírito Santo, Brasil, conocido refugio bohemio de la juventud 
que agrega distintas formas de sociabilidad. Este estudio tenía, por consiguiente, 
objetivo de comprender y analizar las características de las prácticas de ocio y los 
procesos de sociabilidad de estos jóvenes que se reúnen durante la noche en las aceras, 
canteros y otros puntos de encuentro de estos espacios. Por consiguiente, se realizó 
una investigación cualitativa con escenas observadas y descritas en diarios de campo 
y los resultados de dos investigaciones de master. Entendemos que estos espacios de 
ocio nocturno son puntos centrales de encuentro para algunos grupos y sitios de 
paso y de inicio de la noche para otros y presentan formas distintas de sociabilidad, 
como la escucha de música entre los pares, el coqueteo y también el consumo bebidas 
alcohólicas de una parte de estos jóvenes.

PALABRAS CLAVE: Ocio nocturno. Sociabilidad. Juventud.

inTrOdUçãO

Este estudo apresenta uma análise baseada na discussão de resultados de duas pesquisas336 
de mestrado acadêmico que investigaram as experiências de lazer de grupos de jovens da cidade 
de Vitória, no Espírito Santo, em espaços de lazer noturno. Dando atenção aos dados de campo 
das duas pesquisas, o objetivo deste texto foi compreender e analisar as formas de sociabilidades 
e as manifestações de lazer de grupos de jovens em dois espaços na noite capixaba, os quais são 
geograficamente próximos, mas que nos pareceu apresentar dinâmicas de sociabilidade distintas.

O lazer como campo de pesquisa é atravessado, especialmente nos estudos sobre as 
juventudes, por uma progressiva atenção às experiências de lazer noturno que ilustram cenários 
de construções de identidades e estilos de vida, socialização, ocupação de espaços e de contextos 
recreativos urbanos. As vivências de lazer noturno representam cenários que recebem um público 
jovem diversificado que, em toda sua heterogeneidade, interage com lazer noturno nas cidades, 
estao intimamente relacionados com maior frequência de jovens esses territórios a partir de 
diversas manifestações (Chatterton, Hollands, 2003; Margulis, 1996). 

Atualmente as experiências de lazer noturno não podem ser compreendidas como simples 
ocupação de espaços-tempos, mas como busca por sociabilidade, diversão, pertencimento e acesso 
aos complexos de entretenimento urbano. As transformações nos espaços de que os ocupam, 
pautando-se, principalmente, principalmente nos signos de divertimento e prazer captados pela 
economia da noite (Chatterton e Hollands, 2003). 

Deste modo observa-se o incremento da indústria de entretenimento nas últimas décadas, 
integrando diferentes atividades de consumo e serviços de lazer noturno alinhados à perspectiva 
de ruptura da rotina diurna. São criados cenários de consumo e entretenimento como os sho-

336 A	pesquisas	se	intitulam	“Lazer	noturno	e	trajetos	na	Rua	da	Lama”	e	“Experiências	de	lazer	e	jovens	
universitário:	o	consumo	de	álcool	e	vivências	noturnas”.	Ambas	aprovadas	pelo	Comitê	de	Ética	em	
Pesquisa	com	Seres	Humanos	da	Universidade	Federal	do	Espírito	Santo	-	CAAE:	17570419.0.0000.5542	
e	CAAE:	87656418.9.0000.5542
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pping centers, restaurantes, cinemas, arenas esportivas, bares, pubs, boates que destacam a vida 
noturna em várias formas de experiências procuradas pelas juventudes (Hobbs, Lister, Hadfield, 
Winlow e Hall, 2000), ainda que não unicamente por elas.  

Algumas características apresentadas acima podem ser observadas nos lócus de pes-
quisa 1) a Rua da Lama, entendida como um complexo de lazer noturno informal, demarcado 
por um trecho da avenida Anísio Fernandes Coelho, no bairro Jardim da Penha, em Vitória- ES 
2) a “Praça do Carone”, de nome oficial Praça Wolghano Neto, localizada próxima da Rua da 
Lama. Os dois espaços estão ilustrados na figura abaixo (figura 1). 

Figura 1 - Mapa de satélite dos lócus do estudo

Fonte337:	Google	Maps	(2020).

337 Imagem	 completa	 de	 satélite	 da	 região	 da	 pesquisa:	 https://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=1WNCFPYxr6WgKipEk5Gt7S69uz2mr5iLW&hl=pt-BR&ll=-20.28167567273531%2C-
40.29888760391102&z=18.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WNCFPYxr6WgKipEk5Gt7S69uz2mr5iLW&hl=pt-BR&ll=-20.28167567273531%2C-40.29888760391102&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WNCFPYxr6WgKipEk5Gt7S69uz2mr5iLW&hl=pt-BR&ll=-20.28167567273531%2C-40.29888760391102&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WNCFPYxr6WgKipEk5Gt7S69uz2mr5iLW&hl=pt-BR&ll=-20.28167567273531%2C-40.29888760391102&z=18
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Em linha destacada em tinta branca, temos a parte da Avenida Anísio Fernandes Coelho 
e as ruas que a cruzam que compreendem o espaço designado como Rua da Lama. Este espaço 
é tratado pelos cidadãos e pelo poder público como um dos redutos boêmios da cidade (citada 
no site da prefeitura e nos manuais turísticos). Especialmente nas noites de quinta, sexta-feira e 
sábado, tanto os estabelecimentos comerciais (bares), quanto a rua propriamente dita (no can-
teiro central e nas calçadas), são ocupados por diversos grupos de jovens.

Delimitada em cor preta e marcador azul, está o espaço público popularmente chamada 
de “praça do Carone”, devido sua proximidade com um grande supermercado com o mesmo 
nome. Trata-se de uma rotatória de oitenta metros de diâmetro que define espaço público ar-
borizado, adjacente a Rua da Lama, com canteiros bem cuidados e floridos, parquinho infantil 
com um terreno arenoso, bancos e mesas de concreto dispostos ao largo de sua extensão, além 
de quadra poliesportiva com pequena arquibancada. 

Durante as noites, sobretudo de quinta, sexta-feira e sábado, além dos grupos de jovens 
que se juntam para praticar atividades físicas na quadra poliesportiva e transeuntes passeando 
com suas famílias e animais domésticos, a praça recebe outras juventudes que se aglomeram 
entre as mesas e cadeiras de concreto para conversar e se divertir. 

Embora a Rua da Lama e a Praça do Carone se entrecruzem em certo momento, po-
demos observamos existir uma distinção simbólica estabelecida pelos grupos, sobre o que sig-
nifica frequentar a Rua da Lama e frequentar a Praça do Carone, no que se refere às forma de 
sociabilidade. A concepção da Rua da Lama como ambiente de lazer relacionado aos bares338 
parece ser constatada a partir da ocupação de calçadas e canteiros por jovens que, de modo 
geral, não consomem nos estabelecimentos da rua da lama, destacando para nós outras formas 
de sociabilidade que ainda não foram investigadas nesse território. 

De forma semelhante, embora costume ser associada a momentos de lazer diurnos, a 
Praça do Carone também reúne pessoas durante a noite. O que pudemos notar é que neste espaço 
coexistem, também, outras manifestações de lazer que não são esportivas, mas que são capazes 
de reunir diferentes grupos de jovens. 

Essas características dos respectivos espaços convergem na problemática central deste 
estudo, que busca compreender e analisar quais são as características do processo de sociabili-
dade dos frequentadores da Rua da Lama (especificamente daqueles que se reúnem nas calçadas 
e canteiros) e na Praça do Carone. 

METODOLOGIA 

Este estudo consistiu em uma pesquisa qualitativa baseada em cenas observadas e des-
critas em diários de campo e resultados de duas pesquisas de mestrado relacionadas ao lazer 
noturno na cidade de Vitória, no Espírito Santo. As discussões aqui propostas são análises re-

338 Veja	o	 link:	http://www.amobrasil.com.br/atracao/rua-da-lama;	https://www.vitoria.es.gov.br/cida-
de/bares-e-restaurantes.
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flexivas a partir de estudos da campo da sociologia e antropologia tendo o lazer noturno como 
espaço-tempo de sociabilidade de juventudes.

DISCUSSÃO 

O lazer noturno, sobretudo nos fins de semana, é marcado pela presença de diferentes 
grupos jovens, representando um contexto recreativo de ruptura com as obrigações corriqueiras 
da vida (Berthet et al, 2016; Blázquez & Tiloca, 2018; Margulis, 1996; Rodríguez Suárez & 
Agulló Tomás, 2003). Nos contextos observados, Rua da Lama e Praça do Carone, deparamo-
nos com as noites de quinta, sexta-feira e sábado frequentadas por jovens com idades entre 17 
e 25 anos em busca das experiências do tempo livre. 

Estas características dão à Rua e a Praça um ambiente multifacetado, proporcionando 
espaço de encontros e possibilidade de diversão. Para além da rua como um trajeto diário até 
o trabalho/escola, local de protestos ou brigas, nós compreendemos tal ambiente, assim como 
Magnani (1993), como frutífero para sociabilidade, muito marcado, é bem verdade, pela ambi-
valência de sentidos e significados. 

Por isso, para compreender uma rua e uma praça não se pode analisá-las a partir de um 
eixo classificatório único, é preciso variar os prismas de análise para compreender seus padrões 
culturais para além da superfície (Magnani, 1993). A cidade é mais do que uma aparente “desor-
dem” ou “caos” e através de um olhar treinado é possível compreender antropologicamente os 
fenômenos que emergem de suas características, como nos mostra Barral (2006) e Lima (2018) 
ao estudarem lazer juvenil em Brasília e Mato Grosso do Sul, respectivamente. 

Também Sposito (1993), aponta que a ruas e praças da cidade são espaços de diferentes 
coletivos juvenis, com anseios e trajetórias muito próprias. Deste modo, os espaços de lazer no-
turno se estruturam a partir dos interesses juvenis e rapidamente ganham uma identidade social, 
fazendo com que a Rua da Lama e a Praça do Carone tenham características simbólicas, regras 
e sanções que podem não fazer sentido para alguém que nunca teve contato com o ambiente 
(Magnani, 2005).

A Rua da Lama representa um espaço de sociabilidade que, ao mesmo tempo, promove 
encontros nos bares, e nos espaços públicos como nas calçadas e no canteiro central, onde há a 
aglomeração de jovens que não parecerem estar vinculados a qualquer estabelecimento da região. 
Estas pessoas que têm experiências da rua (Magnani, 1991) estabelecem vínculos entre si, mas 
também com a cidade, criando uma relação de sociabilidade que se distingue dos espaços com 
mais normas sociais.

Esta noção de experiências da rua tratada por Magnani (1991), acontece nos espaços 
intermediários, isto é, entre o privado (ambiente da casa) e o público (marcado pela rua), se 
apropriando das clássicas distinções de Casa e Rua de DaMatta (1985). Deste modo, a rua da 
Lama desenvolve um tipo de sociabilidade básica, que embora seja diferente daquela do âmbito 
familiar, pode ser significativamente densa (Magnani, 1984). 
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A sociabilidade dos jovens que se reúnem na rua são distintas, por exemplo, daquelas de 
grupos que se encontram no interior dos bares. Como não estão em espaços de lazer com regras 
de um estabelecimento comercial, podem consumir bebidas compradas em outros diferentes es-
tabelecimentos, não somente nos bares; dançar e eventualmente gritar, sem sofrer sanções, além 
de poderem ficar mais tempo se divertindo do que seria possível em um bar, devido ao horário de 
funcionamento. Em suma, os jovens não são submetidos às regras dos estabelecimentos, somente 
à fiscalização municipal, que nem sempre se faz presente nesses locais.  

É possível afirmar, subsidiados por Gimenes (2004), que a sociabilidade noturna nesses 
moldes possibilita a criação de laços que podem ser aprofundados posteriormente, estabelecendo 
amizades e/ou relacionamentos. Por esse motivo podemos ver com alguma facilidade amizades 
criadas nesses rolês339. Não obstante, o mesmo autor veja esses grupos sendo profundamente 
marcados por condicionamentos socioeconômicos, o que teria diversos desdobramentos práticos 
na construção das identidades dos indivíduos.

Apesar do uso diverso da praça, focamos nosso olhar nos grupos de jovens que se 
reuniam para realizar atividades não esportivas e noturnas, nos bancos e mesas de concreto 
na praça. Dentre esses jovens podemos observar pelo menos dois agrupamentos distintos 1) o 
grupo que usa a praça como único ponto de lazer durante toda a noite e 2) o grupo daqueles 
que se encontram na praça para posteriormente se integrarem aos entretenimentos oferecidos 
na Rua da Lama.

O primeiro grupo não parece estar preocupado em seguir para outros ambientes, mes-
mo que esporadicamente isso possa ocorrer. A partir de diálogo com um frequentador de 18 
anos de idade deste grupo, percebemos que a relação de sociabilidade e da escolha desse espaço 
como “início e fim” da noite de lazer pode ser mobilizada por diversas questões, mas a música 
parece ser um fator importante. O jovem afirma que reúne seus amigos ali para ouvir música 
até de madrugada no aparelho de som que o próprio grupo leva. O que sugere que o uso da 
praça como um local “mais reservado” em que possam escutar as canções e ao mesmo tempo 
conversar, gera descontração que possibilita o estreitamento dos laços.

 Ainda que a Praça do Carone seja um espaço público como a Rua da Lama, seus fre-
quentadores organizar-se sob regras de sociabilidade convencionadas ali, que são impulsionadas 
por seu “afastamento”. Santos (2017), ao estudar o uso de drogas ilícitas em espaços públicos, 
notou que o tipo de sociabilidade jovem que se estabelece em determinado lugar é estreitamente 
relacionado às formas de repressão e/ou constrangimentos, dialogando com nossas percepções 
sobre o campo. 

Deste modo, a repressão policial e outros modos de fiscalização incidem na forma como 
as pessoas organizam seus lazeres em espaços públicos.  Um exemplo destas diferenças no campo 
desta pesquisa pode ser o uso da caixa de som como elemento de diversão: caso estivesse ligado 
na Rua da Lama geraria certos conflitos, uma vez que teriam que disputar o som com a música 
com dos bares, além de serem interpelados por algum dono de bar ou agente público. 

339 Linguagem	utilizada	para	designar	passeio/saída	entre	amigos,	que	se	estendem	por	longos	períodos.
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Observamos também que desses grupos emerge o consumo de bebidas alcoólicas, ge-
ralmente destiladas e de baixo custo, como variações de cachaça saborizadas que são vendidas 
em pequenos frascos e sem o acréscimo de gelo. Em conversa com o mesmo jovem de 18 anos, 
pudemos verificar que as bebidas são mais baratas quando compradas fora da Rua da Lama e 
assim o grupo poderia consumir em maior quantidade, de forma menos custosa. 

Essas características podem se assemelhar em alguma medida ao fenômeno do botellón 
da Espanha, que se apresenta como uma modalidade de vivência de lazer e sociabilidade em que 
há a reunião de grupos de jovens em espaço de acesso público, normalmente ao ar livre, para 
o consumo de bebidas alcoólicas a partir de garrafas (botellas, no espanhol, o que dá nome ao 
fenômeno) compradas geralmente em supermercado, pelo baixo custo. (Lazcano e Madariaga, 
2016). 

Esses pontos dialogam também com as reflexões de Freitas (2019), ao estudar a quan-
tidade de bebidas alcoólicas consumidas por uma parcela da juventude universitária moradora 
da Grande Vitória no Espírito Santo e a eleição dos espaços em que estes consumos acontecem. 
A autora aponta que quando os jovens do referido estudo bebiam à noite em espaços públicos 
de lazer, como ruas e praças, os usos em binge drinking, que segundo o National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (2004), representa o consumo de 4 ou mais doses340 
para mulheres e cinco ou mais para homens em um curto espaço de tempo, parecem ser mais 
intensos se comparados aos padrões de consumos de bebidas daqueles jovens que frequentam 
e bebem em bares e pubs.

Entre o segundo grupo mencionado, isto é, aquele grupo de jovens que usa a praça como 
“início” do lazer noturno para depois se dirigirem à Rua da Lama, percebemos que as formas de 
sociabilidade apresentam relações distintas dos primeiros grupos. Notamos que ao se reunirem 
na praça, outros tipos de negociações com o espaço vêm à tona. Ao estarem em um ambiente 
menos exposto ao público geral, algumas formas que os jovens ficam341 e até de expressão de 
si e do grupo, como gritos e cantoria, podem ser percebidos como mais liberadas ou até menos 
estigmatizados, condutas consideravelmente menos observadas na Rua da Lama.

Abbott-chapman & Robertson (2015) sugerem que algumas condutas que acontecem 
em espaços de lazer frequentados por jovens desafiam as formas simbólicas de controle e su-
pervisão social vividas cotidianamente em outros espaços. Quando os jovens veem entre seu 
próprio grupo a possibilidade de expressão de outros comportamentos fora daqueles esperados 
socialmente, cria-se um ambiente favorável para mobilização de outras identidades e estilos de 
vida, que emergem, justamente da experiência juvenil.  

340 Uma	dose	é	definida	como	14	g	de	álcool,	quantidade	presente	em:	uma	latinha	de	cerveja;	garrafa	long 
neck;	uma	taça	pequena	de	vinho;	uma	garrafa	de	‘ice’;	ou	uma	dose	de	cachaça	(ou	outros	destilados).

341 Expressão	utilizada	para	nomear	flerte	ou	formas	de	carinhos/carícias,	mas	que,	não	tem	compromisso	
fixo.
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Talvez por isso existam formas de sociabilidade que são identificadas -em maior ou 
menor grau- com o consumo de bebidas alcoólicas como o “esquenta”342, quando um grupo 
de pessoas se reúne para beber antes de se encaminhar para o evento principal de sua saída 
noturna (Labhart, F., Wells, S., Graham, K., & Kuntsche, E., 2014).  Esse grupo, assim como 
o primeiro, bebe destilados de baixo custo e parece consumir em binge quando se encontra na 
Praça do Carone. A mudança de local de encontro e, por conseguinte, de lazer, se dá a partir de 
um horário em que os bares e a Rua da Lama já contam com a presença de grande público jovem.

Evidenciando aquilo que Magnani (2000) conceitua como trajeto de lazer, ou seja, o 
processo de mudança de espaços de lazer a partir do interesse do grupo, pois “as pessoas cir-
culam entre eles (lugares), fazem suas escolhas entre as várias alternativas - este ou aquele, este 
e aquele e depois aquele outro - de acordo com determinada lógica” (Magnani, 1996, p. 21). 
Para além desta análise do autor, notamos que uma das coisas que mobiliza e também facilita 
a mudança desses jovens da Praça do Carone para Rua da Lama é a proximidade territorial e a 
possibilidade de estender a rede de experiência de sociabilidade, já que estes se encontrarão em 
um ambiente com muito mais jovens.

COnsideraçÕes Finais

A partir do olhar proposto neste estudo, sobre os cenários de lazer, pudemos notar que 
a Rua da Lama e a Praça do Carone são territórios de sociabilidade para juventudes plurais. A 
praça tem a função distinta a depender das formas de sociabilidade elegidas pelas juventudes 
observadas, sendo único ponto de lazer da noite para um grupo e somente “início”, ou “esquen-
ta” para outros frequentadores.

Estas características implicam em proximidades e distanciamentos simbólicos no modo 
como cada grupo se organizada, consome e se relaciona no momento de lazer. Apontando, dessa 
maneira, para a necessidade de estudos sobre as manifestações juvenis em contextos de lazer 
noturno como espaços-tempos de sociabilidade. 

O consumo de bebidas alcoólicas parece fazer parte dos modos de sociabilidade no lazer 
noturno desses grupos e o uso em modalidade de binge drinking pode estar relacionado a menor 
regulação e flexibilização de normas em espaços informais de lazer, como a praça. 

Compreendemos, por fim, que direcionar a discussão do lazer noturno, sociabilidade e 
uso recreativo de álcool na dimensão do espaço urbano é tratar das formas com que estes usos 
podem se manifestar a partir de tensionamentos e reivindicações das juventudes nos cenários de 
lazer e pode ser uma das chaves para analisar o fenômeno do lazer noturno entre jovens.

342 	Paes	(2014)	compreende	o	esquenta	como	sendo	o	uso	de	álcool	rapidamente,	em	locais	públicos	ou	
privados, antecedendo a saída para festas bares ou boates.



805Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

reFerÊnCias

Abbott-Chapman, J., & Robertson, M. (2015). Youth leisure, places, spaces and identity. In: 
Landscapes of leisure (p. 123-134). Palgrave Macmillan, London.

Barral, G. L. L. (2006). Espaços de lazer e culturas jovens em Brasília: o caso de bares.

Berthet, MA (2016). Estudios de caso: Nightlife in Switzerland. Em La marcha nocturna: 
¿Un rito exclusivamente español?  (pp. 173-209). Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

Blázquez, G., & Liarte-Tiloca, A. (2018). De saídas e desvios. Groove antropológico e “a noite” 
como espaço etnográfico. Ícones. Journal of Social Sciences , (60), p. 193-216.

Chatterton, P., & Hollands, R. (2003). Urban nightscapes: Youth cultures, pleasure spaces and 
corporate power (Vol. 18). Psychology Press.

Damatta, R. (1985). A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil São Paulo: 
Brasiliense.

DOS SANTOS, F. C. “Pode queimar, tá legalize!” Uma antropologia sobre o uso recreativo de 
drogas na cidade.

Freitas, H. H. (2019).  Vivências de Lazer das Juventudes Universitárias. Dissertação apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Federal do Espírito Santo, ES.

Gimenes, M. H. S. G. (2004). Bares e casas noturnas: um estudo exploratório sobre consumo 
e sociabilidade. Revista Turismo em Análise, 15(1), 73-88.

Hobbs, D., Lister, S., Hadfield, P., Winlow, S., & Hall, S. (2000). Receiving shadows: governance 
and liminality in the night‐time economy1. The British Journal of Sociology, 51(4), p. 701-717.

Lima, M. G. (2018). Território, Identidade e Sociabilidade: Um Estudo sobre o Circuito 
Universitário de Lazer em Três Lagoas/MS. Simpósio Nacional de Geografia e Gestão Territorial 
e Semana Acadêmica de Geografia da Universidade Estadual de Londrina, 1, p. 1074-1089.

Magnani, J. G. C. (1984). Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade. São Paulo: 
Brasiliense.

Magnani, J. G. C. (2005). Os circuitos dos jovens urbanos. Tempo social, 17(2), p. 173-205.

Magnani, J. G. C. (1993). Rua, símbolo e suporte da experiência urbana. Publicado em Cadernos 
de História de São Paulo, 2.

Magnani, J. G. C. (1996). Quando o campo é a cidade: fazendo antropologia na metrópole. 
Na metrópole: textos de antropologia urbana, 2, p. 12-53.

Margulis, M. (1996). A cultura da noite: a vida noturna dos jovens de Buenos Aires. Editora 
Biblos.



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

806 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Souza, F. C. (2006). Condicionantes de escolha de localidade e de modo nos deslocamentos a 
lazer (Doctoral dissertation, Tese de M. Sc, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro).

Sposito, M. P. (1993). A sociabilidade juvenil e a rua: novos conflitos e ação coletiva na cidade. 
Tempo social, 5(1-2), p. 161-178.

Suárez, JR, Tomás, EA, & Tomás, MSA (2003).  Jovens, fins de semana e uso de drogas 
recreativas: evolução e tendências do lazer juvenil. Vícios , 15 (5), p. 7-34.

Supski, S., Lindsay, J., & Tanner, C. (2017). University students’ drinking as a social practice 
and the challenge for public health. Critical Public Health, 27(2), p. 228-237.



807Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Lazer e prÁTiCas espOrTiVas: O desenVOLVimenTO das 
HaBiLidades para a Vida na JUVenTUde
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RESUMO: Trata o presente estudo de revisão de literatura que discute o duplo caráter 
que o lazer pode desempenhar na formação da identidade de jovens, contribuindo 
para o crescimento e fortalecimento pessoal dos sujeitos ao mesmo tempo que é 
espaço onde frequentemente se observam, por vezes, comportamentos de risco.  O 
objetivo é verificar como a participação no tempo livre em atividades planejadas 
para o desenvolvimento sócio emocional pode contribuir para que os jovens adotem 
comportamentos e práticas de lazer mais saudáveis em relação aos usos de drogas. 
Destacamos a possibilidade de desenvolvimento de habilidades sócio cognitivas e de 
educação das emoções por meio de atividades de lazer, dando ênfase para as ativi-
dades de cunho esportivo. De maneira isolada, esporte e lazer não contribuem para 
diminuição nos índices de consumo de drogas entre os jovens. Entretanto, planejadas 
com uma intencionalidade voltada para o desenvolvimento de Habilidades para 
Vida, essas atividades podem contribuir para proteção a usos excessivos de drogas 
pelos jovens. 

PALAVRAS-CHAVE: lazer. drogas. juventude. prevenção. habilidades para vida. 

RESUMEM: El estudio es una revisión de la literatura que discute el doble carácter 
que puede jugar el ocio en la formación de la identidad de los jóvenes, contribuyendo 
al crecimiento y fortalecimiento personal de los sujetos al mismo tiempo que es 
un espacio donde se observan a menudo comportamientos de riesgo.  El objetivo 
es verificar cómo la participación en el tiempo libre en actividades planificadas 
para el desarrollo socio-emocional puede contribuir a que los jóvenes adopten 
comportamientos y prácticas de ocio más saludables en relación con el consumo 
de drogas. Destacamos la posibilidad de desarrollar habilidades sociocognitivas y 
educar las emociones a través de actividades de ocio, con énfasis en las actividades 
deportivas. Aisladamente, los deportes y el ocio no contribuyen a la disminución de 
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las tasas de consumo de drogas entre los jóvenes. Sin embargo, si se planifican con 
una intencionalidad dirigida al desarrollo de aptitudes para la vida, estas actividades 
pueden contribuir a proteger a los jóvenes del consumo excesivo de drogas. 

PALAVRAS-CHAVE: ocio. drogas. juventud. prevención. habilidades para la vida.

inTrOdUçãO

Este trabalho apresenta uma revisão de literatura sobre o papel das atividades esportivas 
de lazer no processo de formação dos sujeitos e a presença de consumo de drogas de uma parcela 
da juventude nesse espaço tempo. Inicialmente o texto problematiza o caráter paradoxal que 
o lazer pode desempenhar na formação dos jovens, por ser um espaço de desenvolvimento de 
habilidades sociais ao mesmo tempo que é também lugar das vivências de comportamentos de 
risco e de proteção. O foco central está nas discussões sobre os usos de álcool e outras drogas 
pelas juventudes durante o tempo livre.

 Na segunda parte traremos autores que discutem formas de fortalecimento pessoal dos 
jovens para o desenvolvimento de hábitos de lazer protetivos a usos problemáticos de drogas. 
Destaque para ocupação do tempo livre com atividades extraescolares e para duas propostas de 
formação e promoção da saúde que trabalham na perspectiva do desenvolvimento de habilida-
des socioemocionais. O Programa de Habilidades Para Vida (HpV), apoiado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), e o Treino Social. 

O HpV aborda 10 habilidades básicas: autoconhecimento, empatia, comunicação as-
sertiva, relações interpessoais, tomada de decisões, administração de problemas e de conflitos, 
pensamento criativo, pensamento crítico, gestão das emoções e dos sentimentos, controle da 
tensão e do estresse (Gorayeb, 2002; Minto et al., 2006). Trabalhar no desenvolvimento de to-
das essas habilidades advém de uma compreensão de ser humano holística, visto de uma forma 
integral (Martinez, 2014).

O Treino Social (2015) consiste em uma metodologia de aplicação do esporte, na pers-
pectiva da atividade física ou de lazer, que também visa a formação integral dos sujeitos, tendo 
como base competências e habilidades. As competências produzem uma atuação autônoma crítica 
diante das situações, e as habilidades geram a capacidade para resolver situações-problemas. 
Essas habilidades se equiparam àquelas desenvolvidas no programa de Habilidades para Vida.  

O objetivo deste texto foi verificar como a experiência no tempo livre em atividades 
planejadas para o desenvolvimento sócio emocional pessoal e coletivo, pode contribuir para que 
os jovens adotem comportamentos e práticas de lazer mais seguras, especificamente em relação 
aos consumos de drogas. 

Compreendemos o lazer como lócus de desenvolvimento de atividades voluntárias 
que geram prazer, se constituindo como espaço-tempo de criação e ressignificação da cultura 
com capacidade de fomentar o crescimento pessoal e coletivo dos sujeitos (Mascarenhas, 2000; 
Marcelino, 2001; Mello & Alves, 2003). Paradoxalmente, é neste mesmo espaço com potencial 
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de gerar desenvolvimento pessoal e comunitário que parte dos jovens tem acesso aos primei-
ros contatos com as drogas, iniciando o consumo de forma recreativa. A experimentação das 
drogas e o início do consumo não necessariamente tem como consequência o desenvolvimento 
de usos excessivos ou de dependência no futuro. Entretanto, alguns comportamentos de risco 
como: dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas, praticar sexo inseguro, envolver-se em situações 
de violência, passar noites sem dormir e sem se alimentar corretamente, etc. são associados a 
episódios de consumos. Hábitos estes que não são marcas exclusivas de determinadas parcelas 
da juventude, entretanto, esse texto delimitará sua discussão a essa fase da vida.

A juventude é compreendida aqui de forma plural, entendendo que se trata de uma ca-
tegoria diversa, formada por muitos grupos com características variadas em função da condição 
socioeconômica, do local e da cultura em que estão inseridos.

Quanto aos consumos de drogas, também entendemos a diversidade de substâncias 
existentes, bem como a diversas formas de consumo (recreativo, terapêutico, religioso, medicinal 
etc.) e a historicidade da relação do homem com essas substâncias. Fato já apontado e aprofun-
dado por Carneiro (2009), Rosa (2014) e Escohotado (2004). Por essas razões, não trataremos 
os usos de drogas sob um viés moralista, apontando-o como certo ou errado, e nem homogenei-
zante, como se ele se manifestasse de forma igual entre as diversas juventudes e, tampouco de 
maneira a naturalizar os usos. Entendemos tratar-se de um fenômeno complexo e multifatorial 
que exige atenção e conhecimento. A existência de diferentes usos, de variados tipos de drogas, 
com sujeitos de várias idades e condições socioemocionais, econômicas e culturais, impossibilita 
afirmações generalizantes sobre o tema.

Esperamos que ao aproximar autores que discutem aspectos ligados à formação de 
comportamentos em práticas de lazer de jovens com autores que analisam os possíveis benefí-
cios do programa de HpV, seja possível fomentar práticas de lazer que protejam as juventudes 
de usos excessivos de drogas. 

aTiVidades de Lazer JUVeniL e UsO de drOgas

As atividades de lazer se destacam na vida contemporânea por serem demarcadoras de 
identidade dos sujeitos, sobretudo entre o público jovem. Para Pais (1990) a forma de ocupação 
do tempo livre tem relação direta com os comportamentos adotados pelos jovens, pois os espaços 
de lazer proporcionam sociabilidade, desenvolvimento humano e construção das identidades. 

Brenner, Dayrel e Carrano (2008) também apontam a importância do espaço-tempo do 
lazer para construção de códigos e signos próprios da juventude, diferentes daqueles já impostos 
pelo mundo adulto.

É preciso considerar o lazer como tempo sociológico no qual a liberdade da escolha é ele-
mento preponderante e que se constitui, na fase da juventude, como campo potencial de 
construção de identidades, descoberta de potencialidades humanas e exercício de inserção 
efetiva nas relações sociais” (p. 176).
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O lazer permite vivenciar atividades com dinâmicas diferentes das obrigações do dia-a-
dia, em oposição ao trabalho e aos compromissos sociais, com objetivo de causar estados de 
bem-estar. Seu caráter de não obrigatoriedade cria o que Brenner, Dayrel e Carrano (2008) cha-
mam de uma espécie de consciência de liberdade. Essa autonomia impacta no estabelecimento de 
valores, nos grupos em que cada sujeito escolhe interagir e na própria formação da identidade. 

Os usos de drogas aparecem com frequência nas atividades de lazer juvenil, dentre 
outros fatores, pela capacidade que essas substâncias têm de gerar bem-estar momentâneo de 
forma instantânea. Apesar de não ser possível generalizar, uma parcela considerável da juventude 
ocidental vivencia parte do seu tempo de lazer em bares, boates, festas e shows, onde é comum 
o acesso facilitado ao álcool e outras drogas (Romera, 2014).

Se concordamos com a ideia da capacidade que o lazer tem de demarcar comporta-
mentos (Pais, 1990), embora não seja exclusividade do público jovem, a centralidade ocupada 
pelos usos de drogas nas atividades de lazer da juventude indica que estes hábitos de consumo 
são também parte importante da constituição da identidade desses sujeitos. 

FOrTaLeCimenTO peLO Lazer

A todo momento o ser humano está suscetível a algum risco. Em graus ou níveis que 
variam constantemente, somos vulneráveis. Compreender quais fatores podem gerar um estado 
de maior vulnerabilidade, no caso específico dos consumos de drogas, contribui para que com-
portamentos de risco sejam evitados e uma relação mais saudável com estas substâncias seja 
construída (Sodelli, 2010).

Como já mencionado anteriormente, dentro do próprio tempo de lazer é possível o de-
senvolvimento de atividades que contribuam para o fortalecimento pessoal, social e comunitário 
dos jovens. Essas atividades quando planejadas com a intenção de promover esses atributos, 
direta ou indiretamente também servem para diminuir os níveis de vulnerabilidade e proteger a 
usos problemáticos das drogas (Caldwell e Faulk, 2013).

Ecless e Barber (1999) investigaram a participação de grupos de jovens em diferentes 
atividades planejadas, buscando relacioná-las com os comportamentos desenvolvidos por eles. 
Dentre essas atividades, as de cunho esportivo estão bastante presentes. Tomemos então o exem-
plo das práticas esportivas.

Atividades de cunho esportivo costumeiramente são vivenciadas por jovens como forma 
de lazer. Os esportes podem propiciar o desenvolvimento de habilidades para relação consigo 
mesmo e com os outros. Entretanto, a literatura aponta que a prática de esportes não tem apre-
sentado resultados expressivos que possibilitem afirmar que sua prática reduz o consumo de 
drogas entre os jovens. Meta-análise elaborada por Lisha e Sussman (2010) analisou 34 estu-
dos, publicados entre 1982 a 2008, que relacionavam as atividades esportivas ao consumo de 
substâncias psicoativas entre adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. Em 22 desses estudos, quase 
65% do total analisado, a prática do esporte de competição foi associada ao maior consumo 
de bebidas alcoólicas.
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Assim como em outras atividades, deve ser considerada a variação de pessoas que pra-
ticam o esporte, sob quais contextos e com qual intencionalidade, sendo impossível criar uma 
generalização sobre a relação da prática esportiva com os usos de drogas. No caso do esporte de 
alto rendimento, além da verificação de não proteção aos usos de drogas recreativas, é comum 
estudos (Rossi & Botrè, 2011; Crabbe, 2007; Schaefer & Petkovsek, 2017) relacionarem sua 
prática ao uso de substâncias para melhoria do desempenho ou alívio da dor. 

Bedendo, Andrade e Noto (2015, p. 92) relatam que existem algumas variáveis na relação 
entre a prática de esporte e uso de drogas entre adolescentes do ensino médio.

A maior socialização não presume necessariamente maior uso de drogas, desde que o 
consumo não seja tido como normativo ou incentivado dentro do grupo. Nesse sentido, o 
adolescente que queira se sentir integrado ao grupo, nesse caso com o time, tende a agir da 
mesma forma que seus pares, a fim de promover sua aceitação. 

O fato não pode ser considerado de forma isolada, levando-se em consideração apenas 
a relação entre uso de drogas e esportes. Por ser um processo complexo e multifatorial, outros 
fatores devem ser considerados para problematizar esta relação, entre eles a questão do gênero, 
aspectos socioculturais, motivações intrínsecas e extrínsecas, além das diferentes modalidades 
de esportes. 

Se o esporte como atividade extraescolar for conduzido sem intencionalidade e objetivos 
claros, pode não contribuir para o desenvolvimento de habilidades e pouco interferir no forta-
lecimento do jovem. Consequentemente pouco interferir nos comportamentos que irá adotar, 
inclusive aqueles relacionados aos usos ou não de drogas durante o lazer.

HaBiLidades para Vida – Uma prOpOsTa para FOrmaçãO pessOaL e 
COmUniTÁria

Ao pensarmos formas de construção de identidades dos jovens e o desenvolvimento de 
fatores de proteção a usos excessivos de drogas durante o tempo de lazer, adentramos, ainda 
que indiretamente, no campo da prevenção. Não se trata de abordar as discussões mais pro-
fundas sobre aspectos conceituais da prevenção, mas de forma tangencial, entendemos que ao 
problematizamos o lazer e pensarmos atividades protetivas para determinado comportamento 
de risco, estamos consequentemente pensando em possiblidades de prevenção.

É justamente por trabalhar sob uma perspectiva de fortalecimento psicológico pessoal e 
emocional dos jovens de forma indireta, que trazemos para o texto a proposta do programa de 
HpV. Martinéz (2014) observa que este programa tem como proposta trabalhar a integralidade 
do ser humano. Seu objetivo é ensinar estratégias e habilidades interpessoais para que seus par-
ticipantes melhorem aspectos específicos, contribuindo para redução de vulnerabilidades. Sem 
tratar diretamente da temática das drogas, as HpV podem contribuir para que jovens desenvol-
vam hábitos mais saudáveis em relaçãoà própria vida.  
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Houve um tempo em que os programas preventivos às drogas concentravam suas ações 
na transmissão de informações. Visavam ainda atrasar a idade de início do uso de tabaco, álcool 
e outras drogas, melhorando o desempenho acadêmico, promovendo o controle das emoções, o 
ajuste social positivo e buscando evitar a rejeição de pares. Nas últimas décadas, foi compreendido 
o papel central das habilidades sociocognitivas e de controle das emoções no desenvolvimento 
humano. Segundo Del Prette & Del Prette (1999) a metodologia do programa de HpV estimula o 
desenvolvimento das habilidades pela utilização de técnicas comportamentais, de reestruturação 
cognitiva. O engajamento nas interações sociais por parte dos jovens garante maior participação 
nas atividades, se comparada aos modelos meramente informativos.

Passou-se a utilizar as Habilidades para Vida na promoção da saúde e em diversas si-
tuações do cotidiano para o trabalho com crianças e adolescentes. Os programas para o ensino 
dessas habilidades consistem em desenvolver capacidades emocionais, sociais e cognitivas que 
podem ajudar os indivíduos a lidarem melhor com situações conflituosas do cotidiano, incluindo 
a recusa do uso de drogas (WHO, 1997; Gorayeb, 2002). Murta, Del Prette e Del Prette (2010) 
destacam as HpV e habilidades sociais como fatores de proteção para minimizar a vulnerabili-
dade de variados problemas em saúde mental. 

Tomemos novamente o exemplo das atividades esportivas. Experiências esportivas pla-
nejadas para o fortalecimento de HpV têm obtido resultados positivos para desenvolvimento de 
fatores de proteção entre jovens. Lee et al. (2017) desenvolveram um programa no contraturno 
escolar com adolescentes coreanos a partir do futebol, esporte mais popular entre este público, 
para o ensino de habilidades pessoais e sociais. Reconhecem que os ambientes esportivos possuem 
semelhanças com situações da vida real. Utilizaram ações baseadas na reflexão de atividades 
esportivas e sua transposição para o cotidiano. 

Outra experiência significativa para o fortalecimento de habilidades pessoais e sociais 
é o programa “Vamos Nessa”, da UNODC (2017). O manual considera que os esportes e as 
atividades físicas são fundamentais para o desenvolvimento dos jovens por possibilitarem a 
promoção da saúde física, social e emocional, podendo contribuir para o desenvolvimento de 
habilidades importantes para suas vidas e comunidades. 

[...] usa o poder do esporte para fortalecer a resiliência entre jovens melhorando suas 
habilidades para a vida, e para aumentar seu conhecimento acerca das consequências do 
uso de drogas e do crime, procurando influenciar de modo positivo o comportamento e 
as atitudes deles e impedindo o comportamento antissocial e arriscado. Além de ajudar na 
conscientização, um elemento-chave da iniciativa é o desenvolvimento deste programa de 
treinamento de habilidades para a vida com base em evidências (ONU, 2017).

O Vamos Nessa inclui sessões de atividades para abordagem de HpV que podem ser 
inseridas em centros esportivos, escolas e demais ambientes comunitários. O manual considera 
que jogar se constitui como uma maneira agradável de aprender. 
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O programa “Treino Social: aprendendo no campo, vencendo na vida” também utiliza 
o esporte como medição para a formação ampliada. O material surge da cooperação entre Brasil 
e Alemanha. Sendo o futebol esporte presente no contexto brasileiro, a formação durante as 
atividades esportivas pode ser transferida para o dia a dia dos alunos, ultrapassando a prática 
para o lazer e esporte. O Treino Social engloba jogos cooperativos, pré-desportivos, desporti-
vos ou ainda atividades em forma de dinâmicas trabalhando as competências socioemocionais 
(Treino Social, 2015). 

Competências e habilidades são a base do Treino Social. As competências irão produzir 
uma atuação diferenciada e as habilidades geram a capacidade para resolver situações-problemas 
que fazem parte do cotidiano para o aprendizado da boa convivência. Para o desenvolvimento 
integral dos participantes, o Treino Social destaca as competências em cinco dimensões: emo-
cional, social, tática, técnica e física. A dimensão emocional envolve aspectos importantes das 
habilidades sociais e de vida. Está dividida em Autoconhecimento (autoestima, autoconfiança, 
criatividade, concentração, autoavaliação e reconhecer as emoções), Autogerenciamento (mo-
tivação, autocontrole, metas/foco e administração do tempo) e Tomada de decisão responsável 
(assertividade, liderança, análise e resolução de problemas e integridade). Já a dimensão social 
envolve o Relacionamento interpessoal (empatia, cooperação, comunicação, gerenciamento de 
conflitos, e confiança) e a Consciência social (respeito a diversidade e solidariedade) (Treino 
Social, 2015). 

Estes exemplos indicam que as atividades de esporte e lazer podem contribuir para for-
talecimento dos jovens. As chances de que isso ocorra parecem ser maiores se essas atividades 
forem planejadas com a intenção de fomentar o desenvolvimento habilidades sociais e de vida.

apOnTamenTOs Finais

O presente estudo traz à tona o aspecto paradoxal que o lazer pode ter na formação 
das juventudes em relação aos comportamentos de uso e abuso de drogas. Apesar de ser lócus 
de frequente uso de substâncias por parte dos jovens, principalmente durante o lazer noturno, 
atividades de lazer também representam espaço profícuo para o desenvolvimento de habilidades 
sócio emocionais que contribuem para um comportamento mais saudável em relação as drogas.

Para problematizar o tema nos debruçamos mais especificamente nos exemplos de pro-
gramas pautados em atividades esportivas trazidos pela literatura. Dentre as atividades escolhidas 
pelos jovens para serem vivenciadas como forma de lazer, as de cunho esportivo ocupam posição 
de destaque. Essas atividades podem também propiciar o desenvolvimento de habilidades para 
relação consigo mesmo e com os outros. Contudo, a revisão de literatura alerta que de forma 
isolada, a participação em equipes e competições esportivas não tem obtido êxito na diminuição 
do consumo de drogas pelos jovens.

Por ser o comportamento determinado por múltiplos fatores, não é possível relacionar 
apenas um fator a esse comportamento. Sem um planejamento que leve em consideração aspectos 
sócio emocionais que perpassam a vida dos jovens, a prática esportiva como lazer não minimiza 
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estados de vulnerabilidade relacionados ao uso/ abuso de drogas. Para atingir o objetivo de re-
dução de comportamento de risco dos jovens frente às drogas é necessário que essas atividades 
sejam planejadas, com intencionalidades claras. 

Nesse contexto, aliar os conceitos trabalhados pelas HpV no planejamento e execu-
ção das atividades esportivas de lazer parece ser um caminho que, de forma direta ou indireta, 
facilita a abordagem da temática das drogas com os jovens. Tratando o tema sem moralismos, 
essas atividades podem fomentar o desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da tomada 
de decisão dos jovens, fazendo com que estes sejam capazes de adotar comportamentos mais 
seguros frente as possibilidades de lazer e aos consumos de drogas.
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aCTiVidad FÍsiCa Y disTanCiamienTO sOCiaL: eXperienCias 
de JÓVenes de BUenOs aires (argenTina) dUranTe La 

pandemia pOr COVid-19

Silvia Alejandra Tapia345

Universidad de Buenos Aires/CONICET

RESUMEN: Diversos estudios señalan que las medidas de distanciamiento social 
generadas frente a la pandemia por Covid-19, tienen efectos sustantivos en las 
personas jóvenes. Se destacan dificultades asociadas a la salud mental, la menor 
actividad física y el sedentarismo. Al respecto, interesó indagar las experiencias de 
jóvenes residentes en Buenos Aires, Argentina, en el contexto de aislamiento social, 
respecto de los usos de tiempos-espacios, motivaciones y emociones relacionadas con 
la práctica de actividades físicas. Para ello, se aplicó un cuestionario autoadministado 
a jóvenes de 14-21 años de Buenos Aires difundido de manera online. Del análisis de 
los datos, recuperando aportes del Modelo de Activos Personales, se identifican tres 
dimensiones relevantes: subjetiva, relacional y organizacional-espacial. De lo indagado 
pudieron advertirse diversas significaciones en torno a la práctica de actividades físicas, 
poniéndose de manifiesto que no sólo debe considerarse si las/os jóvenes desarrollan 
actividades físicas, sino de qué manera la practican, con quiénes, en qué lugares, con 
qué motivaciones y qué genera eso en ellos/as.

PALABRAS CLAVE: Actividad física. Jóvenes. Covid-19.

RESUMO: Vários estudos indicam que as medidas de distanciamento social geradas 
diante da pandemia da Covid-19 têm um efeito substantivo sobre os jovens. Difi-
culdades associadas à saúde mental, redução da atividade física e sedentarismo são 
destacadas. Neste sentido, foi interessante pesquisar as experiências dos jovens que 
moram em Buenos Aires, Argentina, no contexto do isolamento social, no que diz 
respeito aos usos do tempo-espaço, motivações e emoções relacionadas com a prática 
de atividade física. Para isso, um questionário auto-administrado foi aplicado a jovens 
de 14-21 anos de Buenos Aires, o qual foi distribuído online. A partir da análise dos 
dados, recuperando contribuições do Modelo de Ativos Pessoais, foram identificadas 
três dimensões relevantes: subjetiva, relacional e organizacional-espacial. A partir da 
pesquisa, vários significados puderam ser percebidos com relação à prática de ativida-

345 E-mail: tapiasilvi1@gmail.com
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des físicas, deixando claro que não só deve ser considerado se os jovens desenvolvem 
atividades físicas, mas de que forma as fazem, com quem, em que lugares, com que 
motivações e o que isso gera neles.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade física. Jovens. Covid-19.

inTrOdUCCiÓn

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la pandemia 
provocada por el virus de Covid-19. Frente al reconocimiento de sus vías de transmisión se 
implementaron estrategias centradas en el distanciamiento físico-social, higiene y salubridad, a 
nivel local y global (Guerrero et al., 2020).

En Argentina, considerando las recomendaciones de la OMS, a partir del Decreto 
297/2020346, se determina el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Las pautas 
preventivas en el país –con distinta implementación en las provincias según el número de casos– 
limitaron desde las actividades comerciales, reuniones grupales, hasta la circulación urbana. 
Restricciones que implicaron, como en otros países del mundo, el cierre y el cese de actividades 
de escuelas, clubes, gimnasios, entre otros espacios de encuentro social (Wang, Zhang, Zhao, 
Zhang, & Jiang, 2020; Oliveira et al., 2020). 

Si bien la menor incidencia y letalidad frente al virus hizo que los niños, niñas y jóvenes 
no fueran identificados como un grupo de riesgo –excepto por los casos con condiciones previas 
asociadas–, como posibles transmisores del virus también se vieron afectados por las medidas 
de cuidado y confinamiento (Moore et al., 2020). Diversos estudios comenzaron a identificar 
los efectos de estas pautas de aislamiento en las y los jóvenes, especialmente relacionados con 
su salud mental, expresados en el aumento de niveles de depresión, ansiedad y situaciones de 
violencia familiar (Golberstein, Wen, & Miller, 2020; Oliveira et al., 2020), así como un mayor 
sedentarismo, menor actividad física y aumento de obesidad (Martínez-Hita, 2020; Petrobelli 
et al., 2020).

Investigaciones previas a la pandemia, recuperando recomendaciones de la OMS, 
destacan los beneficios de la actividad física para la salud integral de niños/as y jóvenes. Asimismo, 
señalan las vinculaciones entre la actividad física y la concurrencia a la escuela. Allí, se identifica 
la posibilidad de mayor movimiento durante recreos, clases de educación física o incluso, el 
desplazamiento hasta la escuela. Mientras que se reconoce una menor actividad durante los fines 
de semana y en períodos vacacionales, similares a los impuestos por el confinamiento (Dunton, 
Do, & Wang, 2020).

Con el propósito de generar aportes al conocimiento acerca de las experiencias de las 
personas jóvenes en su relación con la actividad física en el contexto de aislamiento establecido en 

346 Para acceder al decreto completo: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/prime-
ra/227042/20200320 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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Región Metropolitana de Buenos Aires (en adelante Buenos Aires)347, Argentina, se plantearon los 
siguientes interrogantes: ¿Qué actividades están realizando las y los jóvenes en los lugares en donde 
viven durante el aislamiento social? ¿Cómo habitan sus espacios y tiempos en dichos lugares? 
¿Cómo se vinculan con prácticas físicas y de movimiento en tal contexto? ¿Qué continuidades 
y discontinuidades se producen entre sus prácticas cotidianas actuales y las desarrolladas antes 
de la medida? ¿Qué emociones les provocan tales condiciones?

A los fines de esta ponencia, el objetivo es indagar y caracterizar la realización de 
actividades físicas por parte de los y las jóvenes, considerando los usos de espacios y tiempos, 
así como las emociones que ello genera en jóvenes residentes en Buenos Aires, Argentina, en el 
contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por la pandemia de Covid-19.

En estudios recientes acerca de la práctica de actividades físicas durante la pandemia 
predominaron abordajes que tomaron como interlocutores/as a personas adultas (madres, 
padres, funcionarios, entre otros), siendo menos consultados los y las jóvenes (del Moral-Espin 
& Larkins, 2020). En ese sentido, interesó generar información a partir de sus perspectivas. Para 
la construcción de los datos empíricos, a través de un formulario online –desde la última semana 
de abril a la segunda semana de mayo de 2020– se aplicó un cuestionario autoadministrado a 
jóvenes de 14 a 21 años que residieran en Buenos Aires. 

A partir del modelo del Personal Assets framework (PAF) – o Marco de activos personales 
en español – propuesto por Côté, Turnnidge y Evans (2014), y recuperado por Kelly, Erikson y 
Turnnidge (2020) para establecer consideraciones para estudios sociales y la implementación de 
políticas públicas durante y post período de pandemia, retomo algunos de sus aportes para la 
aproximación a las experiencias juveniles en la realización de actividades físicas. Dicho modelo, 
enmarcado en un análisis de tipo ecológico, propone indagar las experiencias deportivas y el 
desarrollo juvenil a largo plazo, partiendo de la premisa que la comprensión de tales experiencias 
debe considerar la dinámica interacción entre tres elementos: el involucramiento personal 
(what); la relación con otros (who) con quienes se comparten las actividades deportivas –ya 
sean entrenadores, compañeros/as o padres– y, finalmente, el ambiente material-organizacional 
(where) donde dicha práctica deportiva es llevada a cabo (Côté et al., 2014).

A continuación, planteo el abordaje metodológico desplegado para la construcción 
y análisis de los datos empíricos. Luego, presento los resultados del relevamiento, siguiendo 
los aportes del modelo PAF, considerando la dimensión subjetiva, la dimensión relacional y la 
dimensión organizacional-espacial en el análisis de las actividades físicas realizadas por los y 
las jóvenes durante la pandemia. Finalmente, a partir de la articulación de tales dimensiones, 
planteo reflexiones acerca de las potencialidades y tensiones de las recomendaciones destinadas 
a niños/as y jóvenes y su relación con actividades físicas y de movimiento. 

347 	La	Región	Metropolitana	de	Buenos	Aires	refiere	al	área	geográfica	central	del	país	que	abarca	 la	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	(CABA)	y	el	Gran	Buenos	Aires	(GBA).	Éste	último	compuesto	por	
15	municipios	con	gran	heterogeneidad	económica	y	social	en	su	interior	(Segura,	2017).
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aBOrdaJe meTOdOLÓgiCO

En función del contexto para la construcción de los datos empíricos se optó por un 
cuestionario de tipo autoadministrado (Scribano, 2015), aplicado de manera online a través de 
un formulario de Google Forms. Se orientó a jóvenes de 14 a 21 años residentes de Buenos Aires. 

Se incluyeron preguntas con opciones de respuesta única y de opción múltiple y preguntas 
de respuesta abierta. El procesamiento de las preguntas cerradas se realizó con el software Excel. 
Para el análisis del contenido de las preguntas abiertas se optó por un abordaje cualitativo. 
Entre las dimensiones indagadas se incluyeron: datos sociodemográficos y socioeconómicos, 
características de la vivienda, nivel educativo, actividades vinculadas a obligaciones y a recreación 
durante el aislamiento, uso de tiempos, uso de espacios dentro de la vivienda, realización de 
actividad física, realización de actividades artísticas y de formación, emociones provocadas por 
el aislamiento social. 

La difusión del formulario se realizó por medio de redes sociales (Facebook, Instagram 
y Whatsapp), entre los días 27 de abril y 13 de mayo de 2020, atendiendo al distanciamiento 
social vigente.348 Se resguardó el anonimato y la confidencialidad de las personas encuestadas, 
señalando las características del relevamiento en dicho formulario e indicando la posibilidad de 
contar con la compañía de una persona adulta de confianza para su realización. 

Con el fin de alcanzar a la población objetivo y diversificar la muestra en términos 
sociales, etarios, de género, entre otros rasgos, se contactó –vía Instagram– a representantes de 
Centros de Estudiantes de escuelas secundarias públicas situadas en diferentes áreas de Buenos 
Aires (barrios de San Fernando, San Isidro, San Justo y Mataderos), quienes facilitaron la difusión 
entre sus compañeros/as a través de sus redes. 

Características de la muestra 

La muestra fue intencional y no probabilística. El formulario fue respondido por 226 
jóvenes residentes en Buenos Aires (54,4% de CABA y 45,6% de GBA). Del total, 56,2% fueron 
mujeres, 42,5% varones, 0,9% “no binarie” y 0,4% “asexual”. Se contó con la respuesta de 
jóvenes de todas las edades en el rango de 14 a 21 años. El 83,2% eran del grupo de 14 a 18 
años y el 16,8% de 19 a 21 años.

El 93,4% indicó que al momento de responder la encuesta estaba estudiando. De éstos/
as, el 74,8% se encontraba cursando en la escuela secundaria. De quienes cursaban dicho nivel, 
el 85,8% concurría a una institución pública. Entre quienes estudiaban en todos los niveles, el 
93,4% recibía algún tipo de apoyo educativo virtual.

En cuanto a la condición laboral, sólo el 15% indicó que trabajaba. El 27,4% recibía 
algún tipo de ayuda económica o subsidio estatal de forma personal o nivel familiar. Sólo cuatro 
jóvenes respondieron que tenían hijos/as.

348 	El	93,4%	manifestó	que	contaba	con	acceso	a	internet	propia.	Deben	advertirse	posibles	sesgos	de	esta	
respuesta,	considerando	que	el	cuestionario	se	difundió	por	redes	sociales	y	debía	ser	respondido	en	
línea.
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análisis

Integrando el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos (Scribano, 2015), para el 
abordaje las prácticas vinculadas a la actividad física en el contexto de aislamiento –y recuperando 
los aportes del modelo PAF (Côté et al., 2014) –, se analizaron los resultados a la luz de tres 
dimensiones: subjetiva, relacional y organizacional-espacial, presentadas en el siguiente apartado.

resULTadOs

dimensiÓn OrganizaCiOnaL-espaCiaL

Una de las dimensiones relevantes para comprender las experiencias al realizar actividades 
físicas refiere a la disponibilidad de espacios adecuados. Tras la declaración del ASPO, en Buenos 
Aires fueron cerrados espacios públicos tales como parques y plazas, clubes, gimnasios u otro 
tipo de lugares destinados a la realización de actividades corporales. 

La circulación por la ciudad también se vio limitada para niños, niñas y jóvenes. Así, 
por ejemplo, en la CABA recién en el mes de junio se habilitaron las salidas a menores de 15 
años acompañados por adultos/as349. De ahí que gran parte de las actividades cotidianas fueron 
trasladadas al ámbito de los hogares. 

El 67,7% de las/os jóvenes encuestados indicó que vivía en una casa o vivienda tipo casa, 
el 30,1% en departamento y el 1,8% en habitación de hotel, pensión o inquilinato. El 62,8% 
disponía de una habitación sólo para ellas/os. Al seleccionar un espacio en el que preferían estar, 
el 65,1% indicó “mi habitación” (“mi dormitorio”, “mi cuarto”, “mi pieza”). De acuerdo con 
las respuestas, dicha elección se relaciona con lo que este espacio les genera: 

Es mi espacio propio, es grande y puedo hacer la mía (Mujer, 21 años, CABA).
Es mío, estoy sola, están mis cosas, puedo hacer lo que quiera (Mujer, 18 años, CABA).
La tranquilidad de que nadie puede meterse en mi mundo (Varón, 18 años, GBA).

La habitación [dormitorio] aparece asociada a la posibilidad y comodidad de estar 
solo/a, contar con un espacio propio y tranquilo, pero también privado. El lugar donde eligieron 
realizar actividad física fue mayormente en sus dormitorios (34,4%). Aspecto que coincide con 
el lugar donde estos/as jóvenes prefieren permanecer en su cotidianeidad. Se crea así un territorio 
simbólico (Gregory, 1995 en Gallagher et al., 2020) que constituye un nuevo espacio-tiempo 
personal para realizar actividad física que resulta significativo para las/os jóvenes.

Entre quienes realizaban tales actividades en otros ambientes, el 23,3% manifestó que 
las practicaba en patios o terrazas y el 16% en livings o comedores. Entre quienes no realizaban 
actividades físicas se mencionó, por ejemplo, la percepción de falta de espacio para ello: “No 
tengo un espacio adecuado y cómodo donde me gustaría realizarlos” (Mujer, 16 años, GBA) o 
por vergüenza de realizar actividades frente a otros integrantes de la familia. 

349  https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/noticias/chicos-y-adolescentes-durante-la-pandemia 

https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/noticias/chicos-y-adolescentes-durante-la-pandemia
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dimensiÓn reLaCiOnaL

Diferentes estudios señalan la relevancia de compañeros/as en la práctica de actividades 
físicas como las deportivas y artísticas, en términos de motivación y de espacio de relaciones 
de sociabilidad. Al mismo tiempo, se identifican menos interacciones de los y las jóvenes con 
otros integrantes de su familia. Dado que las disposiciones de distanciamiento social afectaron, 
fundamentalmente, el vínculo corporal con otros, resulta sustantivo considerar esta dimensión 
al indagar sobre las prácticas en este período (Kelly, Erickson, & Turnnidge, 2020).

En las encuestas se registró que el 50,9% cohabitaba con 3 o 4 personas, el 29,2% con 
2 o 3 personas, el 19% con 5 o más personas y sólo el 0,9% no convivían con otras personas 
en su vivienda. En síntesis, más del 70% convivía con más de tres personas en su hogar. Sin 
embargo, entre quienes respondieron que habían realizado algún tipo de actividad física, sólo el 
18,9% compartía tales actividades con sus cohabitantes.

Entre quienes compartían la actividad física con otras personas el 8,5% señaló que 
realizaba dichas prácticas con otras personas de manera virtual. Estudios han destacado el uso 
de las tecnologías para la promoción e implementación de las actividades físicas en el contexto de 
la pandemia, e incluso en periodos previos (Piedra, 2020). No obstante, entre las/os encuestados 
se registró un bajo porcentaje de interacción con otros por vía virtual para realizar actividades 
físicas, aun cuando gran parte de éstos/as contaba con conexión a internet. Debe advertirse que 
el cuestionario fue aplicado en los inicios del ASPO, por lo que la difusión de herramientas para 
compartir actividades online aún no se encontraban tan difundidas en Argentina. 

Por otra parte, el 72,6% señaló que realizó esta actividad sin compañía de otra persona. 
En algunos casos se advierten transformaciones en las formas de percibir las actividades físicas:  

Siento tristeza, me provoca mucha angustia tener que hacerlo en casa ya que no es para 
nada lo mismo. Yo hago gimnasia artística y no tengo ni un décimo de los materiales que 
se necesitan para practicarla, tampoco tengo el acompañamiento de mis profesores y com-
pañeras (Mujer, 14 años, CABA). 

En las respuestas de algunos/as jóvenes, las actividades que solían realizar antes de la 
pandemia, en algunos casos de manera grupal, se presentan como prácticas que disfrutaban y 
generaban alivio. En cambio, con el aislamiento son vividas con angustia o se perciben difíciles 
de desarrollar, al sentir que no podían contar con el apoyo de esas personas, provocando menor 
interés en realizarlas solos/as en sus casas.

dimensiÓn sUBJeTiVa

En la construcción de la noción de juventudes se destaca su condición situada, polisémica 
y dinámica. Se trata de una construcción socio-histórica con significados y evocaciones diversas. 
El ‘ser joven’ implica una clasificación social, es decir, la definición de límites y caracterizaciones 
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que marcan diferencias respecto de otros actores sociales. Manifiesta conflictos y diferentes 
significaciones emergentes de las desiguales relaciones de clase, género, étnico-raciales y 
territoriales (Núñez, 2011; Chaves, 2013).

En ese sentido, se vuelve relevante atender a la diversidad de significaciones y prácticas 
producidas por las personas jóvenes, en particular, vinculadas a las motivaciones para realizar 
actividades físicas, el uso de tiempos-espacios para ello y lo que esto genera en cada joven. 

Al indagar acerca de la percepción de la distribución de horas diarias dedicadas a 
obligaciones o responsabilidades y a la recreación y el tiempo libre durante del aislamiento, en 
comparación con la distribución previa a este contexto: el 54% refirió que “Antes de la cuarentena, 
dedicaba MÁS horas a las obligaciones”, el 23,5% indicó que “Antes de la cuarentena, dedicaba 
MÁS horas al tiempo libre…” y el 18,1% señaló que “Antes de la cuarentena, dedicaba la MISMA 
cantidad de horas a obligaciones y a tiempo libre” (4,4% NS/NC). 

A diferencia de lo que señalan otros estudios que identifican altos niveles de sedentarismo 
en niños/as y jóvenes (Mitra et al., 2020), en este relevamiento se advirtió una alta proporción 
de jóvenes que han realizado actividades físicas durante el confinamiento. Así, el 76% respondió 
que había realizado algún tipo de “actividad física o corporal” desde la declaración del ASPO. 
Debe destacarse que de éstos, el 53% ya la practicaba antes de la pandemia. Cabe aclarar que se 
indagó por cualquier tipo de actividad corporal o de movimiento realizada, no sólo las deportivas.

En cambio, el 27,4% no había realizado ningún tipo de actividad en el período analizado. 
Entre los motivos para no desarrollar actividad física se mencionaba:

Porque esta situación me genera frustración y cero motivación entonces estoy todo el día 
tirada en la cama (Mujer, 18 años, CABA).
Sinceramente me daría vergüenza porque está mi familia (Mujer, 18 años, CABA).
Me sentía aliviada, me desestresaba, ahora ya casi no tengo tiempo para poder hacerlo 
(Mujer, 17 años, CABA).

En las respuestas de las y los jóvenes para no realizar actividad física se destacó, 
especialmente, la falta de espacio o tiempo (esto último asociado a la mayor dedicación a tareas 
escolares o domésticas),  la falta de “voluntad” para ese tipo de práctica o el poco “ánimo” o 
“motivación” para realizarlas en este contexto. Estas razones aparecen así vinculadas a cuestiones 
o responsabilidades personales, más que a la percepción de dificultades en las condiciones en 
que se ofrecen propuestas de movimiento para jóvenes, o bien, la falta de éstas. 

COmenTariOs FinaLes

Ante las medidas de aislamiento social en Argentina el conjunto de la población, 
incluyendo las y los jóvenes, debieron permanecer mayormente en sus hogares. Advirtiendo 
los efectos del confinamiento en las personas jóvenes resultó de interés aproximarse a las 
significaciones que las/os propias/os jóvenes estaban construyendo en torno a éste, en particular, 
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en relación a sus experiencias vinculadas a las actividades físicas, ya sean deportivas, artísticas 
o de otro tipo.

Si bien otros estudios sociales han indicado bajos niveles de actividad física y altos niveles 
de sedentarismo entre niños/as y jóvenes, especialmente por la no concurrencia a instituciones 
educativas –antes y durante la pandemia–, en lo recabado en el cuestionario se registró una 
importante dedicación a la actividad física entre las/os encuestados. Debe tenerse en cuenta que 
gran parte de estas/os jóvenes ya realizaba esa actividad antes de la pandemia. 

Sin embargo, aun conviviendo con varias personas en sus hogares, resulta significativo 
el porcentaje de jóvenes que realiza esta actividad sin compañía de otras personas. Es, además, 
relevante que sea también en sus dormitorios donde realizan esta actividad. Lugar en el que 
prefieren permanecer ya que se percibe como lugar asociado a un espacio propio, tranquilo y 
privado, también para realizar actividad física.

De lo indagado pudieron advertirse diversas significaciones en torno a la práctica de 
actividades físicas entre las/os jóvenes. Esto puso de manifiesto que no sólo deviene relevante 
considerar si las/os jóvenes desarrollan alguna actividad física, sino también de qué manera la 
realizan, con quiénes, en qué lugares, con qué motivaciones y qué genera eso en las personas 
jóvenes. Como señalan otros estudios, pueden reconocerse beneficios significativos de la actividad 
física en la salud integral de las/os jóvenes, por lo que resulta preciso que las políticas públicas 
orientadas a esta población contemplen particularmente las modalidades para favorecer que 
estas prácticas puedan desarrollarse de manera placentera, con la posibilidad de compartirlas 
con otras personas y en espacios que, siguiendo las pautas de cuidado y distanciamiento, 
permitan llevarlas a cabo de manera adecuada. Prácticas no solo orientadas a lo deportivo, sino 
que contemplen otras disciplinas como las artísticas o terapéuticas (como la bioenergética, la 
biodanza, la musicoterapia, entre otras).
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Lazer nOTUrnO e a CULTUra dO ESQUENTA dOs JOVens: 
reVisãO sisTemÁTiCa da LiTeraTUra
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RESUMO: A difusão da cultura do esquenta como modalidade de consumo recre-
ativo de bebidas no lazer noturno de alguns grupos de jovens pode ser observada 
como fenômeno em algumas localidades no Brasil. No entanto, a escassez de estudos 
sobre o tema no contexto científico nacional motivou a elaboração desse trabalho. 
O objetivo central foi conhecer e analisar a literatura produzida em língua inglesa 
sobre “o esquenta” e as motivações descritas nos trabalhos para essa prática. Para 
tanto, realizou-se uma revisão sistemática de literatura mediante consulta à base de 
dados Periódicos Capes que resultou na análise de 17 artigos. As discussões suge-
rem que jovens de vários países que praticam o esquenta como modalidade de lazer 
noturno, justificam realizá-lo com intuito de economia de recursos financeiros, em 
vista dos altos preços em bares e outros estabelecimentos e que o compartilhamento 
de expectativas sociais e emocionais entre seus pares é também um motivador. En-
tretanto essa modalidade de lazer pode abrigar usos excessivos de álcool por parte 
de algumas juventudes.  

PALAVRAS-CHAVE: Lazer noturno. Consumo recreativo de álcool. Juventudes. 
Cultura do esquenta.

RESUMEN: La difusión de la cultura del esquenta como modo de consumo recreativo 
de alcohol en el ocio nocturno para algunos grupos de jóvenes en el Brasil y la 
escasez de estudios sobre el tema en el contexto científico nacional han motivado este 
estudio. El objetivo principal era conocer y analizar la literatura internacional sobre 
“el esquenta” y las motivaciones de esta práctica descrita en las investigaciones. Para 
este fin, se realizó un examen sistemático de la literatura consultando la base de datos 

350 E-mail:	mariapaula_mion@hotmail.com
351 E-mail: heloheringer@gmail.com
352 E-mail: liromera@uol.com.br



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

826 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

de Capes Periodicals, que dio lugar al análisis de 17 artículos.  Los debates sugieren 
que los jóvenes de varios países que practican el esquenta tratan de economizar 
recursos financieros, dados los altos precios en los bares y otros locales por la noche 
y el intercambio de expectativas sociales y emocionales entre sus pares. Sin embargo, 
esta modalidad de ócio puede dar lugar a un consumo excesivo de alcohol por parte 
de algunos jóvenes.  

PALABRAS-CLAVE: Ocio nocturno. Consumo recreativo de alcohol. Juventud. 
Cultura del esquenta.

inTrOdUçãO 

Esta revisão tem como objetivo conhecer e analisar os estudos internacionais sobre o 
fenômeno do esquenta, modalidade de consumo de bebidas praticada no lazer de uma parcela de 
jovens, principalmente nas noites dos fins de semana. A partir dessa revisão buscamos conhecer 
a cultura do esquenta na literatura de língua inglesa e as motivações dos jovens para sua prática 
como experiência de lazer noturno. 

O lazer como campo de pesquisa é atravessado, especialmente nos estudos sobre as ju-
ventudes353, por uma progressiva atenção às experiências de lazer noturno, que ilustram cenários 
de construções de identidades, estilos de vida,  socialização, de ocupação de espaços e contextos 
recreativos urbanos e, nas últimas décadas, pelas investigações dos consumos recreativos de 
bebidas alcoólicas (Chatterton & Hollands, 2003; Measham & Brain, 2005).

As transformações nos espaços de lazer noturno nas cidades têm relação direta com 
maior frequência de jovens que os ocupam, principalmente por apresentar relações distintas com 
a vida diurna, como a ruptura com as obrigações de trabalho e educacionais. Segundo Margullis 
(1997), as regras e ritmos que regulam a vida urbana nos períodos diurno e noturno para os 
jovens são bastante diferentes, principalmente nos modos com que estes se relacionam com as 
experiências e expectativas vividas nesses tempos. 

Para muitos jovens que se engajam em vivências no lazer noturno, a ruptura com a ca-
dência da vida cotidiana traz oportunidade de exercício de suas identidades e estilos de vida. O 
que pode representar maior possibilidade de experiências movidas pela sensação de liberdade e 
mobilização de significados e sentidos que partem das próprias juventudes, diferente de outros 
momentos vivenciados em suas obrigações de vida cotidiana (Abbott-Chapman & Robertson, 
2015).

Assim, muitos contextos de lazer noturno e entretenimento podem ser considerados 
espaços de socialização, construção e fortalecimento de laços afetivos. Ligado a isso, a estrutu-

353	 A	juventude	é	uma	categoria	diversa	e	heterogênea,	portanto	o	uso	no	plural.	Os	jovens	são	sociais,	
atravessados	por	diversas	questões	existentes	no	meio	em	que	vivem	(históricas,	sociais,	culturais,	
além	das	trocas	com	outros	sujeitos	que	estão	no	seu	convívio)	(Dayrell,	2003)	
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ração do mercado que se forma em torno da noite vem ganhando maior notoriedade nas últimas 
décadas, integrando diferentes atividades de consumo e serviços às experiências de lazer, alinha-
dos a promoção de entretenimento e diversão (Hobbs, Lister, Hadfield, Winlow e Hall, 2000).

Em meio a esse mercado de diversão da noite, cenários de consumo e entretenimento 
como os cinemas, restaurantes, bares e boates se destacam como opção de lazer de uma parte 
das juventudes, principalmente nos fins de semana, com alguns desses ambientes atrelados aos 
signos de sociabilidade e de consumo recreativo de álcool. 

Segundo o III levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira 
(2017), entre os estratos populacionais, o consumo de álcool é mais prevalente entre os jovens, 
destacando o uso nos últimos 12 meses da pesquisa por 56,3%. Destacamos também o padrão 
de binge drinking entre 38% da juventude entrevistada, isto é, o consumo de 4 ou mais doses354 
entre mulheres e cinco ou mais para homens em um curto espaço de tempo, de acordo com os 
parâmetros do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) (2004). 

Grande parte desses consumos de drogas parece estar ligado, como destacamos ante-
riormente, a uma ampla cultura de recreação, entretenimento, busca por prazer e socialização, 
que se manifestam principalmente nas cenas de lazer noturno (Duff, 2012; Jayne, Valentine e 
Holloway, 2008). Apesar disso, um número ainda reduzido de investigações no Brasil parece 
dar atenção às dimensões socioculturais dos consumos de bebidas alcoólicas, que podem abri-
gar distintos padrões, comportamentos e estratégias que nos dão pistas de como esses grupos se 
mobilizam em relação às expectativas sobre a noite de lazer. 

Entre eles está o esquenta,  pré-drinking,  pre-loading, pre-gaming e front-loading, ca-
racterizado pelo encontro episódico de jovens antes da “saída para a noite” e proporciona os 
primeiros contatos com o consumo de álcool, bem como pode indicar níveis de uso elevados entre 
alguns jovens (Borsari et al. 2007). Com o intuito de investigar esta temática, o presente estudo 
analisou um recorte temporal da literatura inglesa pertinente ao fenômeno do esquenta e as 
discussões sobre os motivos que levam grupos de jovens a optarem por essa modalidade de lazer.

meTOdOLOgia

A presente pesquisa é uma revisão sistemática da literatura publicada em língua inglesa. 
O caminho metodológico do estudo em questão se deu por meio de buscas realizadas na base 
de dados Periódicos Capes. Para explorar um número relevante de artigos já publicados foram 
necessárias quatro buscas distintas, uma vez que o fenômeno aqui estudado recebe diferentes 
nomenclaturas nos estudos da área. 

Os descritores utilizados foram 1) pré-drinking and youth, que resultaram em oitenta 
artigos; 2) pre-gaming and youth, que encontramos trinta e seis obras; 3) pre-loading and youth, 
com oitenta e sete trabalhos e 4) front-loading and youth, que obtivemos duzentos e vinte e sete 

354	 Uma	dose	equivale	a	14	g	de	álcool,	quantidade	de	latinha	de	cerveja;	garrafa	long neck,	taça	pequena	
de	vinho;	garrafa	de	‘ice’;	ou	dose	de	cachaça	(ou	outros	destilados).
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estudos. A partir dessas quatro buscas foram identificados quatrocentos e trinta artigos. Abaixo 
disponibilizamos um diagrama com etapas realizadas na revisão sistemática a partir do total de 
artigos identificados na base de dados Periódicos Capes. 

Figura 1. Diagrama das etapas da revisão sistemática

  Fonte:	Elaborada	pelos	autores	

Tendo em vista os critérios para inclusão de obras na revisão, 1) obras em formato de 
artigo, 2) revisadas por pares, 3) em língua inglesa, 4) publicadas dentro recorte temporal de 
2000-2019, 5) e que continham o texto completo disponível, cento e setenta e quatro artigos 
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foram excluídos por não atenderem aos critérios pré-estabelecidos na primeira parte da triagem, 
resultando em duzentos e cinquenta e seis estudos. 

Após a leitura dos títulos e resumos, quarenta e três obras foram excluídas por não 
apresentarem assuntos que pudessem corroborar com as discussões deste estudo. Dos duzentos 
e treze artigos que ainda estavam na pesquisa, cento e setenta eram obras duplicadas. Após a 
fase de triagem, quarenta e três artigos tiveram seus conteúdos analisados por completo e vinte 
e seis artigos foram excluídos por não indicarem pertinência à temática do esquenta. Ao final 
do processo de leitura apenas dezessete foram incluídos para a análise e discussão da revisão 
sistemática, como destaca a tabela abaixo. 

Tabela 1 - Artigos incluídos na revisão sistemática de literatura

					Fonte:	Elaborada	pelos	autores
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Para melhor organização dos resultados e exposição dos resultados, após a leitura 
e análise dos artigos foram criadas três categorias que tratam de temas comuns encontrados 
entre as obras: “A vida noturna das juventudes”, “Consumos recreativos de álcool e a cultura 
Esquenta” e “As motivações para o esquenta”. As categorias foram discutidas com apoio de 
outros autores que tratam da temática de lazer noturno, juventudes, formas de sociabilidade no 
lazer e consumo recreativo de álcool.

resULTadOs e disCUssãO

a Vida nOTUrna das JUVenTUdes

Os cenários de vida noturna foram discutidos em cinco obras. Niland et al. (2013), a 
partir dos contextos neozelandês e compreendem que os espaços de lazer noturno são opor-
tunidades de ruptura com o cotidiano. Para os autores, a presença de jovens nesses contextos, 
sobretudo nas noites dos finais de semana, passa pelos signos da socialização, trazendo um espaço 
de busca e construção da identidade pessoal. 

Segundo Brands et al. (2014), a vida noturna representa um conjunto de múltiplas 
práticas sociais vivenciadas, sobretudo, por jovens e adultos guiados por diferentes contextos 
culturais, históricos e institucionais. Dentre essas práticas noturnas, os autores destacam ida a 
bares, boates, bem como a eventos frequentados majoritariamente por estudantes, como en-
contros em repúblicas e festas universitárias, como as atividades mais procuradas pelo público 
jovem holandês.

 Ao estudarem os modos como o período noturno é produzido, vivenciado e regulado a 
partir de diferentes contextos holandeses, Van Liempt et al. (2015), afirmam que, sobretudo entre 
o público jovem, a noite parece representar diminuição das pressões sociais da vida rotineira, 
tendo como resultado uma atmosfera mais relaxada e permissiva. Esse conjunto de sensações, 
muitas vezes, faz com que a noite seja um momento movido pela busca por prazer, com a reali-
zação de práticas que não são convencionais durante o dia, como ida a shows de música, bares, 
pubs e boates.

Essas formas de entretenimento noturno, que ganharam força nas décadas finais do sé-
culo passado, com maior número de atividades orientadas para iniciarem ao final do expediente 
de trabalho e, por vezes, educacional, formam um mercado de consumo lucrativo (Chatterton 
& Hollands, 2003). Haydock (2014) e Van Liempt et al. (2015) argumentam que a economia 
noturna, que gira em torno do oferecimento de uma série de serviços, foi fomentada pela facilita-
ção de um contexto de empreendedorismo urbano nas últimas décadas, o qual contribuiu e tem 
contribuído para o crescimento do mercado de consumo das cidades e para geração de empregos. 

Measham e Brain (2005) destacam outros fatores que fortaleceram a economia noturna 
ligados à  diversão, sociabilidade e o entretenimento: 1) as instalações comerciais passaram a 
atender um número cada vez maior de clientes e diversificar as formas de acomodação no inte-
rior dos estabelecimentos, apresentando espaços temáticos voltados para nichos populacionais 
e estilos de vida; 2) a indústria das bebidas alcoólicas explorou a noite como oportunidade de 
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lazer a partir da comercialização de uma variedade de produtos já existentes (como cervejas, 
vinhos, vodkas), de novas bebidas (misturas com energéticos, cafeína e com sucos) e as doses de 
ingestão rápida; 3)  publicidade e propaganda, de maneira estratégica, vincularam esses produtos 
a momentos de descontração e prazer em torno da noite em contraposição à  rotina de vida. 

O que os autores argumentam é que esses pontos contribuíram para o fortalecimento 
da noite como forma de entretenimento e sociabilidade, principalmente para uma parte das ju-
ventudes e também para uma possível acomodação do uso de álcool como parte dos estilos de 
vida entre algumas parcelas jovens. Esse cenário foi apontado na pesquisa de Fry (2011), que, a 
partir das narrativas de jovens e adultos austríacos, sugere que para esse público existe um en-
raizamento cultural do consumo de substâncias alcoólicas com as estratégias de comercialização 
e os significados atribuídos ao consumo de bebidas na noite de lazer. 

COnsUmOs reCreaTiVOs de ÁLCOOL e a CULTUra dO ESQUENTA

Os novos estilos de vida e sentidos atribuídos ao lazer noturno sofreram e ainda estão 
submetidos a algumas ressignificações. Sobre as juventudes e seus consumos recreativos de bebidas, 
destacamos oito artigos em especial.  Niland et al. (2013) evidenciam que, movidos sobretudo 
pelo prazer e pela busca de diversão, uma parcela do público jovem neozelandês é globalmente 
identificada como o grupo de sujeitos que consomem bebidas alcoólicas com maior frequência. 
Kenney et al. (2010) e Østergaard e Skov (2014) corroboram com os autores, afirmando que em 
países como Inglaterra, Dinamarca e Estados Unidos, para além de episódios mais frequentes de 
consumo dessas substâncias, há uma tendência de que esses jovens se embebedem com maior 
intensidade. 

Roberts (2015) sugere que a principal intenção dos jovens britânicos ao procurar subs-
tâncias alcoólicas reside nos diferentes tipos de interação e experiência social que encontram nos 
espaços-tempos de consumo. É nesse âmbito que o lazer noturno passa a ser compreendido por 
alguns grupos de jovens como um espaço no qual o consumo de álcool pode ser culturalmente 
mais aceito entre algumas parcelas jovens

Nesse contexto, estratégias de consumo são criadas por alguns grupos para curtir o 
lazer noturno. Uma dessas condutas é o tema central deste trabalho, denominado por muitos 
jovens brasileiros como esquenta. Para Borsari et al. (2007), como citamos na introdução, o 
esquenta é compreendido como o consumo de bebidas alcoólicas em episódios rápidos, por um 
indivíduo ou entre várias pessoas, em locais públicos ou privados, que antecedem a saída para 
bares, pubs, boates ou festas. 

Devaney et al.  (2016) e Labhart et al. (2014) apontam que nos contextos austríaco e 
sueco, respectivamente, essa prática tende a ser mais prevalente entre adolescentes e jovens no 
início da vida adulta, por volta dos 20 anos e, de acordo com Wahl et al. (2013), essa prática 
seria parte de uma nova cultura juvenil na Alemanha, intitulada por  McCreanor et al. (2016), 
na Nova Zelândia, como a “cultura da embriaguez”, que tem o esquenta e o binge drinking 
como práticas que representam altos índices de consumo de bebidas entre os jovens ingleses. 
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Os resultados apontados pelos autores desta revisão sugerem, como argumentar Cas-
swell (2012), acerca do contexto internacional e Moewaka et al (2016) na Nova Zelândia, que 
o padrão de uso considerado excessivo entre uma parte das juventudes, como o binge drinking, 
pode estar ligado, em alguma medida, às ações de comercialização e marketing das indústrias do 
álcool em torno de contexto de diversão e sociabilidade, impulsionando uma crescente prática 
do esquenta entre uma parcela dos jovens.

as mOTiVaçÕes para O ESQUENTA

As motivações que levam algumas parcelas da juventude a aderirem à cultura do esquenta 
foram discutidos em nove artigos da revisão. Dentre os estudos aqui analisados provenientes 
da Alemanha, Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia e Suíça, o principal motivo que impulsiona 
esse fenômeno está na redução de gastos com a compra das bebidas alcóolicas. Os produtos 
comercializados nos bares, restaurantes, pubs e boates, não raras vezes, são mais caros quando 
comparados aos preços praticados em estabelecimentos como supermercados e distribuidoras 
(McCreanor et al., 2016; Murugiah, 2012; Devaney et al. 2016; MacLean e Callinan, 2013; 
Ogeil et al. 2016 e Wahl, Sonntag et al., 2013). 

No entanto, essa motivação pode apresentar uma falsa percepção econômica entre os 
jovens. Devaney et al. (2016) argumentam que a participação de jovens austríacos no esquenta 
não garante que haja uma redução no gasto com bebidas alcoólicas, já que, posteriormente, uma 
parte desses sujeitos consomem em estabelecimentos como bares, pubs e boate. 

 As dimensões sociais do esquenta também representam um fator de motivação recorren-
te entre alguns jovens, que afirmam reforçar o sentimento de pertencimento a um determinado 
grupo, aumentando a intimidade entre os envolvidos e, ainda, a oportunidade de preparação 
para uma posterior ida a outros espaços públicos de lazer McCreanor et al. (2016); MacLean e 
Calleman (2016); Devaney et al. (2016), Roberts (2015).

A partir dos estudos de MacLean e Calleman (2016) se nota que uma possível justificativa 
para a participação, cada vez maior, de jovens austríacos nessa prática é resultado da influência 
de um amigo sobre outro. Para a autora, o grupo de colegas e amigos ao qual determinado 
jovem pertence e se identifica, parece influenciar o consumo ou não de álcool e outras drogas.

Sentimentos como prazer, conforto e segurança também subsidiaram as motivações. 
Para um grupo de dinamarqueses envolvidos no esquenta, esses momentos são alimentados pelo 
desejo de conforto, por apresentar uma atmosfera relaxada, descontraída, alegre e divertida. 
Herold e Hunt (2019). Wilson et al. (2018) corroboram com esses achados, afirmando que, no 
contexto austríaco, esses momentos podem aliviar ansiedades geradas pela expectativa de ida 
aos estabelecimentos da noite. 

Labhart et al. (2014) encontraram também indícios de que o esquenta prolonga a duração 
de episódios envolvendo o uso de substâncias alcoólicas entre alguns jovens suecos, indicando 
que esse também é um fator que mobiliza a participação de jovens nesses momentos. 
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COnsideraçÕes Finais 

A presente pesquisa traz uma análise do campo científico da literatura em inglês que 
se debruça sobre o fenômeno esquenta no lazer noturno das juventudes. A partir dessa revisão 
foi evidenciado que essa modalidade recreativa de beber é estudada em alguns países e parece 
fazer parte de momentos de sociabilidade no lazer noturno de uma parte dos jovens pelo mundo. 

Apontamos, a partir dos estudos, que o principal fator que levaria à prática do esquenta 
é a redução de custos para ingestão de bebidas alcoólicas, mas a influência dos pares, os am-
bientes prazerosos, confortáveis e seguros para o consumo também são fatores importantes para 
entender essa modalidade de uso e suas motivações. 

Ao mesmo tempo que a noite pode se apresentar como espaço-tempo de exercício da 
liberdade, sociabilidade e dos estilos de vida, a partir dos autores lidos, sugerimos que a mercado 
de serviços e o marketing de bebidas alcoólicas ao redor de signos como o prazer e a diversão 
na noite podem influenciar nos modos de consumo de álcool de jovens de alguns países. Enten-
demos que práticas como o esquenta, bem como os altos índices episódicos de binge drinking 
apresentado por juventudes em algumas localidades do mundo, podem ser fomentadas pela 
relevância da noite como espaço de sociabilidade, prazer e quebra da rotina. 

Esperamos que a partir da análise e discussão desses estudos, apontemos para a neces-
sidade de estudos quantitativos e qualitativos envolvendo a temática do esquenta no contexto 
brasileiro, bem como para o lazer noturno como oportunidade de exercício da identidade e seu 
estilo de vida dos jovens, principalmente em contato com seus pares. Os resultados deste estudo 
subsidiaram novas pesquisas sobre a temática do lazer noturno, consumo recreativo de álcool, 
Juventudes, cultura do esquenta com ênfase no contexto brasileiro.
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RESUMO: Este estudo buscou evidenciar a potência de currículos elaborados a partir 
de distintas tradições teóricas e práticas, e que procuram adequar essas formações 
aos seus sistemas de educação profissional. Para tal, o objetivo aqui proposto foi 
analisar como se apresentam as orientações para o curso técnico em lazer no Brasil 
e animador sociocultural em Portugal a partir dos catálogos nacionais. Dessa forma, 
foram analisados o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Brasil e o Catálogo 
Nacional de Qualificações de Portugal. Assim, apesar de suas particularidades, os 
documentos apresentam aproximações entre as propostas curriculares, com relação 
à gestão e o empreendedorismo como disciplina, a compreensão de que se trata de 
uma formação voltada para a intervenção social, e o diálogo com dimensões da 
cultura, artes, esportes e turismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Animação sociocultural. Educação profissional. Brasil, 
Portugal.

RESUMEN: Este estudio buscó resaltar la potencia de los currículos elaborados 
a partir de diferentes tradiciones teóricas y prácticas, y que buscan adecuar esas 
formaciones a sus sistemas educativos profesionales. Para ello, el objetivo propuesto 
aquí fue analizar cómo se presentan las directrices para el curso técnico en ocio en 
Brasil y el animador sociocultural en Portugal a partir de los catálogos nacionales. 
Así, se analizaron el Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Brasil y el Catálogo 
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Nacional de Cualificaciones de Portugal. Así, a pesar de sus particularidades, los 
documentos presentan similitudes entre las propuestas curriculares, con relación a 
la gestión y el emprendimiento como asignatura, entendiendo que se trata de una 
formación orientada a la intervención social, y el diálogo con dimensiones de la 
cultura, artes, deportes y turismo.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Animación sociocultural. Educación técnica. Brasil, 
Portugal.

inTrOdUçãO

O lazer é um fenômeno que tem sido estudado em diferentes áreas de conhecimento, por 
grupos distintos, compostos por diferentes sujeitos, com os mais diversos interesses e posicio-
namentos. Ao mesmo passo que vêm surgindo esses estudos, surgem também possibilidades de 
formação para capacitar profissionais do lazer visando suprir as demandas sociais e econômicas 
com diferentes perspectivas formativas.  Santos (2011) apresenta diversas modalidades de for-
mação profissional no campo do lazer no Brasil, oferecidas por instituições públicas e privadas. 
As opções incluem cursos em nível de capacitação, extensão, qualificação, técnico, tecnológico, 
graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Os cursos técnicos, especificamente, aqueles que habilitam os/as concluintes a exercerem 
uma profissão, são encontrados no Brasil em instituições distribuídas por todo seu território. Além 
das instituições privadas, os cursos técnicos são oferecidos pelo Sistema S, que são instituições 
de direito privado sem fins lucrativos. No setor público, os cursos técnicos são ofertados por 
escolas estaduais, redes estaduais de escolas técnicas e a Rede Federal de Educação Tecnológica.  

Esse curso representa possibilidades recentes de formação profissional em lazer, que ao 
estabelecer-se na educação profissional de nível médio, promove o encontro de demandas próprias 
do campo do lazer com demandas específicas desse nível de ensino. A educação profissional, 
marcada por sua diversificação e diferenciação curricular, além de lidar com questões internas 
relacionadas ao perfil profissional, à relação entre a formação humanística e técnica e às possi-
bilidades de empregabilidade, relaciona-se também com as políticas de regulação transnacionais. 

Nesse sentido, países como Brasil e Portugal, organizam e reformam seus currículos tendo 
como referência, para além de suas relações históricas em função do processo de colonização, 
demandas internacionais relacionadas ao desenvolvimento econômico. Em função dessa relação, 
após sucessivos acordos negociados entre Portugal e a União Europeia, a partir de 1986, foram 
desenvolvidos programas para incrementar a produtividade e competitividade da economia 
portuguesa, principalmente através da aposta na qualificação de trabalhadores/as (Barbosa & 
Alcoforado, 2017). Nessa organização, a formação profissional de nível secundário relacionada 
à intervenção cultural e recreativa refere-se ao curso profissional de animador sociocultural. 

Dessa forma, apesar das nomenclaturas e contextos sociais e históricos distintos, ambos 
os cursos – Técnico em Lazer no Brasil e animador sociocultural em Portugal – estão relaciona-
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dos à formação de sujeitos que estejam aptos a organizar e desenvolver atividades de animação 
sociocultural. As orientações curriculares nacionais aproximam esses cursos, uma vez que as 
atividades a que se destinam são descritas como “lazer, recreação e animação sociocultural” no 
curso brasileiro, enquanto o curso português refere-se à animação cultural, educativa, social, 
lúdica e recreativa. Além disso, ambos argumentam uma preocupação em atender públicos de 
diversas faixas etárias, promover a inserção/inclusão social e a qualidade de vida e se utilizam 
de técnicas de participação, mobilização e articulação social. 

Assim, buscamos evidenciar, neste estudo, a potência de currículos elaborados a partir 
de distintas tradições teóricas e práticas, e que procuram adequar essas formações aos seus 
sistemas de educação profissional. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar como se 
apresentam as orientações para o curso técnico em lazer no Brasil e animador sociocultural em 
Portugal a partir dos catálogos nacionais.

Entendemos aqui o currículo como resultado de um processo de construção social no 
qual a linguagem desempenha um papel essencial. Dessa forma, o currículo é um texto que 
oferece ferramentas para ver, nomear, compreender e dar sentido às coisas e aos sujeitos, ele 
corporifica uma trama de significados e traz as marcas de suas condições de produção (Paraí-
so, 2010). Além disso, o currículo é um terreno de disputas, povoado de condições e intenções 
políticas que marcam sua produção. Tais intenções podem conter “ambiguidades, contradições 
e omissões que fornecem oportunidades particulares para serem debatidas no processo de sua 
implementação” (Shiroma, Campos & Garcia, 2005, p. 432). 

Além da existência de problemáticas educativas compartilhadas, do uso de um mesmo 
idioma oficial e de diálogos histórico-culturais, a comparação entre um currículo de formação 
em lazer no Brasil e um currículo de formação em animação sociocultural em Portugal apresen-
ta-se como possibilidade de questionar os saberes convencionais (Cowen, 1990).  Nóvoa (1998) 
chama a atenção para o fato de que a comparação em educação é um meio de conhecer o outro 
e suas singularidades, ao invés de sistematizar os fatos, remonta os sentidos dados por diferentes 
grupos às suas ações e seus desejos. 

Dessa forma, com relação ao Brasil, analisamos o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 
sobretudo os referenciais de formação do técnico em lazer (eixo tecnológico, tabela de conver-
são, perfil profissional de conclusão, infraestrutura mínima requerida). Foi também analisado o 
Catálogo Nacional de Qualificações de Portugal, especificamente os referenciais de qualificação 
do animador sociocultural nos cursos profissionais de dupla certificação (área de educação e 
formação, perfil de saída, referencial de formação global, o desenvolvimento das Unidades de 
Formação de Curta Duração – UFCD). O estudo dos documentos nacionais foi realizado de 
forma a ressaltar suas semelhanças e diferenças, transcendendo as fronteiras nacionais ao invés 
de reforçar paradigmas nacionais dominantes (Friberg, Hilson & Vall, 2007). 
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O Lazer nO CaTÁLOgO naCiOnaL BrasiLeirO 

Em 2008, o Conselho Nacional de Educação propôs o Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos de Nível Médio – (CNCT), tendo como justificativa a quantidade excessiva de nomen-
clatura de cursos técnicos, em torno de 2700 denominações distintas para os 7940 cursos técnicos 
de nível médio. Segundo o Parecer CNE/CEB nº 11/2008, esse cenário revelava uma dispersão 
de títulos, “além de dificuldade na orientação e informação aos usuários e à sociedade, bem 
como para a formulação de políticas, planejamento e avaliação dessa modalidade de educação 
profissional” (Brasil, 2008).

A terceira edição do CNCT foi publicada em 2016, quando o Brasil ainda estava sob 
o governo de Dilma Rousseff. De acordo com a apresentação do próprio catálogo, ele é um ins-
trumento que visa disciplinar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, 
para orientar as instituições, estudantes e a sociedade em geral. Além de uma breve descrição de 
cada eixo tecnológico e dos cursos que os compõem, o catálogo contempla uma tabela de con-
vergência que relaciona as denominações de cursos técnicos que não estão mais em uso àquelas 
atualmente em uso (Brasil, 2016). 

As diferentes denominações de cursos que foram convertidas em técnico em lazer têm 
relação com o desenvolvimento social, animação sociocultural, recreação, esportes e atividades 
físicas. O desenvolvimento social está relacionado ao lazer desde os Referenciais Curriculares 
publicados em 2000, em que uma das áreas profissionais propostas era “Lazer e Desenvolvimento 
Social”, relacionada às atividades para o aproveitamento do tempo livre e o desenvolvimento 
pessoal e comunitário (Brasil, 2000). 

Já, a animação sociocultural, se estabeleceu na América Latina como intervenção no 
campo da cultura e constitui um conceito e uma prática marcada de forma significativa pela 
Pedagogia da Libertação e Educação Popular de Paulo Freire (Ventosa Pérez, 2004). No caso do 
Brasil, Melo (2007) identifica que existem experiências que de alguma forma dialogam com as 
reflexões ligadas à temática da animação cultura ou sociocultural. Entretanto, o autor ressalta 
que o termo ainda é pouco utilizado e as referências teóricas são escassas no Brasil. Apesar de 
haver um terreno fértil para a discussão e a intervenção no campo da animação sociocultural, 
ela disputa espaço com uma série de denominações, sobretudo, recreação e lazer, termos que 
histórica e socialmente se estabeleceram no país. 

A difusão do termo recreação no Brasil, de acordo com Gomes (2008), se dá a partir 
das influências recebidas do movimento de recreação orientada proveniente dos Estados Unidos 
que coincidiram com o desabrochar dos pressupostos da Escola Nova, disseminados no país a 
partir de aproximadamente 1920 e 1930. Com o tempo, a recreação orientada assume também 
o caráter de possibilidade lícita de lazer para as massas trabalhadoras, que deveria ser organi-
zado, preenchido e disciplinado. Diante da visão de recreação como forma de manter a saúde e 
recuperar as forças do trabalho, a recreação passou a ser, frequentemente, conectada aos jogos, 
esportes e às atividades físicas. Assim, as denominações dos cursos que deram origem ao técnico 
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em lazer dialogam e disputam espaço com os discursos que marcam a história do campo do 
lazer no Brasil.

A descrição do perfil de conclusão demonstra a diversidade de termos que historicamente 
vêm se referindo à atuação no campo. A organização e execução de atividades de lazer, recreação 
e animação sociocultural seria a tarefa principal desse/a profissional. Ou seja, apesar da pala-
vra “lazer” ter sido considerada ampla e integradora para agrupar numa mesma nomenclatura 
cursos que poderiam ser denominados de formas distintas, a descrição do perfil profissional no 
catálogo recupera os termos recreação e animação sociocultural para significar a área de atuação 
profissional do técnico em lazer. 

Essas atividades de lazer, recreação e animação sociocultural são destinadas a um público 
alvo que, segundo o CNTC, seriam todas as faixas etárias, segmentos e programas sociais. Dessa 
forma, ainda que demandas por cursos técnicos em lazer possam estar relacionadas a uma visão 
de mercado, a compreensão de público alvo do catálogo se aproxima de um entendimento do 
lazer como direito social que assim como a educação, moradia, transporte, saúde e outros são 
imprescindíveis para uma vida digna e de bem-estar. 

Nesse sentido, o CNTC destaca também a aplicação de técnicas de mobilização e articu-
lação social com a finalidade de promover a qualidade de vida. E ainda, segundo o documento, 
o técnico em lazer seria aquele/a que organiza e anima a formação de grupos de lazer, de acordo 
com os interesses da comunidade na perspectiva da inclusão social. Nesse sentido, a atuação no 
campo do lazer balizada por essas questões pode representar uma ação educativa preocupada 
com a emancipação dos sujeitos (Isayama, 2009). 

Com relação à infraestrutura específica necessária para a formação deste/a profissio-
nal, são explicitados no CNCT, o laboratório didático com materiais esportivos, recreativos e 
trabalhos manuais. Sem descrever exatamente como deveriam ser estes laboratórios didáticos, o 
catálogo nacional aponta, a partir dos recursos necessários, a finalidade destes espaços: esportes, 
recreação e trabalhos manuais. Considerando as possibilidades de mobilizar diferentes interesses 
dos sujeitos, como os interesses físicos, artísticos, manuais, intelectuais e sociais propostos por 
Dumazedier (1980), os interesses físicos e manuais são destacados, reforçando uma compreensão 
de que formação profissional pode se dar principalmente por meio destes conteúdos culturais. 

Nesse sentido, o espaço escolar destinado ao curso técnico em lazer institui a materiali-
dade de um sistema de valores, carregando em si o discurso sobre esta formação profissional. Da 
mesma forma, a organização das grades curriculares pode evidenciar que a concepção da forma-
ção em lazer está em diálogo com os contextos particulares. O CNCT destaca apenas o mínimo 
de 800 horas como carga-horária de disciplinas técnicas dos cursos técnicos em lazer. Sendo a 
carga-horária e disciplinas definidas no Projetos Pedagógicos dos Cursos – (PPC) de cada uma 
das três instituições que oferecem o curso técnico em lazer na forma integrada ao ensino médio. 

O curso técnico em Lazer do Instituto Federal de São Paulo é oferecido em três anos, 
com carga horária de 3200 horas distribuídas nas disciplinas da Base Nacional Curricular Co-
mum (BNCC), Parte Diversificada e Formação Específica. Esta última contempla as disciplinas 
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técnicas, que envolvem as temáticas de lazer, recreação, turismo, manifestações culturais, rela-
cionamento interpessoal e gestão. 

O curso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte é estruturado em núcleo estrutu-
rante, articulador e tecnológico e oferecido em quatro anos. A carga horária de 3405 horas con-
templa: as disciplinas da BNNC e da parte diversificada, o núcleo articulador, com as disciplinas 
de interesse de cursos técnicos em geral, e o núcleo tecnológico, com disciplinas relacionadas ao 
lazer, recreação, lúdico, hospitalidade, artes, meio ambiente, qualidade de vida, esportes e gestão.  

O curso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com 3100 horas, oferecido em três 
anos, é composto por disciplinas do núcleo estruturante, além da disciplina Informática para o 
Lazer e Projetos e Práticas em Lazer. O restante da carga horária é estabelecido em projetos de 
interação com o entorno. Envolvendo a cartografia cultural do bairro, a construção de estratégias 
culturais e de lazer e a proposição de políticas públicas.  

a animaçãO sOCiOCULTUraL nO CaTÁLOgO pOrTUgUÊs

O Decreto-Lei nº 396/2007 instituiu o Sistema Nacional de Qualificações – (SNQ), o 
Quadro Nacional de Qualificações – (QNQ) e o Catálogo Nacional de Qualificações – (CNQ). 
Segundo esta norma, apesar dos progressos realizados, a realidade nacional e os ritmos de evolução 
em matéria de qualificações se mantinham distantes dos níveis dos países mais desenvolvidos. 
Assim, o catálogo integra as qualificações baseadas em competências, identificando para cada 
curso os respectivos referenciais de formação e o nível de qualificação de acordo com o QNQ. 
Esse quadro define as estruturas de níveis de qualificação tendo em conta o Quadro Europeu de 
Qualificações – (QEQ), com vistas a tornar comparáveis os níveis de qualificação entre diferentes 
países da Comunidade Europeia (Portugal, 2007). 

Em 2016, foi publicada a 3ª edição do CNQ, no qual o curso profissional de animador 
sociocultural se encontra na área de educação e formação “Trabalho Social e Orientação.” A 
identificação desse curso nessa área de formação indica a concepção dominante sobre a profissão, 
sobretudo, a partir da sua função na intervenção na comunidade. O referencial desse curso é 
um documento extenso, com 52 páginas. A primeira página identifica o curso e o referencial, a 
segunda, o perfil de saída do curso, e as demais, diferentemente do catálogo brasileiro, detalham 
os componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica (Portugal, 2016). 

O objetivo do curso, segundo o CNQ, é formar sujeitos que promovam o desenvolvi-
mento sociocultural de grupos e comunidades, organizando, coordenando e/ou desenvolvendo 
atividades de animação (de caráter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo). Essa ampli-
tude de possiblidades de ações de animação é delineada nas atividades principais da formação.

Assim, o referencial explicita que é atividade do animador sociocultural diagnosticar e 
analisar, em equipes técnicas multidisciplinares, situações de risco e áreas de intervenção sob as 
quais atuar, relativas ao grupo alvo e ao seu meio envolvente. Assim como, planejar e implementar, 
em conjunto com a equipe técnica multidisciplinar, projetos de intervenção sociocomunitária. 
Ressaltando, a atuação do animador/a como intervenção (dinamização, impulso, ativação) que 
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demanda diagnóstico, análise e planejamento, nomeadamente, em equipes que envolvem outros/
as profissionais. Reportando-se também ao próprio surgimento da animação sociocultural nos 
espaços urbanos que está ligada aos males da civilização moderna, aos problemas de delinquên-
cia, violência, diferenças sociais e problemas de convivência (Lopes, 2010).

A animação sociocultural na Europa é caracterizada por sua heterogeneidade tanto 
no diz respeito aos termos que foram utilizados para denominar o profissional e ainda o são 
em muitos países, quanto à função, população a que se destina e à formação necessária para 
a atuação (Ventosa Pérez, 2004). As atividades propostas para o animador sociocultural em 
Portugal revelam esta heterogeneidade, como marca de seu compromisso histórico com deter-
minadas áreas, bem como a busca por atender a demandas atuais. Assim, são atividades desse 
profissional: planejar, organizar e avaliar atividades de caráter educativo, cultural, desportivo, 
social, lúdico, turístico e recreativo, em contexto institucional, na comunidade ou ao domicílio, 
tendo em conta o serviço em que está integrado e as necessidades do grupo e dos indivíduos, 
com vista a melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade da sua inserção e interação social. 

A descrição das diversas atividades que podem ser desenvolvidas revela interlocuções com 
os interesses culturais do lazer propostos por Dumazedier (1980), os interesses físicos, artísticos, 
manuais, intelectuais e sociais. As atividades descritas são ateliês, visitas a museus e exposições, 
encontros desportivos, culturais e recreativos, encontros intergeracionais, atividades de expressão 
corporal, leitura de contos e poemas, trabalhos manuais, com posterior exposição dos trabalhos 
realizados, culinária, passeios ao ar livre. Ademais, essas atividades revelam também conceitos 
que perpassam a intervenção na área da animação. Seja a educação popular, a educação social, 
a animação cultural (centrada em atividades artístico-culturais), a animação social (centrada no 
desenvolvimento comunitário), animação educativa (educação do/no tempo livre), a recreação, 
o ócio e o tempo livre (Ventosa Pérez, 2004). 

As raízes da animação, enquanto intervenção nas comunidades, destaca o compromisso 
estabelecido entre esta e o desenvolvimento protagonizado por organizações populares (Lopes, 
2010). Essa experiência mantém a promoção da participação social como atividade profissional 
do animador, fomentando a interação entre os vários atores sociais da comunidade, articulando 
a sua intervenção com os atores institucionais nos quais o grupo alvo/indivíduo se insere. E por 
fim, as atividades propostas para o perfil de saída do curso referem-se ao acompanhamento das 
atividades, dos seus efeitos sobre os sujeitos. Na sequência, o referencial se detém aos compo-
nentes da formação que possibilitem o desenvolvimento das competências necessárias para o 
desenvolvimento dessas ações. 

O componente de formação sociocultural tem um total de 1000 horas, divididas entre 
as disciplinas comuns a todos os cursos profissionais. O componente de formação científica é 
composto pelas disciplinas comuns aos cursos da área de Trabalho Social e Orientação, perfazen-
do 500 horas. Já, os conhecimentos selecionados para a formação específica desses profissionais 
estão dispostos no componente de formação tecnológica. Ao invés de disciplinas, esse componente 
se divide em unidades de formação de curta duração – (UFCD) com carga horária de 25 ou 50 
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horas. Os conteúdos estão distribuídos entre UFCD predefinidas (obrigatórias) com 1075 horas, 
Bolsa de UFCD da área A e Bolsa de UFCD da área B (optativas). Para se obter a qualificação 
de animador sociocultural, para além das UFCD predefinidas, terão também de ser realizadas 
175 horas da Bolsa de UFCD (75 horas da Área A de UFCD e 100 horas da Área B de UFCD). 

As UFCD deste curso são classificadas dentro de disciplinas que contemplam a Área de 
Expressões, Área de Estudos da Comunidade, Animação Sociocultural e Formação em Contexto 
de Trabalho. Contudo, compreendendo a formação discursiva como possibilidade de reunir enun-
ciados com origem em unidades tópicas distintas, reagrupamos as UFCD de forma a entender a 
matriz curricular do curso profissional de animador sociocultural a partir de suas relações dis-
cursivas com outros campos e com sua própria história. Dessa forma, as unidades de formação 
podem ser compreendidas como aquelas que se dedicam ao estudo dos: 1. Sujeitos, 2. Espaços 
e Linguagens de intervenção, 3. Campo da Animação Sociocultural e áreas que dialogam, e 4. 
Gestão e Empreendedorismo.

O primeiro grupo de unidades de formação trata do estudo dos sujeitos, principalmente 
a partir do estudo da comunidade, mas também da família, das juventudes e da terceira idade. 
O segundo grupo comtempla a intervenção em espaços culturais, a animação ambiental e pa-
trimonial, a animação turística e desportiva, a animação em bibliotecas, a gestão de projetos de 
animação e a relação entre a atividade do animador sociocultural e as estruturas associativas. 
Além disso, faz parte desse grupo, os conteúdos das intervenções, que apresentam, apesar da 
diversidade, um foco sobre as áreas de expressão corporal/cênica, plástica e musical.

O terceiro grupo relaciona-se a áreas de estudo da animação sociocultural, sua história 
e estatuto profissional, bem como, as áreas com as quais a animação sociocultural faz relação, 
como a saúde, cidadania, direitos sociais e artes. Além disso, o empreendedorismo forma um 
grupo de unidades de formação, todas optativas e comuns a todos os cursos profissionais. 

COnsideraçÕes 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Brasil e Catálogo Nacional de Qualifica-
ções de Portugal, assim como a legislação que os concebem, na qualidade de textos-produto do 
discurso curricular, lançam preceitos, orientações, prescrições, deveres, indicam os comportamen-
tos esperados pelos sujeitos. Sendo esses documentos frutos dos contextos históricos, políticos 
e sociais que os forjaram, trazem em suas orientações relacionadas à formação do animador 
sociocultural e do técnico em lazer, a compreensão de educação profissional que veio sendo 
construída ao longo dos tempos em Portugal e no Brasil. 

Assim, os catálogos demonstram particularidade no entendimento de animação socio-
cultural e do campo do lazer, com suas marcas históricas no que diz respeito à suas funções na 
sociedade. Entretanto, os documentos também apresentam aproximações entre as propostas 
curriculares. Podemos destacar a gestão e o empreendedorismo como disciplina no catálogo por-
tuguês e nos projetos pedagógicos brasileiros, a compreensão de que se trata de uma formação 
voltada para a intervenção social, e o diálogo com áreas da cultura, artes, esportes e turismo. 
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Lazer nOs CUrsOs de gradUaçãO de edUCaçãO FisiCa nO 

esTadO de minas gerais

Érica Cristina da Silva358 
Sheylazarth Ribeiro Presciliana Ribeiro359

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

RESUMO: As políticas públicas de esporte e lazer tomam espaço no cenário da 
política brasileira gerando diferentes demandas de trabalho com o esporte e lazer. 
Surgem dois programas sociais o PELC – Programa Esporte e Lazer da Cidade e o 
PST – Programa Segundo Tempo. Essas políticas públicas de esporte e lazer foram 
fundamentais nas criações de Secretarias de Esporte e Lazer nos municípios e go-
vernos estaduais. Os programas sociais contrataram profissionais para atuar nessas 
ações, os professores e estudantes das graduações de Educação Física foram alvo do 
ex-Ministério do Esporte. A formação de professores para atuação e compreensão 
do trabalho com as políticas públicas sistematizou nas políticas públicas de esporte 
e lazer. Disciplinas que abordam as políticas públicas de esporte e lazer organizaram 
nos currículos dos cursos de graduação de Educação Física e existem poucas pesquisas 
que mostram como a temática de políticas públicas de esporte e lazer se organiza 
nos currículos dos cursos de EF. O objetivo da pesquisa é compreender o perfil das 
disciplinas que abordam as temáticas de políticas públicas nos cursos de graduação 
de Educação Física do Estado de Minas Gerais. Dados iniciais mostram que as polí-
ticas públicas estão presentes nos cursos superiores de Educação Física no estado de 
Minas Gerais. Das 156 instituições com dados disponíveis online, 103 abordam, em 
alguma medida, a temática política pública articulada a Educação Física. 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Disciplina de políticas públicas de esporte e lazer. 
Ensino superior de Educação Física.

RESUMEN: Las políticas públicas deportivas y de esparcimiento se desarrollan en 
el escenario político brasileño, generando diferentes demandas de trabajo con el 
deporte y el esparcimiento. Aparecen dos programas sociales: PELC - Programa de 
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Deporte y Recreación de la Ciudad y PST - Programa Segundo Tempo. Estas políticas 
públicas deportivas y de ocio fueron fundamentales en la creación de Departamentos 
de Deporte y Ocio en los municipios y gobiernos estatales. Los programas sociales 
contrataron profesionales para actuar en estas acciones, los docentes y estudiantes 
de las carreras de Educación Física fueron el objetivo del ex Ministerio de Deporte. 
La formación de docentes para actuar y comprender el trabajo con políticas públicas 
sistematizó las políticas públicas de deporte y ocio. Las disciplinas que abordan las 
políticas públicas en materia de deporte y ocio se encuentran organizadas en los 
planes de estudio de las carreras de Educación Física y existe poca investigación que 
muestre cómo se organiza la temática de las políticas públicas en materia de deporte 
y ocio en los planes de estudio de las carreras de EF. El objetivo de la investigación 
es comprender el perfil de los sujetos que abordan los temas de políticas públicas en 
los cursos de pregrado de Educación Física en el Estado de Minas Gerais. Los datos 
iniciales muestran que las políticas públicas están presentes en los cursos de educación 
superior en Educación Física en el estado de Minas Gerais. De las 156 instituciones 
con datos disponibles en línea, 103 abordan, en alguna medida, el tema de política 
pública articulado a la Educación Física.

PALABRAS CLAVE: Currículo. Disciplina de las políticas públicas de deporte y ocio. 
Educación superior en educación física.

inTrOdUçãO

As políticas públicas de esporte e lazer tomam espaço no cenário da política brasileira 
gerando diferentes demandas de trabalho com o esporte e lazer. Surgem dois programas sociais 
o PELC – Programa Esporte e Lazer da Cidade e o PST – Programa Segundo Tempo. Essas po-
líticas públicas de esporte e lazer foram fundamentais nas criações de Secretarias de Esporte e 
Lazer nos municípios e governos estaduais. Atualmente, janeiro de 2019, Ministério do Esporte 
mantém ações coordenadas e nomeada ‘Esporte’ no Ministério da Cidadania.

Os programas sociais contrataram profissionais para atuar nessas ações, os professores e 
estudantes das graduações de Educação Física foram alvo do ex-Ministério do Esporte. A formação 
de professores para atuação e compreensão do trabalho com as políticas públicas sistematizou 
nas políticas públicas de esporte e lazer. Disciplinas que abordam as políticas públicas de esporte 
e lazer organizaram nos currículos dos cursos de graduação de Educação Física especialmente 
do início do século, temos poucas pesquisas que mostram como a temática de políticas públicas 
de esporte e lazer se organiza nos currículos.

O objetivo da pesquisa é compreender o perfil das disciplinas que abordam as temáticas 
de políticas públicas nos cursos de graduação de Educação Física do Estado de Minas Gerais.

Trata-se de um estudo qualitativo que se baseia em documentos oficiais publicados nos 
sites das IES do Estado de Minas Gerais. O projeto está aprovado pelo Departamento de Ciências 
do Movimento Humano da UEMG. 
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A coleta usou como fonte de dados os sites oficiais do Ministério da Educação que 
registram os cursos de graduação no país. Esses sites orientaram quantos e onde se localizam os 
cursos presenciais e à distância de graduação em Educação Física. A partir dessa listagem, encon-
tramos alguns documentos oficiais das graduações de Educação Física disponibilizadas nos sites 
oficiais das IES (Institutos de ensino superior) os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de 
Educação Física. Os documentos encontrados são a fonte de dados para as análises e discussões.

O portal e-Mec (Brasil, 2019), é um meio de pesquisa virtual que tem como intuito 
buscar informações sobre todas as instituições de ensino superior – IES - regulamentadas no 
Brasil, assim, esse site informa processos de aprovação e permissão credenciadas e reconhecidas 
para a educação superior no Brasil.

Utilizando o método de consulta avançada, filtramos inicialmente as Instituições de 
Ensino Superior (IES) que promovem o curso bacharelado e licenciatura em Educação Física 
em atividade no Estado de Minas Gerais na modalidade presencial. 

Analisamos o site e encontramos 194 instituições de Ensino superior com o curso de 
Educação Física. A busca revelou 93 instituições no curso de licenciatura em educação física e 
101 no Bacharelado, entre públicas e privadas.

Checando a listagem informada no site, identificamos 3 instituições que não possuem o 
curso de educação física, restando assim cento e noventa e uma (191) instituições. Buscamos as 
matrizes curriculares, Projetos pedagógicos, ou Grade horária e, ou, documentos que apresen-
tassem as ementas das disciplinas ou quaisquer descrições sobre o currículo. Das cento noventa 
e uma, 191, instituições pesquisadas, trinta e cinco IES não apresentam nenhuma referência à 
matriz curricular disponível nos sites indicados pelo MEC.

Nos detivemos em 156 instituições que, nos sites oficiais de divulgação, possuíam 
referências à matriz curricular, Projetos pedagógicos, ou Grade horária e, ou, documentos que 
apresentassem as ementas das disciplinas ou quaisquer descrições sobre o currículo. 

Das cento e cinquenta e seis instituições pesquisadas, encontramos cento e três (103) 
com disciplinas que possuíam a temática ‘políticas públicas’ na nomenclatura das disciplinas 
curriculares. Das cento e três IES pesquisadas, 14 instituições disponibilizam o Projeto Político 
Pedagógico, ou Ementa das disciplinas. Das cento e três instituições, foram encontradas quatorze 
disciplinas nomeadas de políticas públicas do esporte e lazer e ou educação.

Em resumo, para a análise de documentos dessa pesquisa temos quatorze referências 
de cursos de Educação Física em Minas Gerais que pode ser visualizada também na tabela 1 no 
anexo 1 desse documento. Esses cursos se dividem em: 8 bacharelados e 6 licenciaturas; 6 na 
região central, 4 na região sudeste, 1 na região metropolitana de Belo horizonte, 1 na região de 
norte de minas e 1 na região campos das vertentes. São 9 federais; 2 estaduais; 2 particulares.

Nessa pesquisa encontramos diferentes disciplinas com a temática política pública.   
No início da pesquisa o objetivo principal era mapear as políticas públicas de esporte e lazer, 
contudo ao longo dos achados, percebemos que existiam outros saberes sobre políticas públicas 
permeando a formação dos futuros professores de EFE estão e Política Publicas em lazer, Esporte 
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e Saúde. (Obrigatória/Bacharelado), Politica Educacionais (Obrigatória/Licenciatura), Gestão, 
política, Esporte, Lazer e Saúde. (Obrigatória/Bacharelado), Política de Saúde (Obrigatória/
Bacharel) e entres outras.

CUrrÍCULO nO prOCessO de FOrmaçãO 

As disciplinas obrigatórias fazem parte do grupo de conhecimentos sistematizados e 
consolidados para a formação dos futuros professores, elas representam os créditos que serão 
cumpridos compulsoriamente pelos estudantes frequentes ao curso.  

A disciplina optativa não é um componente da matriz curricular, mas é um componen-
te do currículo pleno que nos sinaliza que são construídas com o propósito de informar sobre 
conhecimentos específicos abordado no curso. A disciplina optativa não é obrigatória, e sua 
marca é registrar conhecimentos que estão se organizando enquanto área e intervenção social. 

As disciplinas eletivas fazem parte do grupo de conhecimentos constantes da matriz 
curricular para escolha dos discentes. Devem ser cumpridas pelo aluno em monitoramento sobre 
orientação pedagógica da coordenação de curso. Refere-se de um elenco de disciplina, obrigando 
o aluno cumprir determinada carga horário ao longo do curso. As disciplinas eletivas são livres 
para que o aluno regular tenha variáveis opções para somar em seu ensino aprendizado.

Embora seja um tema bastante discutido por pensadores o “currículo”, surgiu da ne-
cessidade de uma organização e padronização dos conhecimentos a serem ensinados devido ao 
crescimento da escolarização da classe operaria.

Veiga (2002) Afirma que,

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos 
meios para que esta construção se efetive; a transmissão e assimilá-los, portanto, produção, 
transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção 
coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito” (Veiga,2002, p. 7).

Hoje o currículo é organizado conforme a necessidade de cada âmbito escolar, assim 
chamado de projeto político pedagógico, que estabelece os princípios básico a sua constituição 
envolvendo todos os docentes da universidade, o currículo é baseado na cultura de determinado 
local, buscando participação coletiva da comunidade. 

O currículo não é algo parado pelo contrário é construindo conforme processo da 
produção do conhecimento dos indivíduos no ambiente da universidade, onde processo de 
construção, organização é através de maneira separada e ordenada, analisando também o grau 
de importância da teoria e da pratica no ensino. Entende que as disciplinas são ensinadas indi-
vidualmente e escolhidas como principais para o conhecimento.

A Lógica da construção do currículo baseia-se em referências teóricos científicos e filo-
sóficas, permanecendo assim a construção por diversos olhares do conhecimento.
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emenTas BaCHareLadOs

A ementa da Universidade de São Joao Del-Rei, baseia-se  no “conhecimento geral da 
organização e da administração da Educação Física e dos desportos em seu âmbito nacional 
e internacional; estrutura, funcionamento e o sistema de poder em desenvolvimento no Brasil; 
organização prática de eventos e calendários esportivos; a relação entre o Estado e as políticas de 
saúde em seu aspecto histórico e contextual; os desdobramentos da política legislativa de saúde 
nas esferas municipais, estaduais e federal; a regulação e a gestão da saúde no Brasil. Estudo 
sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde, Programa de Saúde da Família e a atuação 
do Profissional de Educação Física como membro de uma Equipe Multidisciplinar de Saúde”.

Na Universidade de Governador Valadares a ementa da disciplina de políticas públicas 
de Educação Física, Esporte e Lazer aborda conceitos sobre políticas públicas, público x privado, 
lazer e cultura, mercado e Indústria cultural. Espaços educacionais não-formais e a pluralidade 
de sujeitos, em especial as minorias sociais. Planejamento e avaliação de projetos de lazer.

 Universidade Federal de Minas Gerais o curso de Educação Física bacharelado tem a 
ementa da disciplina de políticas públicas de esporte e lazer atrelada a produção no Esporte e 
Lazer como direito e como política social. A ação do Estado e o desenvolvimento de políticas 
setoriais: limites e possibilidades para a cidadania. Análise de propostas de intervenção social 
para o esporte e o lazer. Planejamento e avaliação de políticas de esporte e lazer.

Na Universidade do Estado de Minas Gerais curso de Educação Física, a ementa é 
montada no estudo das concepções de políticas públicas voltadas para a orientação da Educação 
Física, Esporte e Lazer. Sua relação com a sustentabilidade ambiental e os direitos humanos. 
Análise e planejamento de políticas públicas de Educação Física, Esporte e Lazer. Processos de 
produção, implementação e avaliação no âmbito federal, estadual e municipal.  

Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro a ementa é voltada para Planejamento 
estratégico. Administração e comportamento organizacional. Sistemas de informação em saúde. 
Métodos quantitativos para tomada de decisão e planejamento. Programação em Saúde. Finan-
ciamento da Saúde. Legislação em Saúde. Sistemas de planejamento em organização de Saúde.

Na Universidade de Ouro Preto organiza sua ementa para o conhecimento do Estado 
e Sociedade. Processos de produção, implementação e avaliação de políticas de Educação Físi-
ca, Esporte e Lazer no Brasil. Gestão pública de Educação Física, Esporte e Lazer e processos 
decisórios: mecanismos, financiamentos e ordenamentos legais. Estudo de políticas públicas e 
institucionais com ênfase em saúde, lazer, esporte, meio ambiente e cultura, tendo como foco as 
relações com o campo de conhecimento da Educação Física. 

emenTas LiCenCiaTUras

Na Universidade Federal de São João Del Rei, na modalidade de licenciatura, a ementa 
apresenta a organização e funcionamento do sistema escolar brasileiro. Proporcionando uma 
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reflexão sobre a realidade escolar brasileira e suas implicações no contexto sócio-político, cul-
tural e econômico. Oferecendo uma visão crítica sobre a Educação Básica e a formação de seus 
professores.

 Na Universidade do Estado de Minas Gerais a ementa se volta para análise das concep-
ções teóricas de Estado e Governo. Democracia e Cidadania; conceitos. Direitos civis, políticos 
e sociais, em diferentes Constituições Brasileiras. Estado-Nação e políticas sociais: do Estado 
do Bem-Estar Social ao Estado Neoliberal e Pós-Neoliberal. Contexto político social do Brasil 
contemporâneo. Política educacional no Brasil e educação do cidadão. Organização do sistema 
de ensino brasileiro. Legislação da Educação Básica. Democratização do ensino. Ação política e 
processos de organização das demandas sociais. Gestão das instituições de ensino. O Estado de 
Bem-Estar social no século XXI. 

Na Universidade de Ouro Preto organiza sua ementa no ensino do Estado e Sociedade. 
Processos de produção, implementação e avaliação de políticas de Educação Física, Esporte e 
Lazer no Brasil. Gestão pública de Educação Física, Esporte e Lazer e processos decisórios: me-
canismos, financiamentos e ordenamentos legais. Estudo de políticas públicas e institucionais 
com ênfase em saúde, lazer, esporte, meio ambiente e cultura, tendo como foco as relações com 
o campo de conhecimento da Educação Física.

Na Faculdade Futuro a ementa é gerada nas políticas educacionais no Brasil. A polí-
tica educacional no contexto das políticas públicas; organização dos sistemas de ensino básico 
considerando as peculiaridades nacionais e os contextos internacionais. Políticas educacionais 
e legislação de ensino. Estrutura e funcionamento da Educação Básica. Impasses e perspectivas 
das políticas atuais em relação à educação.

No Centro Superior de Pesquisa de Machado a disciplina de políticas públicas e gestão 
escolar tem como objetivo na ementa estudar a escola como unidade organizacional do sistema 
social. A análise dos sistemas administrativos escolares. Bases filosóficas, históricas, socioeconô-
micas e políticas da educação.

De um modo geral as ementas baseiam-se no entendimento de buscar a história como 
pilar para o conhecimento do desenvolvimento de toda ação realizada no funcionalismo do 
esporte e lazer na sociedade e principalmente no ambiente escolar, onde essa ação é enriquecida 
com a cultura daquela comunidade. 

O conteúdo disponibilizado pelas ementas dos cursos de Educação Física mostra que as 
especificidades das áreas de bacharelado e licenciatura para o tratamento com a área das políticas 
públicas. O bacharelado se aproxima do campo da gestão e sistemas governamentais esportivos 
e de lazer; articula as ações de lazer e meio ambiente as políticas públicas; regulamentações 
das políticas públicas de saúde no Brasil; conceitos sobre políticas públicas; público x privado; 
lazer e cultura, mercado e Indústria cultural; espaços educacionais não-formais e a pluralidade 
de sujeitos, em especial as minorias sociais; planejamento e avaliação de projetos de lazer; po-
líticas públicas de esporte e lazer atrelada a produção no Esporte e Lazer como direito e como 
política social; ação do Estado e o desenvolvimento de políticas setoriais; análise de propostas 
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de intervenção social para o esporte e o lazer; administração e comportamento organizacional;  
sistemas de planejamento em organização de Saúde.

As licenciaturas se aproximam das políticas públicas de educação buscando uma refle-
xão sobre a realidade escolar brasileira e suas implicações no contexto sociopolítico, cultural 
e econômico: análise das concepções teóricas de Estado e Governo; Democracia e Cidadania; 
conceitos; Direitos civis, políticos e sociais, em diferentes Constituições Brasileiras; Estado-Na-
ção e políticas sociais: do Estado do Bem-Estar Social ao Estado Neoliberal e Pós-Neoliberal; 
Contexto político-social do Brasil contemporâneo; política educacional no Brasil e educação do 
cidadão; Organização do sistema de ensino brasileiro; Legislação da Educação Básica. Democra-
tização do ensino; Processos de produção, implementação e avaliação de políticas de Educação 
Física, Esporte e Lazer no Brasil; Estudo de políticas públicas e institucionais com ênfase em 
saúde, lazer, esporte, meio ambiente e cultura; Educação superior no Brasil: história, políticas 
e reformas; Políticas públicas para formação de professores e a profissionalização docente no 
magistério de nível superior. 

dOs aUTOres aCiOnadOs para esTUdOs nas pOLÍTiCas pÚBLiCas

É uma variedade de autores e pensamentos críticos e autênticos aplicado como base nas 
bibliografias das ementas das universidades pesquisada no portal deixe-me (BRASIL, 2019). Os 
autores mais frequentes serão apresentados a seguir:

Nelson Carvalho Marcellino, formado em ciências Sociais pela Pontifícia Universidade 
católica de Campinas. Tem experiência na área de Estudos do Lazer (Educação Física, Educa-
ção, Turismo e outras), atuando principalmente nos seguintes temas: lazer, educação, turismo, 
educação física, políticas públicas, esporte e recreação, tendo prestado consultoria em Políticas 
Públicas de Lazer, Formação e atuação profissional e Lazer e educação. Foi líder do Grupo de 
Pesquisas em Lazer-GPL, e pesquisador do CNPq.

Ângela Carvalho de Siqueira aparece seis vezes nas ementas na modalidade de licencia-
tura, formada no curso de psicologia na Universidade Gama filho, com experiência nas áreas 
da educação e com especialidade no ensino superior. Atualmente é professora da Universidade 
Federal Fluminense, atuando principalmente nos seguintes temas: política educacional, ensino 
superior, economia política e educação, organismos internacionais (Banco Mundial, OMC, ALCA, 
OCDE, Acordo de Bolonha), público e privado.

O Professor Pedro Demo citado cinco vezes, nasceu em Santa Catarina, filhos de agri-
cultores, cursou filosofia na faculdade dos franciscanos, tem uma imensa carreira fora do Brasil e 
atualmente é professor Titular Aposentado e Professor Emérito da Universidade de Brasília (UnB).

O Sociólogo Luiz Antônio Constant Rodrigues da Cunha é outro autor mencionado 
cinco vezes na bibliografia das ementas, nascido em minas gerais na cidade Araquari, formado 
bacharel em ciências políticas e Sociais, mestre em Educação, doutor em Educação, passou por 
várias instituições de ensino e pesquisa. Dedicou-se ao ensino superior e à pesquisa sobre políticas 
educacionais, desde 1969, com foco na universidade, no ensino profissional, nas relações entre 
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o público e o privado. Recentemente, sua atenção recai sobre os avanços e recuos da laicidade 
do Estado, especialmente no que diz respeito à educação pública.

A filósofa Marilena de Souza Chauí brasileira, da Universidade de São Paulo formada 
em filosofia da política e estética da faculdade de filosofia, letras e ciências humanas, atuou 
como secretaria municipal de cultura de são Paulo. Com reflexões na área da filosofia moderna 
e contemporânea é também umas da fundadora do partido dos trabalhadores.

Outros autores com obras na psicologia, filosofia e Sociologia fazem parte da construção 
das ementas encontradas nas pesquisas como por exemplo: Linhales; Campos; Mascarenhas; Lpos; 
Romanelli; Cury; Carvalho; Ferreira; Oliveira; Andrade; Floresta; Ribeiro; Gentili; Gomes; Horta. 

primeiras COnCLUsÕes

Essa pesquisa ainda está em andamento. Desse modo, algumas análises de dados previstas 
no projeto ainda estão germinando na produção textual e em leituras específicas que contribuem 
para as categorias já elencadas até aqui. Vale sublinhar que esse trabalho passou por troca de 
bolsistas, o que recompôs a necessidade de outras categorizações. 

As políticas públicas vêm sendo pensadas nos cursos superiores de Educação Física no 
estado de Minas Gerais. Esse fato é demonstrado pelo número de cursos que possuem alguma 
disciplina que aborda o tema ao longo do currículo dos graduandos, das 156 instituições com 
dados disponíveis, 103 abordam, em alguma medida, a temática política pública no campo da 
Educação Física. Esse fato fortalece o argumento sobre o aumento de professores de Educação 
Física sendo convocados pelo mercado para atuação na área de políticas públicas de esporte e 
lazer. 

Tomando como referência o mercado para entender os conhecimentos necessários para 
esses futuros profissionais, ainda temos um contexto multifacetado de saberes, ou seja, ainda são 
ementas muito variadas, mesmo quando tentamos agrupá-las em categorias organizadas como 
‘licenciatura’ e ‘bacharelado’. Encontramos nas ementas saberes que abordam: no bacharelado 
se aproxima do campo da gestão e sistemas governamentais esportivos e de lazer; articula as 
ações de lazer e meio ambiente as políticas públicas; regulamentações das políticas públicas de 
saúde no Brasil; conceitos sobre políticas públicas; público x privado; lazer e cultura, mercado 
e Indústria cultural; espaços educacionais não-formais e a pluralidade de sujeitos, em especial 
as minorias sociais; planejamento e avaliação de projetos de lazer; políticas públicas de esporte 
e lazer atrelada a produção no Esporte e Lazer como direito e como política social; ação do Es-
tado e o desenvolvimento de políticas setoriais; análise de propostas de intervenção social para 
o esporte e o lazer; administração e comportamento organizacional; sistemas de planejamento 
em organização de Saúde.

Nas licenciaturas se aproximam das políticas públicas de educação buscando uma re-
flexão sobre a realidade escolar brasileira e suas implicações no contexto sociopolítico, cultural 
e econômico: análise das concepções teóricas de Estado e Governo; Democracia e Cidadania; 
conceitos; Direitos civis, políticos e sociais, em diferentes Constituições Brasileiras; Estado-Na-
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ção e políticas sociais: do Estado do Bem-Estar Social ao Estado Neoliberal e Pós-Neoliberal; 
Contexto político-social do Brasil contemporâneo; política educacional no Brasil e educação do 
cidadão; Organização do sistema de ensino brasileiro; Legislação da Educação Básica. Democra-
tização do ensino; Processos de produção, implementação e avaliação de políticas de Educação 
Física, Esporte e Lazer no Brasil; Estudo de políticas públicas e institucionais com ênfase em 
saúde, lazer, esporte, meio ambiente e cultura; Educação superior no Brasil: história, políticas 
e reformas; Políticas públicas para formação de professores e a profissionalização docente no 
magistério de nível superior. 
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perFiL de egressOs dO prOgrama de pÓs gradUaçãO 
inTerdisCipLinar em esTUdOs dO Lazer (ppgieL) da UFmg

Renan Monticeli Furtado360

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o perfil profissional dos egressos 
do Curso de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 
em Estudos do Lazer da UFMG (PPGIEL). A pesquisa realizada com egressos investiga 
a inserção de profissionais no mercado de trabalho, como também, busca entender 
a relação deles com a instituição de ensino as quais ocorreram os seus processos 
formativos (Andriola, 2014). Como resultado preliminar é possível observar pouca 
diferença entre o sexo masculino e feminino na quantidade de egressos formados no 
PPGIEL. Entretanto, a somatória total indica um maior número de egressos do sexo 
feminino, tanto para o mestrado, quanto para o doutorado. 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de trabalho. Pós-graduação. Egressos. 

ABSTRACT: Esta investigación tiene como objetivo analizar el perfil profesional de 
los egresados   de la Maestría y Doctorado del Programa de Posgrado Interdisciplinario 
en Estudios del Ocio de la UFMG (PPGIEL). La investigación realizada con egresados   
investiga la inserción de los profesionales en el mercado laboral, pero también busca 
comprender su relación con la institución educativa en la que se desarrollaron sus 
procesos de formación (Andriola, 2014). Como resultado preliminar, es posible 
observar poca diferencia entre hombres y mujeres en el número de egresados   de 
PPGIEL. Sin embargo, la suma total indica un mayor número de mujeres graduadas, 
tanto para la maestría como para el doctorado. 

KEYWORDS: Mercado laboral. Posgraduación. Graduados.

inTrOdUçãO

A pesquisa realizada com egressos de cursos de formação tem algumas finalidades, uma 
delas é a de investigar a inserção de profissionais no mercado de trabalho, como também, enten-
der a relação deles com a instituição de ensino as quais ocorreram os seus processos formativos 
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(Andriola, 2014). Por meio das informações extraídas do estudo com egressos é possível ter uma 
melhor compreensão de como a formação profissional oferecida pelo programa interferiu na 
sua atuação após a conclusão do curso. Além disso, auxilia no mapeamento da conjuntura do 
mercado de trabalho para esses profissionais, e pode auxiliar na proposição de discussões acerca 
de questões sociais que envolvam os egressos em seus locais de intervenção. Lousada e Martins 
(2005) consideram que o conhecimento sobre a trajetória acadêmica e profissional dos egressos 
permite uma melhor compreensão de fatores, como a estabilidade no mercado, as competências 
e as autonomias adquiridas e os caminhos percorridos após a formação.

Ao investigar periodicamente o assunto é possível construir um banco de dados com 
recursos metodológico específicos para obtenção de informações. A pesquisa com os egressos 
é uma estratégia para entender de que maneira os discentes se apropriam das informações, 
habilidades e ferramentas disponibilizadas pelos cursos. Através das informações coletadas é 
possível ter compreensão das influências da pós-graduação na inserção social e na participação 
no universo do trabalho referente ao egresso, possibilitando o entendimento da eficiência do 
programa (Dazzani & Lordelo, 2012).

Nesse caminho, me proponho a estudar o Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em 
Estudos do Lazer (PPGIEL) da UFMG, que oferta cursos de mestrado e doutorado. A formação 
profissional é direcionada para formar pesquisadores e docentes, que atuarão em instituições de 
ensino superior nos níveis de graduação e pós-graduação, como também, na atuação de presta-
ção de serviços e assessorias para órgãos públicos, empresas do setor privado e do terceiro setor 
com ações vinculadas ao Lazer.

meTOdOLOgia 

Os participantes da pesquisa serão os egressos que concluíram os cursos de mestrado 
e doutorado do PPGIEL no período de 2007 a 2020, que somam cento e sessenta e um mes-
tres (161) e sessenta (60) doutores com defesas de dissertações e teses aprovadas no programa 
(Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2020). A aproximação com os 
sujeitos ocorreu a partir do acesso aos e-mails dos egressos através do contato com a secretaria 
do programa. 

 O projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG, 
deu início à pesquisa de campo no dia 25 de setembro de 2020, e o fim da coleta de dados ocorrerá 
no dia 25 de outubro de 2020. Os participantes da pesquisa assinarão o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE) exigido pelo COEP/UFMG antes de avançarem para a etapa de 
responder ao questionário, caso concordem em participar da pesquisa, tendo sido esclarecidos 
sobre os objetivos e procedimentos do estudo, garantindo seu anonimato. 

Na pesquisa de campo é utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário 
semiestruturado. O questionário semiestruturado tem como base quatro eixos norteadores para 
obtenção de informações: os dados pessoais dos egressos, a formação acadêmica, a atividade 
profissional e a produção científica após a conclusão da pós-graduação. O questionário é uma 
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maneira organizada e previamente estruturada de coletar informações das populações pesquisa-
das, sobre algum conteúdo no qual já tem certo grau de domínio (Silva, Santos, e Siqueira,1998, 
p. 410). 

A plataforma escolhida para a aplicação e elaboração do questionário foi o Google 
App, através da ferramenta “Formulários”. A aproximação com um maior número de egressos 
será possível utilizando estratégias online, já que muitos deles não residem na cidade de Belo 
Horizonte. 

Após a coleta das informações pelo questionário, os dados serão organizados no paco-
te estatístico Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), onde serão realizados 
os cálculos e cruzamentos dos dados quantitativos.  Esses dados serão descritos e analisados, 
quantitativamente e qualitativamente, e cruzados de acordo com as possibilidades de respostas 
para as questões norteadoras da pesquisa.

A análise utilizada para explorar os dados será a análise de conteúdo. Bardin (1994) 
considera que o método pode ser aplicado em todas as formas de comunicação, sendo uma de 
suas funções práticas de natureza heurística, ou seja, a análise de conteúdo enriquece a tentativa 
exploratória e aumenta a propensão à descoberta. 

reFerÊnCiaL TeÓriCO 

A pós-graduação stricto sensu se configura por uma rede de práticas sociais, como a 
formulação de políticas e diretrizes, a avaliação, o fomento à pesquisa, a pesquisa científica e 
a divulgação científica (Corrêa & Ribeiro, 2013). Esse tipo de formação objetiva, também, a 
capacitação do corpo docente para atuar em instituições de ensino superior e a qualificação de 
professores da educação básica, pensando na atuação de profissionais para o mercado de tra-
balho público e privado.

A Pós-graduação no Brasil recebeu nas últimas décadas investimentos para sua consoli-
dação e expansão no âmbito acadêmico, é possível observar este crescimento através da oferta de 
cursos de mestrado e doutorado. Em 2004, havia 2.993 cursos de mestrado e doutorado, em 2014 
o número de cursos ampliou para 5.670, sendo 3.157 mestrados acadêmicos, 1.941 doutorados 
e 572 mestrados profissionais. A maior concentração de cursos e programas de pós-graduação 
se encontra no sudeste e sul do país, onde também, se concentram os cursos melhor avaliados 
pela CAPES (Alves & Oliveira, 2014). O Brasil tem sido reconhecido internacionalmente como 
uma potência científica emergente, entretanto, essa ascensão significativa não tem sido acompa-
nhada por um aumento correspondente no impacto intelectual, social e econômico da ciência 
brasileira, o que se torna um problema para o país que pretende fazer parte da economia global 
do conhecimento (Ramos, 2017). Desta maneira, é importante entender o cenário que envolve a 
pós-graduação no Brasil, como também, dar respaldo para os processos de avaliação dos cursos 
e programas, que são indicadores quanto à qualidade dos processos formativos oferecidos pelos 
institutos de ensino superior. 
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Pensando no lazer no contexto acadêmico percebo sua visibilidade como tema de pes-
quisas aumentando gradativamente nas últimas décadas. As reflexões acerca do assunto ganha-
ram espaço significativo em periódicos, eventos científicos, publicações e grupos de pesquisas de 
diversas áreas de conhecimento pelo Brasil. São vários os motivos que levaram ao crescimento 
desse campo de pesquisa, tais como: O entendimento equivocado sobre os conceitos de cultura, 
que foram inseridos pela lógica do consumo; o crescimento da indústria do lazer e do entreteni-
mento, visada como um mercado promissor nos dias de hoje; o aumento de ações governamentais 
vinculadas ao lazer, que precisam ser analisadas por outros pontos de vista, pois a expansão 
dessas ações promovidas pelo governo pode acarretar em problemas; e a indagação quanto à 
centralidade e valorização extrema do trabalho (Gomes & Melo, 2003).

Alguns estudos dão uma visão sobre os grupos de pesquisa que abordam o lazer no 
Brasil, nesse contexto, Isayama e Souza (2006) identificaram através da plataforma Lattes, do 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), 84 grupos em que o lazer faz parte dos assuntos desen-
volvidos em seus trabalhos de pesquisa. Já Dias et. al. (2017) identificaram cerca de 230 grupos 
de pesquisa envolvidos com as temáticas do lazer. 

Essas informações evidenciam a consolidação do lazer no âmbito acadêmico, com o au-
mento do interesse pela pesquisa e a intensificação das discussões sobre o fenômeno em diversas 
áreas de estudos. O debate sobre a formação e atuação profissional em lazer é um dos conteúdos 
pautados em propostas curriculares de cursos, grupos de pesquisas e produções acadêmicas, em 
que ocorrem o aprofundamento nos estudos sobre o processo de formação dos profissionais e 
sua atuação no mercado de trabalho. 

Entretanto, mesmo com o avanço nas discussões sobre a formação e atuação profissional 
no lazer, ainda é possível perceber lacunas nos processos formativos, sendo uma preocupação para 
estudantes e pesquisadores da área. A formação profissional de quem atua no âmbito do Lazer 
ainda está em construção, portanto, é necessário a refletir sobre princípios que possam contribuir 
para a consolidação de um profissional crítico, criativo, questionador, reflexivo, articulador, pes-
quisador, interdisciplinar, que avance das propostas de formação fragmentadas ou que vá além 
de uma formação inicial (Isayama, 2010, p. 21). Portanto, o avanço qualitativo dos processos 
formativos almeja um perfil profissional que seja capaz de articular as competências descritas, 
como também, associá-las nas intervenções profissionais do lazer no mercado de trabalho.

O acompanhamento de egressos de cursos de formação pode ser uma alternativa para 
qualificar a formação profissional no campo do lazer, pois, as pesquisas deste tipo disponibilizam 
informações ligadas à atuação dos profissionais no mercado de trabalho, como também, infor-
mações sobre a qualidade da formação discente. Através do aprofundamento na pesquisa, se tem 
entendimento de que forma os processos formativos geram impactos na atuação dos egressos 
no mercado, propiciando visualizar as lacunas na formação, sua revisão, e consequentemente 
a melhoria do curso. As pesquisas realizadas com egressos de cursos de lazer podem fomentar 
os processos de formação do campo, auxiliando na concretização do perfil profissional que 
pesquisadores e docentes desta área almejam.
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Pensando nas possibilidades de enfoques que uma pesquisa com egressos pode apresentar, 
é possível investigar o perfil profissional através de algumas abordagens. Por meio do registro 
pessoal e socioeconômico se pode obter informações relacionadas a características pessoais de 
cada egresso, como o nome, estado civil, endereço de contato, entre outros. Em relação às in-
formações acadêmicas, pode ser requerido dos egressos dados sobre o ensino, como: curso de 
formação, ano de conclusão do curso, pós-graduação, atualizações acadêmicas, estágios, áreas 
dos estágios, área acadêmica de preferência e as contribuições que a formação teve na interven-
ção profissional. 

A investigação no campo da pesquisa permite descobrir a participação do egresso em 
grupos de pesquisa, intercâmbios, projetos de pesquisa, participação em monitorias, área de pes-
quisa de preferência, entre outros. Dentre essas informações, também é possível avaliar o grau 
de aceitação do profissional no mercado de trabalho para a realização de adequações curricu-
lares, caso seja necessário. Complementarmente, a pesquisa permite a comparação da situação 
antes e depois da formação profissional dos egressos, que geram dados como as mudanças nos 
salários, cargos, satisfação pessoal, desempenho profissional, entre outros. Por fim, sobre o perfil 
dos egressos é possível identificar a sua trajetória profissional, buscando dados como: colocação 
atual no mercado de trabalho; empresa em que trabalha; cargo; renda mensal bruta; setor de 
atuação; satisfação com o emprego atual, etc. (Michelan, Harger, Ehrhardt, e Moré, 2009).

O trabalho de Mendes, Venceslau, Aires, e Prado (2010) teve como enfoque a avaliação 
do perfil profissional e acadêmico dos egressos do Programa de Mestrado em Ciências e Saúde 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Nesta pesquisa pode-se observar um aprofundamento 
quanto à atuação profissional dos pós-graduados, na descrição das características dos egressos, 
além de analisar os impactos socioeconômicos que a formação exerceu na vida dos egressos. Os 
autores encontraram que após a titulação, a maioria dos egressos (75%) obteve aumento signi-
ficativo em sua renda familiar, entendido que esta progressão financeira está associada aos anos 
adicionais de estudo dedicados à pós-graduação. Em relação à atividade profissional, 90% dos 
egressos atuam como docentes nas Instituições de Ensino Superior, desses 45,5% em instituições 
federais, 45,5% em instituições privadas e 9% em instituições estaduais. 

A pesquisa de Mendes et. al. (2010) possui enfoques semelhantes a esta pesquisa, onde 
busca-se analisar o perfil profissional, a trajetória no mercado de trabalho, o impacto socioeco-
nômico, e as relações da formação profissional com a atuação de mestres e doutores formados 
no PPGIEL. 

Sobre as relações com a formação profissional, a pesquisa com egressos é também uma 
aliada do desenvolvimento da relação entre os processos formativos e o mercado de trabalho, 
permitindo a recuperação de questões ligadas à qualidade do ensino e adequação dos currícu-
los à situação profissional. Assim, o entendimento do impacto da formação acadêmica sobre 
atitudes, qualificações formais e informais e a satisfação com a carreira profissional, poderá 
fornecer subsídio para refinar os instrumentos do estudo longitudinal dos alunos (Schwartzman 
& Castro, 1991).
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Por meio das informações extraídas do estudo com os egressos, busca-se consolidação 
no âmbito acadêmico, e também para a manutenção da qualidade dos processos formativos. 
Além dos procedimentos de avaliação realizados pela CAPES, o acompanhamento de egressos 
é também uma alternativa de qualificação do ensino superior.

 Os conteúdos teóricos sobre as contribuições da trajetória profissional para o aprimo-
ramento da formação profissional ainda são escassos. Os estudos que aprofundam nos processos 
formativos possuem enfoques na avaliação dos cursos, como também, na percepção dos egressos 
sobre a formação profissional. 

Para Waisberg e Goffi (2004) os egressos são importantes atores na avaliação da quali-
dade dos cursos. A verificação da produção científica na pós-graduação é uma sólida base para o 
aprimoramento da formação. Caso a intervenção profissional dos egressos não esteja atendendo 
os objetivos da formação profissional, torna-se desejável a revisão da formação oferecida pelos 
cursos do programa.

A percepção dos egressos também é um fator contribuinte para o desenvolvimento 
dos processos formativos do ensino superior. Com a experiência da intervenção no mercado de 
trabalho, o egresso perpassa por situações complexas que confronta as competências desenvol-
vidas durante o curso com as exigências da atuação profissional. Através das experiências e da 
percepção do egresso sobre os processos formativos, é possível avaliar a adequação da estrutura 
pedagógica do curso e os aspectos que compõe o processo de formação acadêmica (Meira & 
Kurcgant, 2008). Os egressos podem analisar questões como a carga horária do curso, os con-
teúdos desenvolvidos, as estratégias de formação e sua eficácia quanto à atuação profissional. 

Pensando no contexto de avaliação da formação profissional oferecida pelos institutos 
de ensino superior através do levantamento da trajetória profissional dos egressos, foi realizado 
um estudo com mestres e doutores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por 
meio da análise dos currículos na Plataforma Lattes do CNPq. Pela inserção dos egressos no 
mercado de trabalho foi observado um pequeno número de profissionais atuando em atividades 
de desenvolvimento, alertando para a necessidade da elaboração de novas alternativas para a 
inserção dos pós-graduados nesta área, buscando apoiar as demandas de setores além do âmbito 
acadêmico. Desta maneira, é sugerido pela pesquisa o alinhamento dos processos formativos 
com a intervenção profissional, atentando-se a formação de especialistas preparados para atuar 
em uma série de atividades de pesquisa e desenvolvimento (Moreira & Velho, 2011). 

Esta pesquisa utilizou os egressos como fonte de informações para a avaliação da for-
mação oferecida por programas de pós-graduação. Através disso, é possível entender as lacunas 
da formação através da percepção dos egressos e, analisar a inserção dos profissionais no mer-
cado de trabalho. A pesquisa com os egressos do PPGIEL não tem como enfoque realizar uma 
avaliação do programa. Entretanto, conforme o exposto, a investigação da trajetória profissional 
de egressos contribui de diversas maneiras para o aprimoramento dos processos formativos. 

Logo, as diferentes formas de investigar o universo de egressos viabiliza um vasto per-
curso de informações. Cabe ao pesquisador explorar e analisar os dados de maneira que contri-
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bua para o mapeamento atualizado do mercado de trabalho, como também, a qualificação dos 
processos formativos. Torna-se importante também, problematizar o mercado de trabalho para 
um aprofundamento nas discussões sobre as posições dos egressos no âmbito laboral.   

resULTadOs preLiminares 

Os resultados preliminares da pesquisa demonstram o quantitativo de egressos do PP-
GIEL nas variáveis sexo e ano de conclusão dos cursos. 

TABELA 1 - Quantidade de egressos do curso de mestrado do PPGIEL por ano de acordo 
com o sexo. 

Ano Sexo feminino Sexo masculino

2008 1 0
2009 3 7
2010 8 7
2011 7 5
2012 7 6
2013 11 15
2014 3 4
2015 6 8
2016 12 4
2017 10 6
2018 5 7
2019 6 4
2020 6 3

TOTAL 85 76

	 	 											Fonte:(EEFFTO,	2020)
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TABELA 2- Quantidade de egressos do curso de doutorado do PPGIEL por ano de acordo 
com o sexo.

Ano Sexo feminino Sexo masculino

2016 5 5

2017 12 7

2018 5 7

2019 4 5

2020 5 5
TOTAL 31 29

	 	 										Fonte:(EEFFTO,	2020)

De acordo com os resultados preliminares é possível observar um equilíbrio entre o sexo 
masculino e feminino na quantidade de egressos formados no PPGIEL. Entretanto, a somatória 
total indica um maior número de egressos do sexo feminino, tanto para o mestrado, quanto 
para o doutorado. Desde a primeira titulação em 2008 até setembro de 2010, foram titulados 
221 egressos, sendo 116 egressos do sexo feminino e 105 egressos do sexo masculino. Dados 
semelhantes foram encontrados em pesquisas de perfil de egressos da pós-graduação, como a de 
Mendes et al. (2010), que constatou que a maioria dos egressos de sua pesquisa eram do sexo 
feminino. 

Em relação ao ano, 2013 obteve o maior número de egressos concluindo o mestrado, 
com 26 mestres formados. No caso do doutorado, o ano de 2017 obteve o maior número de 
egressos, com 19 novos doutores. Estas informações representam um incremento de mestres e 
doutores para o mercado de trabalho acadêmico, como também, para os demais locais de tra-
balho que contratam pós-graduados para a atuação profissional. 
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gradUaçãO inTerdisCipLinar em esTUdOs dO Lazer (2006-

2018): primeiras impressÕes
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RESUMO: Este texto é resultado do trabalho final apresentado ao professor Helder 
Ferreira Isayama, como parte avaliativa da disciplina obrigatória Seminário de Tese, 
ministrada no primeiro semestre de 2019, no Programa de Pós-graduação em Estu-
dos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais – PPGIEL/UFMG. O estudo 
apresentado foi feito a partir da análise de dados preliminares do perfil do PPGIEL 
a partir da consulta no site do programa e tabelas de defesas dos cursos de mestrado 
e doutorado cedidas pela secretaria do programa. Para tanto, essa pesquisa, abarcou 
como metodologia uma abordagem quantitativa-descritiva observando os seguintes 
critérios: i) estrutura curricular do curso; ii) docentes vinculados ao curso; iii) grupos 
de pesquisa ligados ao programa; iv) unidade acadêmica a qual é vinculado; vi) ava-
liação trienal da CAPES; vi) periódicos na área; vii) perfil preliminar do programa; 
viii) integração com outras instituições de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade. Lazer. Atuação Profissional.

RESUMEN: Este texto es el resultado del trabajo final presentado al profesor Helder 
Ferreira Isayama, como parte evaluativa del Seminario de Tesis obligatorio, impartido 
en el primer semestre de 2019, en el Programa de Posgrado en Estudios del Ocio de 
la Universidad Federal de Minas Gerais - PPGIEL / UFMG. El estudio presentado 
se realizó a partir del análisis de datos preliminares del perfil PPGIEL a partir de 
la consulta en la web del programa y tablas de defensas de los cursos de maestría 
y doctorado provistas por la secretaria del programa. Para ello, esta investigación 
incluyó como metodología un enfoque cuantitativo-descriptivo, observando los 
siguientes criterios: i) estructura del curso del curso; ii) profesores vinculados al curso; 
iii) grupos de investigación vinculados al programa; iv) unidad académica a la que se 
vincula; vi) evaluación trienal de CAPES; vi) revistas del área; vii) perfil preliminar 
del programa; viii) integración con otras instituciones educativas.

PALABRAS CLAVE: Interdisciplinariedad. Ocio. Actuación profesional.
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inTrOdUçãO

A implementação e a consolidação de programas de pós-graduação interdisciplinares 
parecem estar atreladas a um movimento que, de maneira global, questiona as formas tradicio-
nais de produção científica. Até porque o aumento de investigações focadas em questões com 
alto nível de complexidade vem exigindo uma convergência cada vez maior entre as diferentes 
áreas do conhecimento. Nesse aspecto, Phillippi Jr. e Silva Neto (2011) apontam que a interdis-
ciplinaridade foi assumida, no cenário mundial, como base para o desenvolvimento da pesquisa, 
da tecnologia e da inovação.

Nesse sentido, a área de pesquisa interdisciplinar tem-se constituído como um grande 
desafio, visto que, cada vez mais, essa vertente de pesquisa vem exigindo maior atuação devido 
a convergência de linguagem entre as diferentes áreas de conhecimentos (Brasil, 2016). No ce-
nário brasileiro, a grande demanda pela criação desses novos programas e cursos fez com que 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) criasse, em 1999, 
o Comitê Multidisciplinar, inserido na grande área denominada “Outros”. Dessa maneira, os 
cursos de pós- graduação anteriores à criação do comitê “foram avaliados por comissões ad hoc 
nomeadas para cada caso e seu seguimento feito por outras comissões ad hoc, sem relação de 
continuidade” (Capes, 2003, p.1). Diante da crescente demanda e expansão dos cursos e pro-
gramas multi e interdisciplinares, foi criada em 2008 a grande área multidisciplinar com quatro 
áreas de avaliação, sendo uma delas a área interdisciplinar.

Portanto, aliado à expansão dessa área, surgiram também vários desafios e limitações 
que fomentam o descompasso do campo de atuação dos egressos dessa área na atuação profis-
sional, como, por exemplo: i) os cursos permanecem submetidos às mesmas políticas dos demais 
programas de áreas disciplinares, apesar dos arranjos institucionais e da classificação como inter 
ou multidisciplinares; ii) a exigência de diploma na área disciplinar em editais de concursos para 
docentes que, na maioria das vezes, desconsideram a área interdisciplinar, dificultando, assim, 
a inserção dos egressos dos programas que compõem essa área do conhecimento; iii) periódi-
cos, revistas e editoras cada vez mais especializados em áreas disciplinares; iv) reducionismo 
no reconhecimento da pertinência e da relevância de experiências e pesquisas no âmbito inter 
e multidisciplinares.

Por outro lado, é possível elencar potencialidades que demonstram a importância da 
interdisciplinaridade para o contexto das pesquisas e dos cursos de pós-graduação, como, por 
exemplo: i) a emergência de novos campos do saber e a multiplicidade dos temas estudados 
resultando no desenvolvimento e avanço da ciência; ii) sob o prisma dos estudantes, o reconhe-
cimento quanto à necessidade de superação de modelos de fragmentação do conhecimento a 
partir de divisões limitadoras e superficiais entre realidade e conhecimento científico; iii) a reso-
lução de problemas operacionais e administrativos das universidades permitindo a integração 
de diferentes grupos que passam a compartilhar espaços e recursos; iv) reforço quanto à busca 
de formação continuada dos docentes, uma vez que se nota o aumento da flexibilidade das de-
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mandas profissionais; v) visão ampliada da complexidade dos problemas de pesquisa, tendo em 
vista que estes não podem ter soluções eficazes restritas a disciplinas isoladas.

Por isso, para que a interdisciplinaridade se mantenha viável, pesquisas apontam a 
necessidade da criação e o aperfeiçoamento de soluções que busquem uma sustentabilidade da 
área. Nessa conjuntura, Kourilski (2003) pondera que trabalho acadêmico interdisciplinar requer 
a criação de “estruturas adequadas de pesquisa, de sujeitos e de financiamentos mobilizadores” 
(p. 11). Para isso, seguindo a mesma linha de pensamento, os pesquisadores Blackwell, Wilson, 
Street, Boulton, Knell (2009) asseveram a necessidade de superação dos limites e fronteiras das 
pesquisas voltadas para a inovação interdisciplinar, sejam elas epistemológicas, institucionais, 
políticas, departamentais, corporativas, acadêmicas, profissionais.

Portanto, o trabalho aqui apresentado busca analisar os documentos e dados sobre as 
defesas dos cursos de mestrado e doutorado entre os anos de 2006 a 2018 e informações con-
tidas n o sítio eletrônico do curso do Programa Interdisciplinar em Estudos do Lazer, alocado 
na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), visando contribuir para a ampliação na 
discussão em torno da constituição de programas interdisciplinares.

Para tanto, essa pesquisa, com caráter inicial, abarcou como metodologia uma aborda-
gem quantitativa-descritiva observando os seguintes critérios: i) estrutura curricular do curso; ii) 
docentes vinculados ao curso; iii) grupos de pesquisa ligados ao programa; iv) unidade acadêmica 
a qual é vinculado; v) avaliação trienal da capes; vi) periódicos na área; vii) perfil preliminar do 
programa; viii) integração com outras instituições de ensino. A amostra considerada para esta 
pesquisa considera, exclusivamente, o discente que defendeu a dissertação e/ou tese de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do 
Lazer estando apto a receber ou que já tenha recebido o diploma.

O prOgrama de pÓs-gradUaçãO em esTUdOs dO Lazer

O Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer iniciou suas ativi-
dades acadêmicas em 2006, mesmo ano em que foi aprovado. Em 2008, foi realizada a primeira 
defesa do programa empreendida por Cláudia Heringer Henriques e orientada por Helder Fer-
reira Isayama e Victor Andrade Melo, resultando na dissertação de mestrado intitulada: “O São 
Paulo Fashion Week Sob a Ótica do Lazer: uma história do tempo presente”.

Desde então, o programa inicia uma fase de ascensão, sendo que, em 2010, após a avalia-
ção trienal da CAPES (2007-2009), o curso alcança a nota 4, impulsionando assim a aprovação 
do curso de doutorado no fim do ano de 2011, que, por sua vez, teve a seleção para sua primeira 
turma em 2012. Outro ponto importante para compreender a dinâmica do programa é que, após 
a realização  de uma reformulação no Projeto Acadêmico e nas normas de funcionamento, ele 
passou a admitir discentes para o Estágio Pós-Doutoral. Em nova avaliação da Capes (triênio 
2000-2011) o programa alcançou o conceito 5 da CAPES, aumentando gradualmente o campo 
de atuação do programa e mantendo a sua nota na avaliação quadrienal da CAPES (2013-2016).
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Cabe ponderar ainda que o PPGEL foi pioneiro no estudo da especificidade da temática 
do lazer na realidade brasileira e tem alcançado destaque no âmbito acadêmico, fundamental-
mente a partir de pesquisas que buscam realizar reflexões críticas e sistemáticas sobre a produção 
de conhecimento no âmbito do lazer e sobre as práticas culturais de lazer no contexto social 
brasileiro e latino-americano.

O programa vem buscando as possibilidades de confluência das diferentes áreas do 
conhecimento, a partir da formação de profissionais capazes de atuar na produção de pesqui-
sas que busquem o avanço dos estudos sobre o lazer, bem como a sistematização da temática 
e a compreensão desse fenômeno social nos diferentes âmbitos de ensino, pesquisa, extensão e 
inovação. Para tal, a proposta interdisciplinar do curso procura estabelecer diálogos entres as 
instituições de ensino de abrangência nacional e internacional fortalecendo, sobretudo, o inter-
câmbio entre os departamentos de ensino da UFMG.

Nesse sentido, quando se considera o contexto da pós-graduação no Âmbito da UFMG, 
vê-se que, de acordo com a avaliação quadrienal Capes – 2013 – 2016, o panorama está disposto 
da seguinte maneira: atualmente, a universidade conta com 86 programas de pós-graduação, 
sendo que, desse universo, 67 são cursos de doutorado e 75 cursos de mestrados e 10 de mes-
trado profissional, cursos esses que se dividem nas mais diversas áreas do conhecimento. Já no 
que concerne à distribuição dos cursos a partir das notas oriundas da mais recente avaliação 
dos programas na universidade, o panorama é o seguinte:

Quadro 1 – Quadro elaborado a partir dos dados da Avaliação Quadrienal 2013 – 2016 
da CAPES. 

									*)	corresponde	a	programas	que	não	foram	submetidos	a	avaliação	quadrienal.

Como se pode perceber, a UFMG vem se mostrando cada vez mais qualificada no 
âmbito da educação superior, visto que a maior parte dos cursos de pós-graduação já alcançou 
níveis muito bons (notas 4 e 5) e excelentes (notas 6 e 7), demonstrando assim o compromisso 
na qualidade de manutenção e formação discente e docente dos cursos.
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Ao analisar o contexto do universo de programas dedicados à pós-graduação na UFMG 
foi possível constatar que apenas três programas do universo de 85 estão na área interdisciplinar, 
sendo eles: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, Neurociências e Estudos do Lazer, 
objeto deste estudo. Esse panorama está alinhado, até certo ponto, a um movimento nacional do 
contexto da pós-graduação, uma vez que na última avaliação quadrienal apenas 242 programas 
estavam inseridos na área interdisciplinar de um universo de 3471 programas avaliados, ou seja, 
apenas 7% quando comparados com os programas disciplinares. Esse fato talvez já demonstre a 
dificuldade da inserção dos egressos de programas interdisciplinares na área docente, visto que 
cerca de 93% dos programas se direcionam ao universo disciplinar, levando em muitos casos à 
produção de editais de concursos para docentes que seguem a mesma linha de atuação, refor-
çando uma profissionalização na área disciplinar da formação superior.

O desempenho acadêmico é avaliado a partir de conceitos que variam de 1 a 7, sendo 
que os programas que recebem os conceitos 1 e 2 são descredenciados por serem considerados 
insuficientes. Já a nota 3 corresponde a um desempenho médio, sendo reconhecido como padrão 
mínimo de qualidade. As notas 4 e 5 significam que os cursos possuem desempenho entre bom 
e muito bom, uma vez que a nota 5 é considerada a nota máxima para programas que possuem 
apenas cursos de mestrado e este é o conceito do programa no período analisado. Por fim, as 
6 e 7 indicam que o padrão de qualidade do programa é equivalente a padrões internacionais 
de excelência. Nesse âmbito, a avaliação e os indicadores por ela estabelecidos favoreceriam a 
produção de políticas governamentais de apoio e fomento.

Considerando o intercambio científico do PPGIEL com departamentos da UFMG e 
outras instituições de ensino, pode-se perceber que o PPGIEL tem encampado três linhas de 
atuação: i) credenciamento de professores de outras áreas do conhecimento e de departamentos 
da UFMG externos à Educação Física e outras instituições de ensino do país; ii) maior atuação 
dos grupos de estudo e pesquisa; iii) associação a universidades internacionais.

No que se refere ao primeiro ponto, nota-se que, atualmente, o programa conta com 
17 professores orientadores que acompanham e auxiliam as atividades dos discentes durante o 
curso. Considerando o universo dos orientadores, um fato chama a atenção que é a formação 
base desses professores, uma vez que a maior parte se concentra como licenciados ou bacharéis 
em Educação Física, correspondendo a um universo de 64% dos docentes, tal como é possível 
observar no gráfico 2.
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GRÁFICO 2: Formação básica dos professores orientadores elaborado a partir de dados 
recolhidos no currículo lattes dos docentes.

Esse aspecto pode estar atrelado a diferentes fatores, porém alguns pontos podem ter 
sido influenciadores a essa vinculação como, por exemplo: a própria vinculação do programa à 
unidade da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, tendo sua 
trajetória marcada pela influência dos docentes ligados ao curso de Educação Física; a própria 
organização dos estudos do lazer, que ainda se vincula de forma proeminente a grupos de pes-
quisas abrigados em faculdades ou departamentos de Educação Física (Souza; Isayama, 2006; 
Gomes, Melo, 2003). Outro ponto, aliás, pode vir a contribuir para essa aproximação entre o 
lazer e o curso de Educação, uma vez que, conforme discutido Isayama (2002), foi crescente a 
inserção de disciplinas ligadas a temática do lazer nos currículos da Educação Física, além disso 
Gomes (2004), através de seu estudo revela que houve um aumento considerável no número de 
mestres e doutores em Lazer quando se analisa o contexto do curso de Educação Física.

Já com relação ao intercâmbio com outros departamentos e instituições, considerando 
a atuação docente, nota-se que o programa possui a atuação de 04 docentes efetivos da UFMG 
que atuam em outros departamentos de ensino, a saber: Turismo, Letras e Terapia Ocupacional, 
cabe enfatizar que o curso de Terapia Ocupacional está lotada no mesmo departamento da Edu-
cação Física.. Além disso, outros 04 professores são de outras instituições de ensino, sendo elas: 
departamento de ciências sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 
departamento de Educação Física de Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto 
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Federal de Goiás (IFGO) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). Cabe ressaltar ainda que, a 
partir de intercâmbios estabelecidos pela UFMG ou mediante colaborações pontuais o PPGEL, 
têm mantido bolsas de curta duração ou outras formas de incentivo que buscam favorecer o 
intercambio e a articulação internacional.

Mesmo havendo uma concentração de docentes com formações ligadas à área da 
Educação Física, um ponto é central para a experimentação interdisciplinar do PPGIEL que é 
o intercambio feito através dos grupos de pesquisa ligados ao Programa. Esses grupos favore-
cem e realizam pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, tendo o lazer como o centro de 
discussões. Atualmente, o PPGIEL conta com a atuação ativa de 8 grupos de pesquisas, a saber: 
Centro de Estudos sobre Memória da Educação Física, do Esporte e do Lazer (CEMEF), Grupo 
de Estudos de Sociologia, Pedagogia do Esporte e do Lazer (GESPEL), Grupo de Estudos sobre 
Futebol e Torcidas (Gefut), Grupo de Pesquisa em História do Lazer, Ludicidade, Cultura e Edu-
cação (LUCE), Núcleo de Estudos sobre Aprendizagem na Prática Social (NAPrática), Oricolé 
- Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer, OTIUM - Lazer, 
Brasil & América Latina.

Nota-se que a formação desses grupos favorece o intercâmbio entre as áreas disciplinares, 
visto que congrega docentes, discentes e profissionais de diferentes campos do conhecimento, 
fortalecendo a atuação do programa através do intercâmbio de pesquisas e produção, além do 
incentivo à produção cientifica. Além disso, os grupos favorecem as investigações em torno de 
objetos complexos e multifacetados, possibilitando a configuração de novas formas de pensar 
e produzir conhecimento por meio de grupos multi e interdisciplinares. Nessa conjuntura, a 
expansão dos grupos de pesquisa é uma tendência marcante na história do sistema de educação 
superior no Brasil. Morosini e Franco (2001) identificarem três fatores que podem ter influen-
ciado o crescimento no Brasil: a de expansão das instituições, a de expansão dos cursos e a de 
expansão do sistema como um todo.

Ao considerar a produção de dissertações e teses verificou-se que apesar de crescente 
o processo de internacionalização do programa um fato chama a atenção: até o momento a 
produção dissertações e teses em língua estrangeira ainda é incipiente, sobretudo quando se 
considera que programa que se dedica ao crescimento na produção de saberes em torno do lazer 
na América Latina não foi constato nenhum trabalho em língua espanhola, com exceção dos 
resumos das dissertações e teses. Entretanto, o sitio eletrônico do programa já possui opções 
de visualização para a língua inglesa e espanhola o que viria a facilitar o acesso de pessoas que 
não dominam o português, porém a aba de dissertações e teses para essas versões não existe.

Considerando ainda a atuação de professores orientadores, é possível perceber que, desde 
sua criação em 2006 até o ano de 2018, o programa apresentou um crescimento no que tange à 
produção de dissertações e teses. Foram defendidas 142 dissertações de mestrado e 41 teses de 
doutorado, bem como alguns trabalhos ligados ao pós-doutorado. Isso se deve, principalmente, 
pela atuação dos docentes do programa.
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Ao analisar os dados apresentados acerca das orientações de teses e dissertações, a partir 
dos quadros anteriores, é possível verificar que cerca de 22 docentes atuaram até o momento 
enquanto orientadores de teses e dissertações. Um fato chama a atenção quando se toma como 
referência o índice indicativo do sexo dos orientadores. Nesse quesito, 09 docentes são do sexo 
feminino e 13 do sexo, sendo que, dos 183 trabalhos finalizados e aprovados dos cursos de 
mestrado e doutorado, apenas 31% foram orientados por professores do sexo feminino. Entre-
tanto, em visita ao site do PPGEL, é possível observar que, dos docentes credenciados e aptos 
à orientação, no momento presente, existe uma equidade maior entre o número de mulheres e 
homens orientadores, sendo que 09 são do sexo feminino e 08 do sexo masculino. Além disso, 
outro dado é importante para a discussão da atuação dos docentes quando se toma como refe-
rência a questão do sexo: a atuação acadêmica no âmbito do programa.

Primeiramente, ao considerar a atuação em grupos de pesquisa, é possível constatar que, 
do total de 08 grupos de pesquisa, 06 são coordenados e geridos por mulheres, dos quais dois 
são coordenados em parceria com líderes do sexo masculino. Esse cenário parece representar 
um movimento de expansão da atuação feminina em âmbito nacional. Esse aumento da  atua-
ção feminina na produção e participação científica pode ser visualizada também no âmbito dos 
trabalhos defendidos no PPGIEL entre os anos de 2006 a 2018, ao passo que cerca de 52% dos 
trabalhos finalizados, dissertações e teses, foram elaborados por mulheres.

Quando se toma a estrutura curricular do curso, constata-se que ela é formada pela 
área de concentração denominada Cultura e Educação, contando com três linhas de pesquisa, 
a saber: i) Identidade, sociabilidades e práticas de lazer; ii) Memória e história do lazer; e iii) 
Formação, Atuação e Políticas de Lazer.

As linhas de pesquisa são ferramentas importantes que possibilitam a aproximação das 
pesquisas e do perfil dos discentes que buscam pelo programa com o perfil e a formação do pro-
fessor orientador. Além disso, dada a complexidade abarcada pelas manifestações e experiências 
do lazer com amplas possibilidades de estudos, as linhas de pesquisa facilitam a convergência 
de estudos com estruturas e temáticas aproximadas.

A relação de dissertações e teses defendidas pode ser observada nos gráficos 3 e 4 res-
pectivamente.
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GRÁFICO 3: Distribuição de dissertações defendidas por linha de pesquisa, elaborado a 
partir de dados recolhido no site do PPGIEL(2006 - 2018)

GRÁFICO 4: Distribuição de dissertações defendidas por linha de pesquisa, elaborado a 
partir de dados recolhido no site do PPGIEL (2006 - 2018)
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Como se pode observar cerca de 52% das dissertações e teses defendidas se localizam 
na linha de pesquisa: identidade, sociabilidades e práticas de lazer. Talvez, esse panorama este-
ja atrelado ao fato de que a maior parte dos orientadores do programa estejam ligados a essa 
linha de pesquisa, uma vez que 11 dos 17 professores estão aptos a orientação de trabalhos 
nessa perspectiva. As linhas de pesquisa e a complexidade que elas envolvem possibilitam que 
as demandas por epistemologias e saberes outros são também investimentos profícuos para os 
processos de formação do conhecimento.

COnCLUsãO

Portanto, a partir de uma análise preliminar do perfil do PPGEL, conclui-se que o pro-
grama tem mantido um padrão de qualidade, sustentando a nota 5 por duas avaliações CAPES 
consecutivas, o que demonstra a credibilidade abarcada pelos cursos oferecidos. Além disso, é 
notório como o programa vêm contribuindo para o fortalecimento dos estudos do lazer nas 
diferentes realidades, considerando a complexidade dos objetos de estudos e metodologias. Além 
disso, as dissertações e teses têm se comprometido com as questões éticas de pesquisa, uma 
vez que todas as investigações com humanos e instituições são avaliadas pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (COEP) – UFMG. Notou-se que o programa ainda possui uma forte polarização 
quando se considera a área disciplinar de formação dos professores orientadores, sobretudo 
ligada à Educação Física. Contudo, já se demonstra uma ampliação nas áreas de atuação com 
a vinculação de professores da Terapia Ocupacional, da Comunicação Social, da Pedagogia e 
do Turismo. A partir da coleta dos dados, suspeita-se que o maior número de discentes ligados 
ao programa também estejam ligados à área da Educação Física, porém, para se verificar essa 
suspeita, o estudo aqui apresentado precisa de avanços no sentido de investigar as formações 
iniciais dos discentes egressos do curso.

Os dados revelaram ainda que a internacionalização dos trabalhos elaborados nos cur-
sos ainda é incipiente, todavia demonstra uma tendência de crescimento, visto que o programa 
possui convênios e parcerias com outros países da América Latina. Nesse sentido, os grupos de 
pesquisa têm atuado de forma mais profícuo, facilitando pesquisas interdisciplinares que con-
templem as realidades latino- americanas.

Algumas possibilidades se descortinam, como, por exemplo, perceber uma  maior con-
centração da produção em dadas linhas de pesquisa pode revelar uma menor concentração de 
docentes, ou, ainda, que há um percurso evolutivo dentro da própria linha do programa. Além 
disso, vislumbrar a quantidade de orientações ao longo do tempo analisado pode ser um indi-
cativo do comprometimento de dados professores com o programa, ao passo que também pode 
evidenciar certa concentração de interesses ou temas de pesquisa em um só docente ou em um 
conjunto   menor de professores. Tais dados, após serem refinados, podem ser esclarecedores 
para se visualizar como se deu a evolução do programa, quiçá apontando caminhos para os 
próximos passos relativos à orientações, linhas de pesquisa e temas de pesquisa.
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Conclui-se que este trabalho é um embrião para uma pesquisa de maior vulto, visto que 
não foi possível avaliar a qualidade do programa a partir do olhar dos egressos, nem questões 
ligadas ao perfil dos estudantes como gênero, formação, atuação profissional e raça dos discen-
tes. Essas informações poderiam vir a contribuir para melhorias na atuação do programa, bem 
como revelar o nível de impacto que essa pós possui na formação profissional, suas lacunas e 
potencialidades.

Apesar das limitações, espera-se que este trabalho venha contribuir para indicar cami-
nhos   de melhorias no Programas de Pós-graduação em Estudos do Lazer, bem como a geração 
de hipóteses para futuros estudos na área.
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O CarnaVaL e as reLaçÕes de pOder

Denise Falcão362

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

RESUMO: O presente trabalho apresenta um diálogo sobre relações que permeiam a 
maior festa brasileira: o carnaval. Propondo um olhar para além, mas não negando, a 
configuração de evento espetacular e de tempo de excessos e libertinagens, o caminho 
volta-se para sua compreensão como espaço de subversão da ordem social, colocando 
em jogo as relações de poder nas quais a festa, como espaço de expressão e disputa, 
foi se constituindo ao longo dos séculos na história. Abordando as transformações 
contemporâneas que as festas populares sofrem com a força do capital financeiro, este 
estudo evidencia a diversidade de tensionamentos que a festa da alegria, do escárnio, 
da irreverência e da multiculturalidade continua carregando em suas entranhas. Nas-
cida na efervescência coletiva e concretizada no espaço público, essa festa provoca 
o contexto social no qual ela está inserida. De natureza qualitativa a metodologia 
utilizada na pesquisa adotou a análise documental e bibliográfica, e utilizou de en-
trevistas semiestruturadas para possibilitar seu desenvolvimento e análise. 

PALAVRAS-CHAVE: Carnaval. Ocupação do Espaço Público. Sociabilidade. Lazer.

RESUMÉN: El presente trabajo presenta un diálogo sobre las relaciones que 
impregnan la mayor fiesta brasileña: el carnaval. Ofreciendo una mirada más allá, 
pero sin negar, la configuración de un evento espectacular y una época de excesos 
y desenfreno, la idea vuelve a su comprensión como un espacio de subversión del 
orden social, poniendo en juego las relaciones de poder, como espacio de expresión 
y disputa, se ha constituido a lo largo de los siglos de la historia. Abordando las 
transformaciones contemporáneas que sufren las fiestas populares a partir de la 
fuerza del capital financiero, este estudio destaca la diversidad de tensiones que lleva 
la fiesta de la alegría, el desprecio, la irreverencia y la multiculturalidad. Nacida en la 
efervescencia colectiva y realizada en el espacio público, esta fiesta provoca el contexto 
social en el que se inserta. Investigación cualitativa la metodología empleada adoptó 
el análisis documental y bibliográfico, y utilizó entrevistas semiestructuradas para 
posibilitar su desarrollo y el análisis.

362 E-mail: denise.falcao@ufop.edu.br
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PALABRAS CLAVE: Carnaval. Ocupación del espacio público. Sociabilidad. Ocio.

Tratar o carnaval apenas pela perspectiva da festa como finalidade zero (Duvignaud, 
1983) é observá-lo somente por um de seus ângulos que pode ofuscar as manifestações que de 
forma irreverente e subversiva, reverberam os sentimentos e ensejos de coletivos sociais provo-
cando a ordem. Manifestação popular enraizada em nossa cultura, essa festa toma conta das 
ruas do país, desde os pequenos vilarejos até as grandes metrópoles, durante quatro dias, pelo 
menos. A festividade carregada de traços das festas saturniais propõe a liberação temporária dos 
“contratos sociais” abrindo espaços para encontros fortuitos de alegria e licenciosidade, tanto 
quanto, espaços para transgressões e reivindicações sociais.

 “É preciso levar a sério a ideia de que somos o país do carnaval!” (Perez, 2005, s.p). 
Com essa frase a antropóloga Léa Perez apresenta uma questão que provoca muita polêmica no 
país. Muitos que bradam contra tal manifestação popular o fazem acreditando que essa festa 
“paralisa” o país. Promove a alienação dos sujeitos frente as questões sociais, políticas e eco-
nômicas, como também, exige um alto investimento financeiro que deveria ser empregado em 
coisas “mais sérias”. Os que defendem, entre a simpatia e/ou a necessidade que sentem pela/com 
a festa que “movimenta” o país, argumentam que essa enraizada manifestação cultural promove 
um necessário tempo/espaço de quebra da lógica do cotidiano. Propicia certa licença social e faz 
parte de uma forte engrenagem produtiva da cadeia econômica no país.

 Até esse ponto, ainda não foi apontada, e nem será, a questão moral/religiosa que 
certamente tem sua contribuição para a discussão, ainda mais em tempos de retrocessos sociais 
e desmantelamento do Estado laico protagonizado pelo atual governo federal (2019/2022). En-
tretanto, a Igreja, um dos pilares do controle social sempre andou lado a lado com o carnaval 
na história, portanto sua presença é relevante no contexto histórico. 

A perspectiva desse estudo se inspira em Perez (2005) ao afirmar que: pensar no carnaval 
como uma festa que retrata o país, não se trata de um juízo de valores, mas, trata-se, quando 
muito “de um juízo sociológico, que estabelece consequências conceituais de um fenômeno para 
compreender a sociedade”.

BrasiLidade FesTiVa: a misCigenaçãO das raças

Vem de tempos longínquos a fama do Brasil ser um país movido pelas festas.  Sua ca-
racterização de povo alegre e festeiro se espalhou no continente colonizador desde os primeiros 
exploradores que aqui chegaram por volta do séc. XVI. Os europeus e em especial os portugueses 
ao aportarem em Terras Brasilis, encontraram e descreveram, entre outros assuntos, os rituais 
festivos nas tribos indígenas que aqui habitavam - tempo de reunião, de celebração e algumas 
práticas da antropofagia (Staden, 2011). 

No séc. XVII segundo Viscardi, Sottani e Silva (2013) encontram-se as primeiras mani-
festações que se assemelham ao carnaval sendo descritas. Conhecidas como entrudo, a brinca-
deira que tinha como princípio se molhar mutuamente, era uma prática trazida por imigrantes 
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portugueses vindos dos Açores, de Cabo Verde e da Ilha da Madeira. Flores (1996) aponta que 
essa prática era originária de uma grande festa pagã/católica que ocorria idade média europeia, 
no período que antecede ao início da quaresma. Denominada introito nessa festa haviam ban-
quetes, fartura de bebidas “com danças e brincadeiras burlescas, algumas grosserias e brutais, 
oportunizando a liberação da sensualidade, pois era o último dia que se podia comer carne, 
beber a vontade e ter relações sexuais” (p.149).

Avançando nos séculos a pesquisa de Perez at al. (2018) apresenta os viajantes, relatando 
em suas literaturas de viagem, as mais variadas ocasiões festivas como algo peculiar, característico 
dos habitantes do lugar e consequentemente da sociedade que se constituía. De tão presente e 
minuciosas se faziam as descrições das festas nos relatos dos naturalistas, que Schwarcz (2001) 
cunha o termo “Império das festas” para retratar o Brasil pelo olhar dos viajantes. A autora 
chama a atenção para a escrita carregada de subjetividade que acaba tornando o relato em um 
“desfile de valorações” provocada pela experiência de alteridade. Escreve Schwarcz (1998, p.12):

Se é preciso desconfiar de seus julgamentos, por outro lado, a consciência de sua distância, 
o fato de saberem que não faziam parte ou tinham laços orgânicos com aquele grupo social, 
fez o olhar estrangeiro um olhar especial. Com o objetivo de descaracterizar foram muitas 
vezes detalhistas em suas descrições, desenharam rituais cujo testemunho é quase único 
nessa sociedade quase que iletrada. 

Enquanto na casa grande as festas da elite colonial propiciavam demonstração de poder 
e ostentação nos moldes da corte portuguesa, com joias, tecidos, bordados, fartura de comida e 
bebida etc., nas senzalas, os negros escravizados também realizavam suas festas a partir de suas 
matrizes africanas. O que atraía a curiosidade dos brancos que se atreviam a observar e depois 
relatar o que viam. Nas festas dos negros havia dança, batuque, trajes de festas e rituais ances-
trais (Tinhorão, 1988). A miscigenação das culturas já se mostrava presente nesses momentos. 
Flores (1996) sinaliza essa percepção a partir do relato de D’Orbigny, um naturalista francês, 
que esteve no Brasil em 1826 e descreveu o batuque como uma dança praticada por brancos, 
mestiços e negros: 

Essa dança que reproduz no meio da semicivilização daquele país, quadros cínicos, só au-
torizados pela barbárie mais completa não deixa de ser no Brasil a dança favorita de todas 
as classes e a única contra a qual os esforços da religião tem sido sempre vãos (p.152).

já dito, consistia em lançar “limões perfumados” uns nos outros e na sequência farinha. 
Nessa descrição a força da Igreja se faz presente, mesmo que seja para retratar sua incapacidade 
de controlar a expressão dos corpos em festa. A festa compreendida como uma efervescência 
coletiva apresenta no Brasil indícios de fortalecimento na miscigenação das três raças - negro, 
índio, branco. Seu potencial de sociabilidade, de trocas, sua relação com os excessos cria um 
campo possível para a experimentação humana do imaginário enquanto instância do desejo. Pois 
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na festa, mais do que qualquer transformação a partir do coletivo evocado, “o homem muda a 
si mesmo porque ele se inventa” (Duvignaud, 1983, p.117). 

O caráter inventivo, provocativo e reivindicatório no tempo/espaço da festa já se ob-
servava no entrudo. Essa brincadeira praticada por todas as classes sociais, como

Embora fossem tomadas medidas, desde o século XVII, com o intuito de debelar o renitente 
entrudo, o jogo era amplamente praticado por todas as classes, inclusive pelo imperador. 
Com o avanço da vida urbana, porém, o entrudo passou a ser combatido pelas elites inte-
lectuais por não se ajustar ao projeto modernizante e europeizante que tinham para o Brasil 
(Coutinho, 2006: 34).

Sobre as perspectivas projetadas pela elite colonial para seguir adiante o projeto de 
assemelhar-se as cortes europeias e com o olhar voltado para o jogo de forças que se estabelece 
nas tentativas do controle da festa, segue-se para o próximo tópico. 

CarnaVaL COmO espaçO de eXpressãO e dispUTa: O COnTrOLe e a 
insUrgÊnCia

Desde os primórdios do que podemos chamar de carnaval no Brasil a maneira como 
ele é comemorado revela aspectos importantes da sociedade. A diferença social, a disputa pelo 
espaço e as atitudes reivindicatórias e provocativas já faziam parte de tais manifestações. Pois, 
por ser um período que gozava de certa liberdade sexual e de quebra de regras hierárquicas, os 
encontros, os confrontos e os excessos eram presenças constantes na festa. 

No séc. XVIII os escravos produziam os limões de cera, artefatos usados no entrudo 
enchidos com perfume ou urina, que se rompiam ao atingir alguém. A brincadeira adquiria 
diferentes dimensões dependendo de onde ocorria. Seja nas casas ou seja nas ruas a brincadeira 
revela uma sociedade segregada e altamente hierarquizada:

Dentro das casas brincavam as famílias – respeitando-se a diferenciação de nível econômico 
e social e utilizando-se de projéteis mais sofisticados, como as laranjas e limões-de-cheiro 
-, enquanto nas ruas, os negros, os pobres, os ambulantes, as prostitutas e os moleques 
molhavam-se e sujavam-se com polvilho, pó de barro, águas de chafarizes e de sarjetas e 
um ou outro limão-de-cheiro roubado das casas senhoriais (Ferreira, 2005, p. 30).

Também faz parte da brincadeira no espaço público rua a quebra das hierarquias. Pois 
a rua, lugar na qual a diversidade de classes sociais, econômicas e étnicas se apresentam, torna-
va-se espaço privilegiado para os conflitos e as tensões. Como aponta Ferreira (2005, p. 30) se 
nas casas os membros da elite podiam lançar projéteis e líquidos sobre escravos, a esses, restava 
rirem-se das brincadeiras sem nunca revidar, nas ruas, os senhores e as senhoras precisavam 
passar apressados, se desvencilhando e se escondendo para evitar serem atingidos pelos limões 
e fugir de tais “agressões”.
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A situação era desconfortável para a elite. O entrudo cada vez mais se afastava dos 
ideais nobres de diversão “civilizada” para entrar no hall das “barbáries”.  Com tentativas de 
proibições por alvarás desde o Brasil Colônia (mas a força da lei não conseguia sufocar tamanha 
força da manifestação popular), apenas no Brasil Império que tal proibição passa a ganhar força 
nos meios de comunicação, desqualificando a brincadeira popular e propagando um novo perfil 
para carnaval. O modelo que se apresentava na corte parisiense, o baile de máscaras. 

Junto a essa nova forma glamorosa de brincar o carnaval e com intuito de se apropriar 
dos espaços da rua impedindo que o mesmo fosse ocupado por populares, um novo projeto 
entra em cena e “a exemplo dos passeios realizados nos boulevares parisienses, a elite brasilei-
ra incorporará o conceito de deslocamento ao seu modelo carnavalesco. Surge um marco na 
evolução do festejo: as sociedades carnavalescas” (Viscardi, Sottani e Silva, 2013, p.5). Não se 
pode esquecer que a manifestação em forma de cortejo também nos chega pelas influências das 
procissões católicas portuguesas. 

É possível afirmar que o que estava em jogo não era a brincadeira burlesca que a todos 
atraía, mas o perigo da quebra da ordem e a disputa pela ocupação do espaço público.  O que 
estava em jogo afinal era o controle da festa!  

A tentativa de dominação do carnaval parece ser algo que vem acompanhando sua 
existência, pois nessa disputa de espaço e força, a festa provoca o que DaMatta (1997) denomi-
nou de dialética ordem X desordem. Recria as próprias regras e organiza uma nova lógica, que 
se assenta na capacidade de estabelecer pontes e formas de passagem entre espaços segregados. 
DaMatta (1997) destaca que nas sociedades hierarquizadas, o carnaval é um continuum crivado 
pelo diálogo e pela comunicação explosiva, sensual e concreta de todas as categorias e grupos 
sociais.

Avançando para o século XX temos uma narrativa sobre a história das escolas de samba 
do Rio de Janeiro que ratifica o jogo até aqui exposto.  O samba uma expressão cultural que 
nasceu nos morros e nos subúrbios cariocas, passou de manifestação perseguida pela polícia na 
década de 1920 para símbolo da identidade nacional brasileira na década de 1940. Isso se deve 
a mais um jogo de forças. Se a intervenção do estado como aponta Fernandes (2001) em alguma 
medida obrigou que os enredos das escolas de samba, na era Vargas (1937-1945), tivessem um 
caráter ufanista que convinha a dominação da manifestação, também se pode observar que tal 
domínio foi relativo, pois tornar-se uma representação nacional pode ser lido como “estratégia 
para conquistar e se impor ao carnaval, à cidade e à sociedade”, e como conclui o autor “uma 
rara e bela vitória dos vencidos” (Fernandes, 2012, p. 1).

Assim como no Rio de Janeiro a história do carnaval em seu jogo de forças também se 
repete na capital mineira em pleno século XXI. Não que o jogo de forças não tenha ocorrido 
antes, mas nesse texto, apresenta-se a perspectiva a partir do denominado reflorescimento do 
carnaval de rua em Belo Horizonte. 
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de resisTÊnCia e espeTÁCULO: a FOrça da FesTa na engrenagem 
CapiTaLisTa 

Nesse tópico, a perspectiva do carnaval terá uma cronologia ao revés.  Parto do que 
hoje é a grande festa para Belo Horizonte.  Em 2020 circularam cerca de 4,5 milhões de foliões 
durante a festa. Foram 390 Blocos de rua cadastrados que desfilaram pela cidade. Um investi-
mento de 6,5 milhões em aportes diretos e 8,3 milhões em planilhas de estrutura e serviços (Be-
lotur, 2020). A movimentação econômica girou, segundo os cálculos da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cerca de R$ 809 milhões em BH ficando em 
quarto lugar no volume de recursos estimados para a economia da festa no Brasil, atrás do Rio 
de Janeiro (R$2,68 bilhões), São Paulo (R$ 1,94 bilhão) e Bahia (R$ 1,36 bilhão). Atualmente, 
essa festa é o carro chefe da BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte e o 
evento com a maior circulação turística na cidade.

Para compreende como a festa chegou nessa dimensão é preciso revisitar os últimos dez 
anos de lutas políticas e sociais implícitas nesse processo que é denominado reflorescimento do 
carnaval de rua de Belo Horizonte. Também é preciso conhecer um pouco da história do samba 
e sua marginalidade na cidade, como se viu no Rio de Janeiro. 

Na década de 1990 a capital mineira era uma cidade conhecida como refúgio para os que 
não gostavam da folia momesca. A festa perdeu o protagonismo de circular no centro da cidade 
e seguia resistindo nas “periferias”.  Segundo Maia (2017), na década de 1980, Belo Horizonte 
tinha o segundo maior carnaval de escolas de samba do Brasil, perdendo apenas para o Rio 
de Janeiro. As elites também se incomodaram com o carnaval que ocupava o grande centro da 
cidade e a forma de conter tal manifestação popular foi impedir a utilização do espaço público. 
A partir da ordenação do Estado em 1991 houve a suspensão dos desfiles na Avenida Afonso 
Pena (avenida central na cidade) e cresceram os bailes realizados pela administração regional.  É 
preciso reconhecer o movimento de resistência das escolas de samba e dos blocos caricatos que 
mesmo “empurrados” para a periferia, resistiram à política higienista adotada para o centro e 
sobreviveram, voltando em 2014 a desfilar na Av. Afonso Pena. Observa-se, novamente, o jogo 
de forças e poder que ora tende para um lado ora para outro.

Nesse cabo de guerra sobre a ocupação do espaço público, o jogo de forças segue em 
tensão. Lefebvre (2001) afirma que não existe realidade social fora do espaço, por isso, para 
a realização da festa é preciso a ocupação de um espaço. O espaço é o elemento central para 
a estruturação da sociedade e sua ocupação significa exercício de poder. E é exatamente nesse 
ponto que a história do carnaval belo-horizontino faz um novo giro em sua trajetória.

Em dezembro de 2009, o então prefeito Marcio Lacerda cria o decreto nº 13.798, proi-
bindo a utilização da Praça da Estação para eventos de qualquer fim. Tal Praça reconhecidamente 
um local que abrigava encontros das diversidades culturais, econômicas e sociais, havia passado 
por um processo de revitalização, gentrificação e uso de recursos públicos para privilegiar planos 
de espetacularização junto as outras intervenções urbanísticas na cidade (Jaques, 2004). Nessa 
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época o Brasil havia conquistado o direito de sediar dois megaeventos: A copa do mundo de 
futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. 

O decreto gerou indignação aos sujeitos que da Praça da Estação se apropriavam. Como 
ação contestatória foi criada a praia da estação. Uma ação que visava a reapropriação desse es-
paço público. Esse evento tornou-se um marco na luta política pelo direito à cidade e o protesto 
aconteceu com características lúdica-política trazendo à tona o burlesco com a ocupação do 
espaço público para fruição do lazer. Enfim, a festa como um modo de ação e reação coletiva, 
propiciadora da inversão da ordem social e como possibilidade de expressão.

No próprio ano de 2010, foi criado o Bloco da Praia da Estação que com mais dois 
ou três blocos saíram pelas ruas de BH no carnaval. O que a história revela é que existia uma 
ânsia social e uma demanda reprimida por tal festa. Como sinalizam Falcão e Isayama (2020), 
a capacidade de mobilização que a festa provocou mostra que a 

pulsação de uma cidade emerge da expressão de suas diversidades, sejam elas socioeconô-
micas, culturais, étnicas, religiosas, e se concretiza à medida que que encontros e confrontos 
se fazem presentes. 

Nos anos de 2011 e 2012 o número de blocos que saíam no carnaval de BH aumentou, 
cerca de 24 blocos. Em 2012/2013 o governo municipal faz as primeiras tentativas de assumir a 
gestão da festa. Foram anos de conflitos entre os organizadores de blocos e os gestores munici-
pais. Enquanto as ações do governo visavam a gestão econômica da festa, os organizadores de 
blocos defendiam a festa como expressão popular e geradora do debate político. Estava posto 
o campo de batalhas: de um lado o governo com um olhar mercadológico que intencionava 
gestar e lucrar com a festa versus os organizadores de blocos que queriam sair as ruas desfilando 
e reivindicando suas pautas. 

Os blocos que passavam a ocupar o centro e as ruas da capital mineira, em grande 
número, eram compostos por uma juventude classe média universitária, artistas, lideranças de 
movimentos sociais, engajados em pautas reivindicatórias pelas minorias (LGBTQIA+, negros, 
mulheres, sem teto, profissionais do sexo e toda sorte de coletivos). E não restam dúvidas que 
as pautas pelas minorias sempre incomodam a elite dominante.

O capital financeiro que move a engrenagem capitalista também chega as manifestações 
culturais transformando-as. A cada ano aumentavam o número de blocos a desfilar e o núme-
ro de foliões a seguir os cortejos. Em 2013 foram cadastrados 46 blocos e desfilaram cerca de 
70 blocos de rua. Em 2014 haviam 132 blocos cadastrados, em 2015 foram 177, em 2017 o 
cadastro atingiu 363 blocos e em 2019 foram 590 cadastrados. As bandeiras não mais estavam 
em consonância com alguma pauta político-social, às vezes era puro consumo de diversão, algo 
que a festa também é capaz de proporcionar, a finalidade zero. 

A ordem imposta pelo capitalismo de acumulação flexível faz surgir um aspecto diferente 
em relação as festas populares.  Se observa um aumento no interesse das tradições culturais, 
porém, junto com ele, um aumento no interesse de transformá-lo em produto de consumo, em 
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espetáculo. A apropriação da cultura com fins de lucro, segundo Adorno e Horkheimer (1985), 
acarreta sérias perdas com os processos de homogeneização, padronização, controle e serialização. 
Porém, mesmo que se viva um tempo dominado pelo consumo, é possível pensar corroborando 
Lipovetsky (2007, p. 254) que “a festa oferece a oportunidade de desfrutar um tipo de prazer que 
o consumo mercantil e individualista favorece pouco, ou seja, a experiência da felicidade comum, 
a alegria de reunir-se, de compartilhar emoções, de vibrar em uníssono com a coletividade”.

COnsideraçÕes Finais

Para a compreensão da constituição do carnaval como uma festa que nos marca social-
mente, foi necessário voltar ao Brasil Colônia. Evidencia-se que até hoje somos uma sociedade 
altamente hierarquizada e nesse sentido, o carnaval que é a festividade que provoca a ordem e a 
expressão dos sujeitos em seus imaginários, gera tensões. Desde os entrudos, passando pelas festas 
descritas pelos viajantes e dos jogos de poder nas apropriações do espaço público, é notório os 
tensionamentos provocados nas diferentes classes sociais. A partir dos elementos fundantes do 
carnaval:  sociabilidade, provocação da ordem social e ocupação do espaço, chega-se também 
na transformação e apropriação do carnaval pela indústria do espetáculo. 

Festa que atua com elementos dos excessos, também produz uma coletividade impreg-
nada de simbolismos e significados em suas apropriações. O êxtase social provocado abre espaço 
para a experimentação humana do imaginário e assim extrapola as hierarquias das classes sociais 
e as necessidades produtivistas e de consumo. 

A festa expressão da cultura do povo brasileiro se apresenta como uma experiência co-
letiva na sociedade. Estabelece relações de dominação e controle e provoca insurgências e caos. 
A tentativa de dominação da festa pelas instituições sociais como o Estado e a Igreja se evidencia 
como algo que vem acompanhando sua existência e parece que assim seguirá. 

Atualmente, o carnaval espetáculo movimenta uma grande cadeia produtiva e nela se 
sustentam e/ou são explorados muitos atores sociais.  O carnaval manifestação popular alimenta 
a necessidade de quebra de um cotidiano cada vez mais opressor e se abre as manifestações sociais 
de forma jocosa. Tempo de ser outro, um outro de si mesmo, que se liberta temporariamente 
das amarras sociais. O carnaval propicia aos sujeitos que nele se lançam, um espaço de euforia e 
expressão, expurgando as mazelas pessoais e sociais pelas catarses e efervescências coletivas que 
se expressam em infinitos cortejos ao som do tambor e ocupam os espaços exigindo o direito 
à cidade. 
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CarnaVaL, eXpressãO e aprOpriaçãO dO BLOCO angOLa 
Janga em BeLO HOrizOnTe-mg

Mateus Marçal Ferreira363

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO:  Esta pesquisa parte da experiencia do meu Trabalho de Conclusão (TCC) 
do Curso em Educação Física, e o andamento do mestrado Interdisciplinar em Estudos 
do Lazer a partir  da observação de um bloco afro de Rua do Carnaval de Belo Ho-
rizonte, onde o propósito desta pesquisa foi de reconhecer possibilidades de relações 
interculturais que se estabelecem no contexto do carnaval de Rua de Belo Horizonte. 
Busca-se dessa maneira, localizar possíveis problemáticas de identidade étnicos raciais, 
sobretudo a de ser negro no contexto das grandes cidades, relacionando as temáticas 
de lazer, festa, carnaval como possibilidade de expressão e apropriação do espaço 
público. Delimitei assim o acompanhamento de um bloco afro chamado Angola 
Janga, sendo hoje um dos grandes blocos do Carnaval de BH. Busco correlacionar 
com a cultura negra, e assim estabelecer um corte possível de ser acompanhado. A 
partir de uma revisão bibliográfica acerca das temáticas citadas, abordando também 
a cultura afro-brasileira apresento uma pesquisa de corte qualitativo onde o processo 
investigatório ocorreu em formato de observação. 

PALAVRAS-CHAVE: Angola Janga. Lazer. Carnaval.

RESUMEN: Esta investigación parte de la experiencia de mi Trabajo de Conclusión 
del Curso (TCC)  de Educación Física, y el avance de la Maestría Interdisciplinaria 
en Estudios del Ocio a partir de la observación de uma instituición de cultura afro 
del Carnaval de calle en Belo Horizonte, donde el propósito de esta investigación 
era reconocer las posibilidades de relaciones interculturales que se establecen en el 
contexto del carnaval callejero de Belo Horizonte. De esta manera, se busca ubicar 
posibles tensiones de identidad étnico racial, especialmente el de ser negro en el 
contexto de las grandes ciudades, relacionando los temas del ocio, la fiesta, el carnaval 
como posibilidad de expresión y apropiación del espacio público. Así delimité el 
acompañamiento de uma instituición afro llamada Angola Janga, siendo hoy uno de 
las más expresivas del Carnaval de Belo Horizonte. Busco correlacionar con la cultura 

363 E-mail:	mateusgzn@hotmail.com
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negra, y así establecer un posible corte a seguir. A partir de una revisión bibliográfica 
sobre los temas mencionados, abordando también la cultura afrobrasileña, presento 
una investigación cualitativa donde el proceso investigativo tuvo lugar en un formato 
de observación . 

PALABRAS CLAVE: Angola Janga. Ocio. Carnaval.

inTrOdUçãO

O propósito desta pesquisa é reconhecer possibilidades de relações interculturais que 
se estabelecem no contexto do carnaval de Rua de Belo Horizonte. Busca-se, dessa forma, en-
contrar relações de identidade étnicos raciais, sobretudo a de ser negro no contexto das grandes 
cidades, relacionando as temáticas de lazer, festa, carnaval como possibilidade de expressão e 
apropriação do espaço público.

A partir de este olhar propoê-se conceber o lazer como uma experiência complexa e 
multifacetada, onde diferentes fatores sociais se associam a todo instante. Assim compreender, a 
vivência do carnaval como festa popular revela-se como possibilidade de encontro entre diferentes 
atores sociais, participantes dos blocos ou que com eles se relacionem, estabelecendo trocas de 
sentido e experiências culturais.

Sabendo assim que nenhuma relação se apresenta independente de outras me apoio em 
Gomes (2008, p.4) que diz:

O lazer não é um fenômeno isolado e se manifesta em diferentes contextos de acordo com 
os sentidos e os significados culturalmente produzidos/reproduzidos pelos sujeitos em suas 
relações com o mundo. O lazer participa da complexa trama histórico-social que caracteriza 
a vida na sociedade, e é um dos fios tecidos na rede humana de significados, dos símbolos 
e das significações.

Delimitei o acompanhamento de um bloco chamado Angola Janga. Este bloco traz 
muitas possibilidades a serem observadas no âmbito da cultura, educação e cidadania, onde este 
constrói relações de identidade, sociabilidade e fomenta práticas de lazer. Ele também desenvolve 
ao longo do ano ações como: plantões psicológicos, acessórias jurídicas, afro-empreendedorismo, 
cursos de gestão cultural e curso de pré-enem.

Iniciando do pressuposto que a manifestação cultural apresenta sua inserção em uma 
construção social, me questiono em que medida o carnaval por se tornar um campo de possi-
bilidades de resistência social, subversão ao que é normatizado e normalizado dentro de uma 
dada ordem racional, promovendo novos atos de e ações políticas, em um contexto de outras 
racionalidades como: artísticas, estéticas e culturais.

Para Amaral (1998) a festa de acordo com contexto é capaz de celebrar, ironizar, sacrali-
zar a experiência social, e também pessoal. É capaz ainda de resolver ainda pelo menos no plano 
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simbólico, contradições da vida social, apontando assim para seu poderoso papel de mediador 
entre as estruturas econômicas bem como as diferenças social e cultural.

Relacionando a festa como um fenômeno de grande importância de relações humanas, 
aproximo com a perspectiva de (Bueno, 2008) quando ele diz que festividade se apresenta como 
uma ação conjunta/ comunitária, a festa é um espaço que difunde a tradição cultural pelo seu 
grande potencial criativo e de integração, a festa assim como o lazer cria um tempo-espaço fora 
do cotidiano.

Baseado na concepção do duplo aspecto educativo de Marcellino (2007) passo assim a 
perceber o evento do carnaval como uma dimensão de formação do sujeito, em especialmente 
o negro, pois é de grande resgate histórico, cultural e brio o que leva esse ator específico a com-
preensão de seu papel ativo na sociedade. Neste momento se  percebe o carnaval como processo 
educativo do negro na sociedade, e em paralelo a isso a educação para se vivenciar o carnaval.

Para tentar elucidar essa pesquisa começou-se a pesquisa partir de uma revisão bi-
bliográfica acerca das temáticas citadas, abordando também a cultura afro-brasileira venho 
me debruçar em uma pesquisa de corte qualitativo onde o processo investigatório ocorrerá em 
formato de observação.

Sendo assim utilizei como uma das bases à teoria de observação de (Negrine, 1999, pg. 
63) que diz que:

É farta a literatura que situa a “observação” como procedimento de coleta e organização 
de informações. Essa tarefa requer que se utilizem processos mentais superiores como: a 
atenção, a percepção, a memória e o pensamento, para observar fatos e realidades sociais 
presentes. Nesse caso é fundamental que a observação das pessoas se realiza no contexto 
real no qual desenvolve normalmente suas atividades. Sabemos que podemos olhar algo 
sem extrair informações ou sem perceber aspectos relevantes. Nesse sentido para que a ob-
servação tem a objetividade do ponto de vista científico, ou melhor, para que seja utilizada 
como instrumento de coleta de informações, deve ser contínua e sistemática com a função 
de registrar determinados fenômenos ou comportamentos.

O lazer se apresenta pela vivência de inúmeras manifestações da cultura, sendo a festa 
uma delas. Desta forma, esta pesquisa pretende estudar a festa carnaval na perspectiva da for-
mação do sujeito relacionada com pautas étnico raciais, através da observação sobre o Bloco 
Afro de Rua Angola Janga.

 Esse Bloco está entre os maiores foliões do carnaval de Belo Horizonte, e o bloco afro 
que mais arrasta mais foliões (ABAFRO, 2019)364, o que faz dele, pelo tamanho e representati-
vidade no carnaval da capital mineira um destaque a ser estudado.

 O carnaval no Brasil já se tornou um tempo institucionalizado, ou seja, é um feriado que 
é abarcado no calendário de várias instituições públicas e privadas., assim com a  disponibilidade 
de horário dos atores e os incentivos do estado para o progresso dessa manifestação da cultura.

364	 	ABAFRO-	Associação	dos	blocos	afros	de	Minas	Gerais
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 O carnaval de Belo Horizonte, assim como em várias outras localidades brasileiras, 
não se baseia em grandes espetáculos ou clubes fechados, aqui se utiliza da rua como espaço 
festivo, desse modo Sodré (1983, p. 174)” identifica que a progressiva ocupação do carnaval 
por elementos de danças brasileiras de origem negra deve-se às “possibilidades de ritualização 
oferecidas pelas festas”.

O CarnaVaL de BeLO HOrizOnTe

Filho (2006) descreve que o carnaval de Belo Horizonte começa antes de a cidade ser 
oficialmente criada, em fevereiro de 1897. Os operários utilizavam o carnaval e comemoraram 
desfilando atrás de carroças desde a Praça da Liberdade até a Avenida Afonso Pena, aponta 
também que só houve registros históricos em 1899. Em 1908 as publicações coletadas pelo Au-
tor, apontavam a presença de oito mil pessoas somente na Rua da Bahia, porém, com o tempo 
o Carnaval belorizontino veio perdendo força na década de 30, com essa mudança as Escolas 
de Samba foram tomando espaço e surgem em meados de 1940, e se tornam protagonistas do 
Carnaval por quatro décadas. 

Na década de 1980, o carnaval seguia com constantes mudanças e os itinerários das 
vias públicas foram alternados, começam a aparecer os primeiros trio elétricos, já nos anos 90 
os incentivos públicos são praticamente extintos, assim ocorreram apenas festas estabelecidas 
pelas regionais da cidade. (Carvalho, Ilberschneider, Moura e Barros 2007).

 Mas em janeiro de 2010 a população de Belo Horizonte passou a reivindicar a suspensão 
do decreto municipal Nº 13.7984 (Gestão Marcio Lacerda)365 que proibia os eventos de qualquer 
natureza na Praça da Estação, com a justificativa de que durante os eventos os frequentadores 
passavam a ocupar a Avenida dos Andradas e as praças do entorno da Praça da Estação, o que 
reduzia a mobilidade urbana do local.

Como forma de resistência ao decreto foi criada um Blog coletivo de ativistas para dis-
cutir e debater as possibilidades de enfrentamento para manter a utilização da Praça da Estação. 
A partir desse embate surgiu o movimento “Praia da Estação” (Migliano, 2013). Esse movimento 
foi estimulado por discutir pautas sociais e ouve grande adesão de vários movimentos e coletivos. 
Essa movimentação se tornou uma festa disseminou-se a partir do uso de músicas e banhos das 
pessoas na água que é jorrada da fonte presente na praça. A Praia da Estação está completando 
10 anos e tem um bloco carnavalesco que está presente nos Carnavais de Belo Horizonte. O apa-
recimento dos blocos populares de carnaval de Belo Horizonte, vem com o objetivo de contrapor 
a uma política de privatização do espaço púbico pela administração municipal (Dias, 2015).

Nesse sentido, percebe-se que a progressiva ocupação dos espaços urbanos caracteriza 
parte percussora do retorno do Carnaval às ruas de Belo Horizonte. . Esse modo de pensar a 
festa em forma de bloco cria várias possibilidades e diferentes intenções:

365	 	Marcio	Lacerda	foi	prefeito	de	Belo	Horizonte	der	1	de	janeiro de 2009, sendo depois reeleito em 2012.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
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o modelo de brincadeira carnavalesca conhecida como “bloco de carnaval” surgiu apenas 
no início do século XX, na mesma época em que os também populares ranchos e cordões. 
Se comparados às demais brincadeiras populares que faziam sucesso na época, os blocos de 
carnaval representavam uma forma mais despretensiosa, livre e bem-humorada de festejar 
a folia nas ruas brasileiras” (Migliano, 2013, p.115).

Se no início os blocos de rua não despertaram interesse dos órgãos públicos, pois o 
número de foliões era pequeno, a partir de 2012 a história mudou. A Prefeitura passa a dialogar 
com os representantes desses blocos e considera o movimento como evento, passando a exigir 
um licenciamento “para o provimento de infraestrutura adequada, como a instalação de ba-
nheiros químicos, a adoção de intervenções no trânsito e o resguardo da segurança dos foliões” 
(BELOTUR, 2012).

Em 2020 nas ruas da cidade foram quase 350 blocos que desfilaram alguns mais de 
uma vez, e 390 cortejos. O número de participantes vem crescendo, foram 4,5 milhões de foliões. 
Com isso, a festa foi a maior da história da  capital mineira (Avelar, 2020). Dados divulgados 
pela BELOTUR366 apontam que, 211 mil pessoas que estiveram na festa em Belo Horizonte 
eram turistas do interior do Estado, os outros vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Distrito Federal. O aumento foi de 3,4% em relação ao ano de 2019. Ainda segundo 
a Belotur, a ocupação na rede hoteleira, atingiu 56%. Na região Centro-Sul, a média chegou a 
61% (Avelar, 2020).

CarnaVais dO angOLa Janga

O Angola Janga vem participando dos carnavais de rua de Belo Horizonte desde sua 
criação em 2015, o Bloco se registra para o Carnaval de Belo Horizonte anualmente, e ainda 
não possui nenhum outro tipo de filiação cadastral. Nesta pesquisa será realizado o recorte de 
análise dos carnavais de 2019 e 2020, em que a intenção desta pesquisa já existia, assim como 
a observação e participação nestas manifestações.

O bloco realizou nos anos observados shows e cortejos, no centro e nas periferias. No 
ano de 2019, a BELOTUR junto com a ABAFRO, promoveu para os blocos afros um momento 
de encontro entre eles, fomentando e apoiando shows divididos com a temática afro em dois 
dias. O encontro contou com blocos afros de rua e culminou na abertura do Carnaval da cidadde 
na Praça da Estação. Os blocos presentes eram: Swing Safado, Fala Tambor, Oficina Tambolelê, 
Magia Negra, Timbaleiros do Gueto, Kizomba, Afrodun, Afoxé Bandarerê, Samba da Meia 
noite e o Angola Janga. Estes shows foram um momento chave na integração dos blocos afros 
e deixou de lado a perspectiva de cortejo, pondo em evidência os blocos e o espetáculo, pois foi 
realizado em um grande palco.

O Show foi nominado “Kandandu”, que significa abraço na língua africana kimbundu. 
Kadandu, segundo os organizadores do evento é uma palavra que relaciona muito mais do que 

366	 BELOTUR:	Empresa	Municipal	de	Turismo	de	Belo	Horizonte.
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o contato físico, ela une filosofias, ideais, conhecimentos e vivências por meio da ancestralidade 
africana. 

O encontro foi uma atração onde se expôs muita informação, incentivo a altivez negra 
com a presença de pautas políticas da resistência do negro nas ações públicas.

Já o cortejo no Carnaval de 2019 do Bloco Angola Janga teve como tema: Ouro Negro 
resistência do povo é beleza. O bloco realizou o cortejo do carnaval de Belo Horizonte no dia 
03 de março de 2019, tendo como local de saída a Avenida Amazonas, em sua esquina com Rua 
São Paulo, estas localizadas na região central da cidade. A saída do Bloco se iniciou às 16 horas 
e foi em direção a Avenida Andradas.

Nas observações a diferença entre show e o cortejo foram muitas. Não apenas uma 
diferença estrutural, mas de experiências e sensações presenciadas, pois o show foi apreciado 
majoritariamente como forma de contemplação, e o cortejo carrega uma apropriação e aproxi-
mação bem mais forte com o público durante o deslocamento pelas ruas. O público se diversifica 
mais e o envolvimento das pessoas com os ritmos e movimentos é uma constante.

Caracterização dos instrumentos, baseado na perspectiva de identidade de Hall (2006) 
entende-se que caracterização como um dos aspectos de nossas identidades que surgem da sen-
sação de pertencimento, adotando comportamentos e compreensões de nós mesmos.

Já a parte que compunha o grupo de dança Corpo de Baile contava com aproximada-
mente 20 pessoas e possuía vestimentas pretas e douradas, demonstrando junto com as expressões 
corporais danças, movimentos, gestos que se assimilavam á força e a resistência da negritude.

   Durante todo o cortejo, eles dançavam coreografias que se remetiam a movimentos 
de matriz africana, dos mais diversos ritmos afro brasileiros. . Nesta ala a caracterização das 
dançarinas e dos dançarinos, mostra a forte presença da identidade negra com tranças, black’s 
e turbantes, de tal forma construindo uma relação de identidade com o Bloco. Percebe-se que, 
a  identidade  torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em 
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 
nos rodeiam. (Hall, 2006, p.13).

   No ano de 2020, o Bloco inicia novamente sua participação no Carnaval de Belo Ho-
rizonte no Kandandu, que se tornou a abertura oficial do Carnaval de Belo Horizonte mais uma 
vez o encontro se impõe como uma ferramenta de difusão de luta antirracista, sendo homena-
geado por promoção a igualdade racial e com caráter disseminador de formação e  informações 
acerca das pautas étnico-raciais. Na Praça da Estação os blocos afros, apresentam tambores, 
ritmos, músicas, falas, danças que remetem a ancestralidade afro.

A ancestralidade é entendida como uma categoria de relação, ligação, inclusão, diversida-
de, unidade e encantamento. Ela, ao mesmo tempo, é enigma-ancestralidade e revelação 
profecia. Indica e esconde caminhos. A ancestralidade é um modo de interpretar e produzir 
a realidade. Ela é um instrumento ideológico (conjunto de representações) que serve para 
construções políticas e sociais (Oliveira, 2007, p. 257).
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As manifestações artísticas de matrizes africanas são resgatadas e ressignificadas como 
forma de reexistir. Durante este Kandandu, o bloco Afro Oficina Tambolelê, comemorou 20 
anos de existência. Uma demarcação da existência de outros importantes movimentos, de mais 
tempo, na cidade e em prol das lutas e resistências da comunidade negra na valorização de sua 
cultura, ancestralidade e reconhecimento sócio-político e cultural.

No cortejo de 2020 o bloco celebrou ícones negros de ontem e hoje, como Pantera Ne-
gra, a Revolta dos Malês, Moa do Katendê, Marielle Franco, Dandara e Zumbi dos Palmares 
(Prado, 2020). E trouxe como tema “Ginga: Agbara na luta do povo”. A Ginga é o movimento 
corporal da capoeira, o manejo para se enganar os adversários, ou também Ginga da rainha 
de Ndongo e do Matamba367, Nzinga que é símbolo de resistência ao colonialismo português e  
Agbara na língua Yorubá significa: o poder do povo negro.

Além do show e do Cortejo, o Carnaval do Angola deste ano ficou marcado pelo lança-
mento do CD autoral “Agbara do Angola”. O álbum apresenta ritmos que vão desde o Hip-Hop 
ao Pagodão Baiano, mas revisitados pelo olhar do arranjador Flávio Cravo e do diretor musical 
Sérgio Pererê e foi apresentado ao público no Palco Barreiro368.(Machado, 2020)

COnCLUsãO

Percebi a todo instante a presença do divertimento de forma que variam desde dançar, 
expressar ritmicamente, musicalmente, e entendi as práticas de lazer em um espaço multicultu-
ral se manifesta individual e coletivamente, onde os atores se manifestam de múltiplas manei-
ras,apontando a importância do Carnaval-Festa como um facilitador de produção de manifes-
tações culturais marginalizadas pela sociedade, em especial aqueles de abordagem étnico-racial 
como é o caso do Angola Janga, sendo então capaz de produzir momentos de significações para 
aqueles atores.

Compreendo o Angola Janga como um incentivador e formador na identidade do negro 
com a negritude e o carnaval, através da educação, cidadania e cultura, assim proporcionando 
um momento de festa e manifestação da cultura.

Desta maneira posso entender que os integrantes do bloco carregam um processo de 
formação para entender a própria cultura, que muitas vezes é negligenciada nas outras esferas 
sociais.

Percebo ainda a relação de apropriação dos negros com a cidade a partir de uma ótica 
de resistência que se apresenta a partir de movimento de ocupações urbanas.

367	 Ndongo	era	um	Reinos	situado	no	Sudoeste	da	África,	regiões	hoje	integradas	ao	Congo	e	Matamba	
era	um		Reino	situado	no	Sudoeste	da	África,	regiões	hoje	integrada	a	Angola.

368	 Palco	Oficial	Barreiro:	foi	um	palco	colocado	na	regional	Barreiro	durante	o	Carnaval	2020	e	ficou	
situado	na	Avenida	Deputado	Álvaro	Antônio,	entre	as	avenidas	Dois	e	Olinto	Meireles.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_do_Ndongo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_da_Matamba
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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O maraCaTU rUraL COmO prÁTiCa de Lazer para seUs 
inTegranTes
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RESUMO: Os maracatus rurais são manifestações culturais típicas de Pernambuco e 
ligadas ao ciclo carnavalesco. Os integrantes dos grupos se dedicam à preparação do 
carnaval durante todo o ano, envolvendo diversos aspectos da sua vida ao folguedo. 
Esta pesquisa buscou identificar a importância do maracatu rural como atividade de 
lazer para os brincantes desta manifestação cultural. Para tanto, utilizou-se dados 
secundários através de pesquisa bibliográfica e possui a abordagem etnográfica, uti-
lizando a observação participante. Concluiu-se que o maracatu revela- se de extrema 
importância como alternativa de lazer para seus integrantes, representando um espaço 
de resistência da cultura popular com suas características próprias incluindo as prá-
ticas de lazer que vão na contramão das atividades individualizadas, comercializadas 
e repletas de tecnologias inerentes a sociedade capitalista atual.

PALAVRAS-CHAVE: Maracatus rurais. Lazer. Cultura Popular.

RESUMEN: Los maracatús rurales son manifestaciones culturales propias de 
Pernambuco y vinculadas al ciclo del carnaval. Los integrantes de los grupos se dedican 
a la preparación del carnaval durante todo el año, involucrando diferentes aspectos 
de su vida mientras juegan. Esta investigación buscó identificar la importancia del 
maracatu rural como actividad de ocio para quienes disfrutan de este evento cultural. 
Para ello, se utilizaron datos secundarios a través de la investigación bibliográfica 
y tiene un enfoque etnográfico, utilizando la observación participante. Se concluyó 
que el maracatu resulta sumamente importante como alternativa de ocio para 
sus integrantes, representando un espacio de resistencia de la cultura popular con 
características propias que incluyen prácticas de ocio que van en contra de actividades 
individualizadas, comercializadas y repletas de tecnologías. inherente a la sociedad 
capitalista actual.
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PALABRAS CLAVE: Maracatus rural. Recreación. Cultura popular.

inTrOdUçãO

Os maracatus rurais são manifestações culturais populares que surge em meio rural, na 
zona da mata norte de Pernambuco no início do século XX (Silva, 2005). O maracatu rural surge 
no contexto dos engenhos e usinas de cana-de-açúcar onde os canavieiros trabalhavam no corte 
da cana e, nestes locais, residiam e brincavam nos momentos de folga nesta manifestação cultural.

Entre o final do século XIX e inicio do século XX, intensifica-se a migração dos cana-
vieiros da Zona da Mata de Pernambuco para os centros urbanos, dentre eles Recife e Região 
Metropolitana, levando consigo suas tradições, surgindo grupos de maracatus também no litoral.

Esta pesquisa buscou identificar a importância do maracatu rural como atividade de 
lazer para os brincantes desta manifestação cultural. Para tanto, utilizou-se dados secundários 
através de pesquisa bibliográfica e dados primários através da observação in loco. A pesquisa 
foi desenvolvida através da abordagem etnográfica utilizando a observação participante, pois 
este instrumento, de acordo com Silva (2006), permite que o pesquisador se coloque como um 
instrumento de pesquisa, permitindo o olha de dentro dos fenômenos estudados. O trabalho 
de campo ocorreu na convivência com maracatus rurais, sobretudo os grupos Piaba de Ouro e 
Leão Formoso sediados na cidade Olinda -Pernambuco entre os anos de 2008 e 2019, através 
de visitas a sede dos maracatus, participação de sambadas, apresentações na sede e em Olinda 
e Recife durante o carnaval.

maraCaTU rUraL e seUs eLemenTOs

No estado de Pernambuco existem duas manifestações populares denominadas de “ma-
racatu”, classificadas por Guerra-Peixe (1980) em: os maracatus de orquestra ou baque-solto e 
os maracatus nação ou baque-virado.

O maracatu de baque solto surge no início do século XX (Silva, 2005) através de uma 
mistura entre as culturas indígenas e africanas. (Nascimento, 2005). A pesquisadora Katarina 
Real entende que o maracatu rural é resultado do sincretismo de folguedos populares como o 
pastoril, baianas, cavalo-marinho, caboclinhos, folia (ou ranho) de Reis e outros existentes no 
interior de Pernambuco (Real, 1990). Severino Vicente da Silva acredita que o maracatu rural 
possui as características de uma festa indígena.

A pesquisadora Roseana Medeiros defende que a criação do maracatu é relacionada 
ao ambiente onde esta manifestação foi criada, pois lá, historicamente, sempre imperou a vio-
lência: “colonizadores versus indígenas; senhores de engenho versus escravos; proprietários de 
engenhos e usinas versus trabalhadores rurais. Quanto maior a opressão, maior a revolta dos 
maracatuzeiros” (Id, 2005, p. 93); O sistema dos engenhos era opressor porque “existia um forte 
coronelismo, autoritarismo, cerceamento da liberdade, violência. A disciplina nos engenhos era 
medieval, cheia de castigos, punições, privações de divergências políticas e religiosas” (Ibid, p. 206).
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O maracatu rural representa uma forma de contestar a estrutura opressora onde viviam 
os canavieiros, pois através deste folguedo os maracatuzeiros expressam sua revolta ao sistema 
econômico e social vigente.

O maracatu rural atualmente está “ligado ao período carnavalesco, época em que seu 
sentido social junto à comunidade de origem se torna mais vivo” (Vicente, 2005, p. 27). O perío-
do carnavalesco possibilita a expressão dos sentimentos reprimidos pelos canavieiros, quando é 
possível inverter ludicamente os papéis sociais, desta forma, os canavieiros sentem-se poderosos 
ao se tornarem “guerreiros” através da figura do caboclo de lança.

Os grupos de maracatu rural possuem vários personagens, centenas de integrantes e 
características que o diferenciam do maracatu-nação. Para se compreender como se organizam 
esses grupos, é importante que se entendam seus elementos, que consistem em:

OrQUesTra

As denominações de maracatu de “baque solto”, “maracatu de orquestra” ou “maracatu 
de trombone” foram dadas pelo maestro Guerra-Peixe na década de 50 (Medeiros, 2005). O 
grupo musical do maracatu era, inicialmente, chamado de terno, possuindo três instrumentos: 
o bombo, a porca (cuíca) e o gonguê.

Atualmente o grupo musical é denominado de orquestra porque foram acrescentados 
outros instrumentos, sendo eles: trombone, trompete, clarinete, tarol e ganzá também chamado 
de mineiro (Laíse apud Oliveira, 2009). A formatação da orquestra pode variar de acordo com 
o grupo, podendo ser retirados alguns desses instrumentos ou acrescentando outros, como o 
saxofone, que é utilizado pelo grupo Piaba de Ouro.

De acordo com Guerra-Peixe (1980), os maracatus de baque solto utilizam apenas uma 
zabumba (conhecido como bombo) que permite ao músico executar variações à vontade, o que 
caracteriza a denominação do toque deste maracatu de “toque solto” ou “baque solto”.

LOas

A música do maracatu rural é denominada de samba de matuto. As loas, espécie de 
cantigas, são versos que podem ser classificados em: marchas, sambas e galope, conforme a sua 
estrutura métrica e rima. Esses versos parecem com os do aboio e do repente (Assis 1996).

A característica própria deste tipo de música é a improvisação e os Mestres podem 
conferir suas opiniões sobre diversas temáticas, normalmente abordando o seu cotidiano.

Baianas

Inicialmente, as baianas eram homens vestidos de mulher, passando este personagem a 
ser assumido pelas mulheres quando o maracatu rural migra para os centros urbanos. As baianas 
são em grande número. Elas usam vestidos longos rendados ou bordados, com saia de armação 
de arame. Utilizam também chapéus coloridos e carregam em suas mãos os emblemas dos grupos.
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CaBOCLO de Lança

O caboclo de lança é a figura de grande destaque no maracatu rural pela sua rica in-
dumentária, por estar em grande número e pelas evoluções realizadas por este personagem. De 
acordo com Medeiros (2005, p.120), “a maior parte das evoluções, coreografias, dos rituais 
presentes nos maracatus rurais pode ser considerada uma metáfora de uma situação de guerra”. 
De fato, o caboclo de lança é o maior responsável por imprimir este aspecto guerreiro.

A roupa do caboclo de lança é denominada de arrumação que chega a pesar 30 a 40 
kg. Inicialmente, era simples e, com o tempo, foi evoluindo e incorporando detalhes que enri-
queceram a fantasia (Silva, 2005).

CaBOCLOs de pena, ARREIAMÁ OU TUXÁU

Os caboclos de pena são também conhecidos como tuxáu ou arreiamá que significa 
aquele arreia o mal, ou seja, que tira o mal (Assis, 1996). Eles possuem a função de proteção 
espiritual no maracatu rural.

COrTe reaL

A corte real é constituída pelo rei, rainha, porta-estandarte, dama do passo (baiana que 
segura a calunga, boneca que tem a função de proteger o grupo), dama do buquê, lampiões e 
umbela. A corte não é um elemento “típico” do maracatu rural, ela foi incorporada mediante 
uma pressão da Federação Carnavalesca de Pernambuco que acreditava que o maracatu rural 
era um maracatu nação “descaracterizado”. Desta forma, os grupos de maracatu rural tiveram 
que incorporar a corte real que é um elemento que faz parte dos cortejos do maracatu-nação 
(Assis,1996; Silva, 2005).

persOnagens pOpULares

O maracatu possui personagens da lenda do bumba-meu-boi e do cavalo-marinho, sendo 
estes: Mateus, Catirina, Caçador e a burra Calu. Estes personagens se posicionam na parte da 
frente do maracatu (Medeiros, 2005). De acordo com Silva (2005), em alguns maracatus existe 
também o vendedor do jogo de bicho que tem como pano de fundo o desejo de melhorar de 
vida através da sorte grande.

O maracatu rural possui práticas que estão relacionadas à dimensão sagrada e objeti-
vam a proteção espiritual, porém muitas delas ocorrem em segredo. De acordo com Grunewald 
(2009, p.115), “o segredo é o coração de muitas etnicidades”, corresponde ao que existe de mais 
sagrado da sabedoria ancestral (ou de vida) por isso são tão bem guardados. As práticas rituais 
sagradas presentes no maracatu rural estão ligadas às religiões afro-brasileiras com influência 
indígena (Vieira apud Vicente, 2005).
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indÚsTria CULTUraL e Lazer

Os sociólogos do lazer afirmam que a teoria cultural deve corresponder não apenas 
um conjunto de valores, mas ao modo como esses valores são vividos pelas várias classes ou 
categoriais sociais (Dumazedier, 2012; Pronovost, 2011, Krippendorf,, 1989).

Frente aos atropelos da pós-modernização da cultura, que provoca um mundo de si-
mulações e simulacros pela instantaneidade e superficialidade (Baudrillard, 1991) se observam 
experiências de resistência que refletem uma relação específica de preenchimento do tempo livre 
com lazer. Experiências valiosas que vão na contramão da indústria cultural, em especial da 
ideologia do hobby, que para Adorno representa ocupações do tempo livre, às vezes sem nenhum 
significado, coisificadas assim como o trabalho, e que passam a ser ditadas pelo mercado e pela 
indústria cultural.

O lazer, sugere Adorno (2002), é um prolongamento do trabalho e está acorrentado ao 
seu oposto pois segue as mesmas regras de padronização e funcionalidade. Em tal condição a 
liberdade, que é condição para uma experiência valiosa de lazer, se torna uma liberdade organi-
zada e coercitiva, funcionalizada e reproduzida pelo comércio, com o mesmo objetivo de lucro 
que este inspira.

A ideologia do hobby, de Adorno, incorporamos a ideia de Rojek (2000), em Leisure and 
Culture, pois explora a ideia de cultura como algo performativo, sustentado pela forma como 
as pessoas aprendem a desempenhar papéis sociais. Papéis sociais estes que mudam constante-
mente e é afetado pelas oscilações na conjuntura contrariando o pensamento dos conservadores, 
que segundo Adorno (2002) pensam a cultura como uma forma segura da propriedade, o que 
facilita a sua mercantilização.

Expressões como o maracatu rural representam um valor cultural vivenciado e real 
da sociedade, cujas relações simbólicas da modernidade encontram a resistência de um ocio 
valioso, que Cuenca Cabeza (2018, p. 18) descreve como aquele que é diferente de um mero 
entretenimento e passatempo.

Na origem, o ocio valioso passa pela convicção genuinamente brasileira de Cascudo 
(2004, p. 580) de que “a necessidade lúdica, o desejo de brincar, o uso de jogo é uma permanen-
te humana” ou pela visão internacional de Rojek (2000, p. 115) de que a cultura humana não 
começou com a necessidade de trabalhar, começou com a linguagem, a dança, a brincadeira, a 
imitação, o ritual e uma variedade de jogos (tradução nossa).

As manifestações expressas por Cascudo e Rojek são justamente conteúdos que, dentre 
outros, precisam ser retomadas nos dias atuais, nos quais a experiência de lazer é limitada e 
meramente reprodutiva, refletindo o que Adorno afirma: A experiência regulamentada que o 
positivismo prescreve anula a própria experiência, elimina na intenção o sujeito que experimenta 
(Adorno, 1996).
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Extrapolar o comportamento regulamentado, que elimina a liberdade e a intenção do 
sujeito, constitui uma das características do ocio humanista, que compreende uma experiência 
humana que nas palavras de Cuenca Cabeza (2000) é assim descrita:

El ocio, entendido como experiencia humana, se separa así del mero pasar el rato, 
transformándose en una vivencia llena de sentido. La vivencia de ocio es, o debiera serlo, una 
vivencia integral, relacionada con el sentido de la vida y los valores de cada uno, coherente con 
todos ellos. (Cuenca Cabeza, 2000, p. 92)

maraCaTU rUraL: Lazer e LaçOs COmUniTÁriOs

O maracatu rural surge em meio aos engenhos e usinas de cana-de-açúcar pernambu-
canos, surgindo no tempo livre atrelado a necessidade do lazer. Esta manifestação se desenvolve 
em meio a um ambiente repressor, onde prevalecia a violência, desta forma o folguedo além da 
função do lazer, corresponde como uma forma de expressar a revolta interna dos canavieiros 
através da arte.

O maracatu rural migrou para os grandes centros urbanos pernambucanos, sobretudo 
Recife e região metropolitana onde seus integrantes continuam a trabalhar em funções operárias, 
em um cotidiano de intenso trabalho e baixa remuneração. Neste sentido, o maracatu rural, além 
de remeter às suas raízes culturais, confere aos seus integrantes a função de lazer que se estende 
ao ano todo através de diversas atividades.

A preparação das fantasias para o próximo carnaval se inicia assim que termina um 
carnaval, mas as atividades nas sedes dos maracatus se intensificam no período de novembro a 
fevereiro. O convívio nas sedes ocorre no tempo livre dos seus componentes, configurando um 
momento de integração e lazer.

A integração nas sedes é um momento de fortalecimento do espírito comunitário atra-
vés da solidariedade presente nas ajudas mútuas para a confecção das fantasias, surgimento e 
estreitamento de amizades, momentos de contação de histórias, brincadeiras, audição de loas 
entoadas espontaneamente pelo mestre e compartilhamento de refeições.

Alguns maracatus, como o Piaba de Ouro, possuem ações sociais, como por exemplo 
acolher jovens em vulnerabilidade social dos bairros para ensinar as tradições do grupo, ofere-
cendo uma alternativa de lazer e permitindo que os mesmos possam desenvolver a criatividade 
em seu tempo livre, descobrir e/ou desenvolver habilidades seja com a música, dança, artes 
plásticas, costura, etc.

A criatividade é estimulada pela coletividade no convívio nas sedes, através da troca de 
saberes, como por exemplo, o ensino das técnicas de bordado. A inventividade também surge 
aos brincantes ao observar as fantasias dos outros componentes, despertando novas ideias para 
as suas próprias fantasias. O grupo também desperta sentimentos de valorização ao observar a 
fantasias dos colegas e tecer elogios.
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As crianças, filhos dos brincantes, também encontram nas sedes um ambiente de lazer. 
É comum visualizar crianças brincando no espaço da sede, reunindo, por exemplo, lantejoulas 
e sobras dos adereços do chão, que não foram utilizadas e as usando como brinquedos.

O período de preparação do carnaval é muito importante para o grupo onde “dimen-
sões econômicas, sociais, lúdicas e sagradas costumam estar presentes de forma indissociável, 
demonstrando a complexidade do maracatu para os seus integrantes” (Oliveira 2009, p. 39).

Outra atividade de lazer vivenciada pelos maracatuzeiros são as sambadas que consistem 
em ensaios que ocorrem através do encontro entre dois maracatus. Esses encontros começam no 
período do inicio do corte da cana, a partir de setembro. Neste momento os componentes não 
utilizam as fantasias e ocorrem no terreiro dos grupos dos maracatus, onde um determinado 
grupo recebe outro. É o momento para “afinar o improviso”, ou seja, acontece um desafio entre 
os mestres para ver quem consegue improvisar o melhor verso. (Assis,1996, p. 23).

Esses encontros podem durar o dia ou a noite inteira, correspondendo um momento 
de divertimento e integração do grupo, visto que é o momento de reunir todos os integrantes, 
assim como conhecer novas pessoas ou estreitar amizades com integrantes de outros grupos. 
Nestas festividades é possível observar uma liberdade entre os folgazões e as bebidas alcoólicas 
são consumidas sem maiores restrições.

O carnaval, como já foi mencionado, é um período de grande importância para o grupo 
ao ponto de ser observado que muitos integrantes que trabalham com vínculos formais, reservam 
suas férias para o período carnavalesco, para poderem se dedicar integralmente ao folguedo.

O maracatu Piaba de Ouro, por exemplo, possui uma agenda relativamente fixa durante 
o carnaval, realizando apenas algumas alterações ao longo dos anos. Este grupo se apresenta 
de domingo à terça-feira de carnaval. O primeiro dia se inicia com o ritual da chegada que 
corresponde ao momento quando os integrantes recebem os caboclos de lança antes de sair no 
carnaval (Medeiros 2004).

A chegada é uma festividade importante para o grupo e aberta para a comunidade, 
conferindo uma atividade de lazer para as pessoas do bairro, familiares e turistas.

Após a chegada, o maracatu segue para se apresentar no Encontro de Maracatus de 
Baque Solto no Marco Zero localizado no bairro do Recife Antigo. O carnaval em Pernambuco 
é de extrema importância para a população, um período onde socialização, história, cultura, 
ludicidade são indissociáveis.

Na segunda-feira de carnaval o maracatu se apresenta no espaço Ilumiara Zumbi371 
abrindo o Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco e, após esta apre-
sentação segue para o cortejo no sítio histórico de Olinda. Observa-se que nos locais de apre-
sentação, sobretudo os mais turísticos como Olinda e Recife, os maracatus são ovacionados 
e os integrantes solicitados para tirar fotos com os locais e turistas. Esta valorização confere 
uma grande satisfação para os membros assim como a elevação da sua autoestima. Observa-se 

371	 Espaço	em	formato	de	arena	localizado	no	Bairro	Tabajara	no	município	de	Olinda-PE>
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também que o amor ao maracatu é tão grande ao ponto do enfrentamento de certos obstáculos 
como o peso das fantasias, o calor do carnaval intensificado pelos tecidos das indumentárias, a 
necessidade de longas caminhadas até os locais de apresentação.

COnsideraçÕes Finais

Observa-se que a modernidade líquida possui o caráter de voltar-se para o consumo, 
influenciando o maracatu quando o transforma em objeto cultural através da comercialização 
de suas apresentações e também de adereços.372 O contexto atual apresenta uma contradição, 
visto que o maracatu se insere na indústria cultural, mas ao mesmo tempo possui tradições co-
munitárias em seu interior o que revela o contato da cultura popular com a cultura de massa, 
criando novas relações.

Jorge de Carvalho (2000) acredita que a utilização da cultura popular pelos meios de 
difusão ainda se sustenta porque nela se encontra um “núcleo simbólico” que expressa um espí-
rito comunitário relativamente raro no mundo moderno, mas que continua presentes como um 
modelo, idéia utópica da sociedade.

Ao mesmo tempo que os maracatus tornam-se famosos e se introduzem na mídia, obser-
va-se o uma “devoção” à manifestação de diversos integrantes, como por exemplo, foi observado 
um mestre de maracatu que investiu todo o dinheiro que obtém por meio do seu trabalho no 
maracatu, vivendo em condições precárias. Além deste elemento, o maracatu desde o início de 
sua formatação detém a função de ser um espaço de libertação das condições sociais vividas, 
conferindo uma função catártica e terapêutica visto que consegue inserir os seus brincantes em 
dimensões lúdicas, artísticas e comunitárias, trazendo suavidade ao seu cotidiano sofrido.

O ócio humanista vivenciado nas práticas do maracatu remete aos integrantes sentido 
de vida, visto que a manifestação é testemunha da história pessoal e coletiva dos mesmos. É 
uma cultura passada de pai para filho, cheia de identidade de sentido envolvendo o indivíduo 
em complexas dimensões. O “brincar” maracatu insere o individuo em uma atmosfera de per-
tencimento, pois o mesmo identifica sua história, suas crenças e seu elo comunitário.

O maracatu representa uma alternativa de lazer que é priorizada por muitos integrantes 
ao ponto de dedicarem suas folgas semanais e férias ao folguedo. Observou-se que a atividades 
desenvolvidas pelo maracatu confere não somente aos integrantes uma alternativa de lazer, assim 
como abraça a comunidade que está inserida, acolhendo jovens em vulnerabilidade social, como 
torna-se também uma opção de lazer para moradores e turistas.

O maracatu ao mesmo tempo que é “mercadoria” ao comercializar suas apresentações 
para a iniciativa pública e privada, ainda preserva o espírito comunitário através de apresenta-
ções gratuitas e elos solidários. Em meio a estas contradições, pode-se concluir que o folguedo é 
de extrema importância para o usufruto do lazer para as pessoas envolvidas em seu processo de 

372 Para saber mais sobre estes aspectos ler OLIVEIRA,	Sofia	Araújo.	Cultura	popular	e	o	maracatu	rural:	
Trilhando	o	caminho	do	espetáculo.	CULTUR-Revista de Cultura e Turismo , v. 5, n. 1, p. 58-70, 2015.
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produção, ao ponto de ser um dos elementos centrais da vida de muitos deles. Esta relevância se 
dá pela multiplicidade de elementos que envolve o maracatu como a criatividade, espírito comu-
nitário, arte, traços identitários, histórias pessoais e coletivas, desenvolvimento da autoestima, 
crenças espirituais, entre outros.

O maracatu revela um espaço de resistência da cultura popular com suas características 
próprias incluindo as práticas de lazer que vão na contramão das atividades individualizadas, 
comercializadas e repletas de tecnologias inerentes a sociedade capitalista atual.
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papagaiO de papeL: Trança nO ar, emOçãO COm Os pÉs 
nO CHãO
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RESUMO: O papagaio de papel é um brinquedo milenar que se tornou intercultural, 
fazendo parte do lazer de muitos indivíduos por proporcionar prazerosas emoções. 
A presença do cerol gera emoções e discussões quanto a proibição desta prática nas 
cidades brasileiras, principalmente na estação do verão. Diante disso, foi realizado um 
estudo de caso no PROSAMIM da Borba, no bairro Cachoeirinha em Manaus onde 
foram entrevistados 30 indivíduos maiores de 18 anos abordados aleatoriamente no 
local enquanto empinavam ou vendiam papagaio. Constatou-se que os empinadores 
de papagaio utilizam substâncias abrasivas como o cerol e a linha chilena em seus 
papagaios mesmo considerando ser perigoso, e acreditam que sinalizando o local ou 
tendo um espaço específico para empinar, seria uma solução para continuar com a 
brincadeira sem causar acidentes. Em decorrência, de uma visão unilateral, verifica-
mos que o papagaio de papel, devido aos problemas causados principalmente a quem 
não está empinando, vem sendo ameaçado no sentido de ser proibida sua prática. 
No entanto, verificamos in lócus que a segurança nessa brincadeira é hoje, mais do 
que antes, a condição para sua continuidade.

PALAVRAS-CHAVE: Papagaio de papel. Lazer. Cerol.

RESUMEN: La cometa es un juguete ancestral que se ha vuelto intercultural, siendo 
parte del ocio de muchos individuos por brindar emociones placenteras. La presencia 
del cerol genera emociones y discusiones sobre la prohibición de esta práctica en las 
ciudades brasileñas, especialmente en la temporada de verano. Por lo tanto, se realizó 
un estudio de caso en PROSAMIM da Borba, en el barrio de Cachoeirinha en Manaus, 
donde 30 individuos mayores de 18 años fueron abordados aleatoriamente en el 
lugar mientras volaban o vendían cometas. Se encontró que los voladores de cometas 
utilizan sustancias abrasivas como cera y el sedal chileno en sus cometas, aunque 

373 E-mail:	joise.simas@gmail.com
374 E-mail: glauciocampos@bol.com.br
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se consideran peligrosas, y creen que señalizar el lugar o tener un espacio específico 
para volar, sería una solución para continuar con el juego sin causar accidentes. 
Como resultado, desde una mirada unilateral, nos encontramos con que la cometa, 
debido a los problemas ocasionados principalmente a quienes no están volando, ha 
sido amenazada en el sentido de prohibir su práctica. Sin embargo, comprobamos 
in locus que la seguridad en este juego es hoy, más que antes, la condición para su 
continuidad.

PALABRAS-CLAVE: Cometa. Ocio. Cera.

inTrOdUçãO

O papagaio de papel é um brinquedo milenar de origem chinesa que está presente nos 
quatro cantos do mundo. Além de ser uma atividade buscada por muitos indivíduos que buscam 
um lazer acessível a todos os públicos pelas características da brincadeira.

A presença do cerol nessa prática gera emoções e muitas discussões quanto a sua proi-
bição nas cidades brasileiras, principalmente na estação do verão. Isso motivou a escrita deste 
capítulo na dissertação de mestrado375 apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociedade 
e Cultura na Amazônia em 2017, resultante de um estudo de caso no PROSAMIM da Borba, 
no bairro Cachoeirinha em Manaus. Lá foram entrevistados 30 indivíduos maiores de 18 anos 
abordados aleatoriamente no local enquanto empinavam ou vendiam papagaio. 

A partir disso, pretende-se reiterar a importância da preservação do papagaio de papel 
na cultura local.

HÁ Uma VisãO esTigmaTizada dO papagaiO de papeL?

Presente em muitas culturas do mundo, o papagaio de papel é intercultural e pela teoria 
do lazer vemos que sua prática tem significado cultural para o indivíduo, ou seja, uma atividade 
de lazer só é praticada por ele se esta lhe proporcionar emoções diferenciadas, dessa forma, a 
atividade ganha espaço e isso faz com que ela perdure por algum tempo, podendo até passar de 
geração para geração. 

Desse modo, a ligação do papagaio de papel com quem o pratica é explicada pela noção 
de pertencimento e memória. O primeiro termo, segundo Pieper, Behling e Domingues (2014), 
remete ao ato de pertencer, do qual deriva a palavra pertencimento e, segundo as autoras, é ne-
cessário ao ser humano pertencer e se identificar com um grupo, pois “somente pelo sentido do 
pertencimento, os indivíduos podem reconhecer-se unidos por uma crença subjetiva de origem 
comum, numa coletividade”, compartilhado símbolos que expressam valores, medos e aspirações. 
Este sentimento de pertencimento faz com que um patrimônio cultural imaterial, como o papagaio 
de papel, enquanto Bem Cultural seja preservado, remetendo-nos ao segundo termo: Memória.

375 	Disponível	em:	<https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5625>.	Acesso	em:	25	set.	2020.
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Este termo, por sua vez, é “a imagem viva de tempos passados ou presentes [...] trans-
mitindo conhecimento e formando a identidade de um povo (Ghirardello & Spisso, 2008, p. 13). 
Ela não é apenas individual, pois pode ser também coletiva “formada pelas lembranças, heran-
ças e/ou elementos que constituem a cultura de uma determinada comunidade, ligada por um 
mesmo passado” (Neves, 2004, p. 9). Assim justifica-se o fato do papagaio ser visto de maneira 
diferenciada por quem nunca o praticou, pois não há esta sensação de pertencimento com o Bem. 

Ao serem indagados se achavam que o papagaio é visto de maneira estigmatizada pela 
sociedade, 83% dos entrevistados, responderam que sim e isso é atribuído por eles a alguns 
fatores tais como: acidentes por ele causados, preconceito contra o lazer e principalmente pela 
falta de pertencimento e memória pois, “(...) muita gente não conhece, não brinca, não conhece 
ninguém que brinque já fala mal. E quem brinca sabe como é que é a brincadeira e quem já 
brincou parece que esqueceu” (Fragmento da entrevista de T. R., 25 anos).

A importância cultural não recebe a devida atenção por quem não pertence ou nunca 
pertenceu ao grupo que empina, logo, o papagaio não faz parte de sua cultura. Por vezes, é pos-
sível presenciar no dia a dia comentários e julgamentos de alguém de fora do grupo a respeito 
de determinada atividade, seja ela relacionada à dança, arte, música, sexo, religião, trabalho 
ou mesmo lazer. Nem todos os seres humanos praticam as mesmas atividades e tem relação de 
memória, identidade ou pertencimento com elas.

A cultura toma força através da teoria do lazer, onde o indivíduo se apropria de ativi-
dades pertencentes à cultura para a quebra da rotina. Para que um elemento da cultura possa 
ser usufruído no lazer de um indivíduo, além de haver incentivo através de políticas públicas, 
ele tem que proporcionar emoções diferenciadas, prazerosas. Seja um passeio ao museu, assistir 
a apresentações folclóricas ou mesmo participar como atuante dentre da própria manifestação 
cultural, tais atividades são buscadas por proporcionar emoções.

No papagaio, não é diferente. O que sustenta sua prática parece não ser somente o 
desejo de querer mantê-lo na cultura ou transmiti-lo para a posteridade, mas também porque 
ele proporciona emoções. É um querer empinar papagaio todo dia, no sol na chuva, na lama, 
no quintal, na laje, assim como outras atividades culturais.

QUaL a emOçãO em empinar papagaiO?

Neste tópico abordaremos a busca da excitação no lazer com base em Elias e Dunning 
(1992), que amparados no processo civilizador que aumentou o controle social e o autodomínio 
da emoção exagerada na sociedade, desta forma, quanto mais desenvolvida é a sociedade, maior 
é o controle e o autocontrole dos indivíduos sendo menos frequentes explosão de emoções prin-
cipalmente em público e os que não se controlam, segundo os autores, podem ser conduzidos a 
um hospital ou prisão.

Quanto mais seriedade na vida de um indivíduo, maior é o grau de rotina, o controle 
que ele tem que ter, mais frios e insensíveis. É através do lazer que vai se quebrar a rotina, ser 
permitido explosão de fortes emoções em público desde que com aprovação social.



913Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Elias e Dunning chamam a atenção para a produção ou renovação de tensões, mas uma 
tensão de um tipo agradável a qual eles denominam tensão-excitação que é a peça fundamental 
do lazer e é ela quem ditará o grau de interesse por uma atividade, seja como ator ou espectador, 
pois “se esta tensão, se o tónus do jogo se torna demasiado fraco, o seu valor enquanto facto 
de lazer diminui. [...]. Se a tensão se torna demasiado elevada, pode proporcionar bastante ex-
citação” (1992, p. 137). Essa última pode representar riscos se perder o controle, saindo, desta 
forma, da esfera mimética (aproximação do real) para a não mimética.

Ao empinar papagaio, um indivíduo pode encará-lo como algo que lhe faz bem, “O 
papagaio é uma terapia. Ele tira o estresse, é divertido [...] Se tu tá estressado, com a brincadeira 
passa, aqui tu grita, tu brinca, quando tu corta aí a alegria é dobrada” (Fragmento da entrevista 
de A. S., 31 anos), pois “as actividades de lazer proporcionam, por um breve tempo, a erupção 
de sentimentos agradáveis fortes que, com frequência, estão ausentes nas rotinas habituais da 
vida” (Elias & Dunning, 1992, p. 137).

Transcrevemos a seguir algumas falas de nossos entrevistados: “é uma pipoterapia, 
entendeu? É como se fosse uma terapia. Isso é uma coisa que a pessoa faz e se sente bem. Só 
quem pratica sabe o quanto é gratificante, entendeu? Sair daqui oh... Se sente leve, leve...” (Frag-
mento da entrevista de C. S., 35 anos), “é arte e lazer. É um prazer inenarrável. O papagaio na 
realidade tira o estresse, só de você está olhando, vendo as tranças já tira o estresse” (Fragmento 
da entrevista de R. A., 47 anos), “é alegria, não tem nem comparação. É como ganhar na mega 
sena, eu acho... É uma emoção sem comparação” (Fragmento da entrevista de S. M., 42 anos). 

Através desses relatos é possível compreender o quanto o lazer pode contribuir para 
renovar as emoções através do papagaio de papel, pois o indivíduo que se põe a empinar este 
brinquedo, além de socializar com o outro, renova suas emoções, mesmo que no outro dia, por 
exemplo, esteja com dores musculares na região cervical advindas de muitas horas de hiperex-
tensão do pescoço por ficar olhando para o céu, ou ficar com os dedos cortados da linha. No 
final, ele se sente bem, pois o lazer pode provocar excitação agradável.

Esse tipo de excitação, nas atividades de lazer, está relacionado ao risco presente em tais 
atividades. É um elemento que, na maioria das vezes, proporciona prazer. As atividades de lazer

Integram um tipo peculiar de risco. São capazes de desafiar rigorosa ordem da vida rotineira 
das pessoas sem colocar em perigo os meios de subsistência ou o seu estatuto. Permitem às 
pessoas tornar mais fáceis ou ridicularizar as normas da sua vida de não lazer, e todos o 
fazem sem ofender a consciência ou a sociedade. Envolvem “brinca com as normas” como 
um “brincar com o fogo”. Por vezes, vão longe de mais (Elias & Dunning, 1992, p. 151).

São buscadas principalmente pela incerteza do resultado e pelo risco que há nelas, quando 
as atividades não oferecem mais riscos, ou seja, quando tão alto o nível de segurança ou regras, 
podem diminuir a satisfação e logo a desinteresse em participar. Isso pode estar relacionado à 
rotina, pois essa emprega um elevado nível de segurança à atividade.
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Segundo Elias e Dunning (1992, p. 160) “as atividades de lazer podem perder a sua 
função de destruição da rotina” devido a sua repetição ou através de um controle rígido podendo 
causar a perda da excitação agradável deixando de proporcionar a sensação de insegurança, a 
expectativa do arriscado e do inesperado, a tensão e a excitação da ansiedade. 

Marinho (1998, p. 188) nos atenta que embora muitas pessoas “considerarem a palavra 
risco negativamente, ela também é associada à busca de resultados positivos” e são esses resul-
tados positivos que fazem as pessoas encararem os riscos como desafios e não como um perigo.

O CerOL permeandO as emOçÕes

No papagaio, enquanto atividade de lazer, também há riscos. Ao olharmos do ponto de 
vista dos riscos negativos, percebemos em nosso estudo de caso, que os acidentes estão implíci-
tos na brincadeira, desde que haja cerol, seja para quem pratica ou para quem passa pelo local.

Ao serem indagados se consideram o papagaio perigoso, 12 informantes responderam 
que não consideram o papagaio perigoso, mas acreditam não ser perigoso quando praticado 
com segurança: “Não. Não considero desde que tenha o local apropriado e você faça as normas 
de segurança, não é um objeto perigoso” (Fragmento da entrevista de F. S., 35 anos), “ele só se 
torna perigoso, no caso, em áreas que são impróprias para execução do mesmo” (Fragmento da 
entrevista de F. G., 58 anos).

A maioria dos entrevistados considera perigoso, principalmente por causa da linha com 
cerol e por não existirem locais apropriados para a prática.

Tudo é perigoso. Tanto o papagaio quanto a prática de você brincar no meio da rua. Se 
você não tiver um cuidado, você se machuca. É os carros, os motoqueiros, não é questão 
de você cortar as pessoas, é de você tá de costa e devido a trança, você não saber onde você 
tá e o carro lhe bater... É complicado, né? Isso varia também em qualquer tipo de esporte 
que você pratique. Então você tem que ter muito cuidado. Por isso que hoje, a questão da 
associação é verificar isso, os lugares (M. R., 39 anos).

Por ser uma atividade da cultura popular, é praticada é qualquer local, o que aumenta o 
risco de acidentes devido ao tráfego de veículos em meio aos indivíduos que empinam papagaio.

A nossa brincadeira é muito interessante. O grande problema da nossa segurança é o mo-
toqueiro que não usa antena. Se todo motoqueiro usasse antena pra se proteger, evitaria 
muito acidente. A linha sem cerol, ou com cerol, ou qualquer coisa que caia na frente do 
motoqueiro e ele com velocidade causa acidente. O motoqueiro tem que ter prudência. Se 
ele tivesse a antena, a própria antena cortaria a linha. Hoje a antena é primordial pra evitar 
acidentes (Fragmento da entrevista de R. A., 47 anos).

Ao indagarmos nossos entrevistados se eles já presenciaram algum acidente empinando 
papagaio, a maioria relatou que não presenciou, mas já sofreu algum acidente. O mais citado 
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foi um acidente considerado normal da brincadeira: cortar o dedo, “É normal, é da profissão!” 
(Fragmento da entrevista de E. F., 45 anos).

Esse tempo que eu tô aqui, há quatro anos que a gente vende aqui nesse ponto, mano, graças 
a Deus, ainda não vi um acidente aqui. Sabe, cortar dedo é normal. Todo mundo corta dedo. 
Pegou na linha de cerol, vai cortar os dedos. Mas o acidente mesmo aqui... não quando eu 
era adolescente que eu brincava com linha de cerol de vidro, meu irmão, no outro dia eu 
não conseguia nem ir pra escola com o dedo todo cortado, não conseguia nem segurar a 
caneta (Fragmento da entrevista de M. R., 39 anos).

Segundo Ladeira et al (2012), a maioria das lesões decorrentes do cerol acometem a 
própria pessoa que o manuseia seja durante a confecção da linha ou ao empinar papagaio. Para 
evitar esse tipo de acidente, os empinadores utilizam esparadrapos nos dedos para proteger dos 
cortes, “só cortei o dedo porque eu não estava com o esparadrapo no dedo, mas é normal da 
brincadeira” (Fragmento da entrevista de D. P., 25 anos).

Outro tipo de acidente citado foi o atropelamento: “O carro já me bateu. Tenho três 
costelas fraturas só de papagaio. Eu fui correr e o carro me bateu, a segunda vez a moto me 
bateu, cabeça quebrada de pular e cair no bueiro...” (Fragmento da entrevista de S. M., 19 anos). 

eu já presenciei assim mais por ser peralta de mais, né? mas assim papagaio em si... agora 
eu te digo uma coisa, sem medo de errar: eu ainda não conheci uma pessoa mais fome do 
que eu. Tudo o que você possa imaginar já aconteceu comigo já de papagaio. Vixe Maria, 
tudo quanto é tipo de queda eu já tive, papai do céu foi muito bom comigo... de árvore, de 
telhado, de muro... pra ti ter uma ideia, eu já quebrei os braços quatro vezes o direito e três 
vezes o esquerdo, teve uma época que eu quebrei os dois de uma vez. Tem um muro ali no 
Barão do Rio Branco, no colégio, ele é bem fininho, eu corri ali com maior naturalidade e 
teve um dia que eu apaguei. Eu caí, e só acordei com os dois braços engessados (Fragmento 
da entrevista de L. F., 50 anos).

Outro acidente citado foram às quedas, estas são na maioria das vezes resultantes da 
falta de atenção durante a brincadeira,

um colega meu que caiu da laje. Assim, é ter mais atenção, porque se aconteceu com ele 
que tava próximo de mim, podia ter sido comigo. Eu já quase passei por isso, por falta de 
atenção eu ia caindo da laje. É melhor brincar assim. É porque às vezes você tá aqui e vai 
colhendo, colhendo, pensar que não, você tá no meu da rua. Aí o carro vem e bate (Frag-
mento da entrevista de S. C., 58 anos).

Quanto a acidentes graves com morte de outras pessoas, segundo alguns entrevistados, 
não se tem relatos na cidade de Manaus,
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Desde desse período que eu tenho de idade, eu nunca vi, eu nunca presencie uma fatalidade 
aqui em Manaus, graças a Deus. Eu nunca vi, eu nunca vi uma fatalidade aqui não. Infeliz-
mente colocaram outro dia na mídia que teve uma fatalidade, mas não foi aqui. Colocaram 
inclusive fotos e é triste porque tentaram denegrir a imagem da pipa. Porque na verdade 
o intuito da gente não é esse. Realmente, eu, particularmente nunca vi e nem quero ver 
(Fragmento da entrevista de J.P., 40 anos).

Todavia, acidentes acontecem sem vítimas fatais na maioria das vezes por excesso de 
velocidade e o não uso da antena de proteção do motociclista. Ladeira et al (2012) atribuem à 
velocidade de deslocamento e a velocidade do vento a causa de graves lesões em motociclistas, 
que na maioria das vezes ocorrem na região cervical e podem levar a óbito.

Um acidente que teve, um tempo desse, não foi aqui, foi na Zona Leste, que cortou um 
pedaço do pescoço, aí fomos lá. Aí ele falou que não foi ninguém na rua, que veio “quedan-
do” e ele falou que vinha “chutado” sem capacete. Fui lá ver o que tinha acontecido e ele 
disse que tava errado, ele mesmo confirmou que tava errado e que estava sem a antena de 
proteção (...). A gente ouve falar que já houve morte em Manaus por causa de acidente de 
moto, nada a ver isso! É outra coisa (Fragmento da entrevista de F. S., 36 anos).

Diante disso, ressalta-se a importância da instalação da antena de proteção nas motoci-
cletas a fim de evitar acidentes de graves proporções além de um local apropriado para empinar 
papagaio como registrado na Lei. Verifica-se que o maior perigo da brincadeira do papagaio de 
papel está na linha abrasiva, seja com cerol ou outra substância cortante.

Graças a Deus aqui no nosso estado não há morte por linha de pipa. Já houve alguns acidentes 
mais graves sim, não sou “alesado” de não falar que não tem. Mas grave com morte nunca 
teve. Às vezes me ligam de madrugada pra dizer que um cara se acidentou com linha lá não 
sei onde e eu digo ‘rapaz, não posso fazer nada’ (Fragmento da entrevista de F. S. 35 anos).

O cerol “é uma mistura artesanal de cola e vidro moído que é adicionado às linhas da 
pipa” (Ladeira, Carreiro, Rezende-Neto, Iannuzzi, & Elias, 2012, p. 408). Com o avanço tec-
nológico até no papagaio, essa mistura artesanal tornou-se ainda mais eficiente em sua versão 
industrializada resultando na linha chilena e outras que utilizam óxido de alumínio ou óxido 
de silício em sua composição.

Todos os informantes utilizam substâncias abrasivas nas linhas, seja cerol artesanal ou 
industrializado, como é o caso da linha chilena. Somente um indivíduo afirmou usar linha da 
Indonésia, uma linha altamente resistente e perigosa, feita de fibra sintética, ou seja, nylon.

É forte... igual anzol. É um pouquinho mais salgadinha que a chilena. Um tubinho assim é 
cem conto... Aqui só brinca em bairro eu com essa. Aqui o pessoal é fome. Uma dessa daí 
oh, destrói logo quando tá levantando e pode correr... (Fragmento da entrevista de T. R., 
25 anos).
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O cerol permeia as emoções no papagaio, sem ele

...não tem graça, a pipa voa toda hora. Aí, o quê que eu sou contra aqui? A gente começou 
essa pipa do outro lado (do igarapé) justamente pra linha cair no rio, só que a galera ó, prá 
lá já tá cheio. Tem gente que não vê o risco. Então, o papagaio em si não é perigoso, mas 
sim a linha. Em área segura ela é inofensiva. (Fragmento da entrevista de E. F., 45 anos).

Assim, como medida de segurança primordial, cabe à prefeitura do município designar 
as áreas e delimitá-las para pipódromos o mais breve possível colocando a Lei n. 341 em prática, 
já que ela não saiu do papel desde sua publicação em 24 de abril de 2013 como meio de proteção 
aos pipeiros e à sociedade como um todo.

Desde muitos anos, eu cresci nessa brincadeira. Acho que não pode acabar. O que eles tem 
que fazer é criar um local apropriado pra essa brincadeira. Só isso. Assim a gente ia brincar 
longe de carro, de motocicletas... Eu acho que os governantes poderiam olhar um pouco 
pra esse lado aí, porque são várias pessoas, inclusive tem pais de família que vivem disso aí. 
É uma tradição antiga que vem de muitos anos... Até Chico da Silva ele canta uma canção 
assim que ele fala “daquele tempo de menino... rodar pião, papagaio...”. Então, assim, não 
pode acabar. É uma tradição que não pode acabar. Eles tem que criar um local apropriado 
pra gente” (Fragmento da entrevistas de J. J., 45 anos).

Até que o pipódromo não saia do papel, listamos as medidas de segurança apontadas 
pelos entrevistados:

a) Empinar papagaio em áreas próprias (pipódromos)

b) Sempre estar atento e avisar aos outros quando a linha estiver caindo;

c) Sempre empinar papagaio em áreas seguras, longe de fios e trânsito intenso de veí-
culos;

d) Proteção nos dedos;

e) Sinalização do local;

f) Uso de antenas em motocicletas.

Seguindo as medidas de segurança, a prática do papagaio de papel pode se fortalecer 
ainda mais e continuar a ser passada de geração para geração sem sofrer graves sansões como 
a proibição da atividade.

COnCLUsãO

Em decorrência de uma visão unilateral, verificamos que o papagaio de papel, devido 
aos problemas supracitados, vem sendo ameaçado, no sentido de ser proibida sua prática. No 
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entanto, verificamos in lócus que a segurança na prática dessa brincadeira é, hoje, mais do que 
antes, condição de essencialidade para sua continuidade.

Preocupados com essa ameaça da eliminação do papagaio do contexto sociocultural, 
da cultura, diante aos perigos decorrentes dele, ratificamos que sua prática com regras e espaços 
estabelecidos pode continuar a existir sem que cause acidentes. Desta forma, concluímos que o 
papagaio de papel, seja brinquedo ou brincadeira, é culturalmente praticado ao longo das gera-
ções, e isso é sustentado ao proporcionar prazerosas emoções e sociabilidade no usufruto do lazer. 
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Mariana Domingues Montico376
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RESUMO: É notável o crescimento de academias no Brasil, principalmente as que 
oferecem atividades vinculadas ao universo da indústria fitness. Em tal cenário, 
observa-se a emergência de grandes redes que produzem aulas coletivas, como a 
empresa Les Mills. Instituída no Brasil em 1997, essa rede acaba por monopolizar 
não somente as aulas, mas as ocupações de trabalho destinadas aos professores de 
Educação Física. É possível observar, em tal modelo de trabalho, uma redução da 
docência à mera reprodução técnica e um processo acentuado de intensificação do 
trabalho. Assim, sabendo da estreita relação entre lazer e trabalho, este estudo bus-
ca investigar os sentidos atribuídos a essas duas dimensões da vida dos professores 
de Educação Física que se dedicam a trabalhar para a empresa Les Mills. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa ainda em andamento que estará baseada na aplicação 
de questionários e entrevistas semiestruturadas. Neste excerto, são apresentadas 
as discussões oriundas do processo de revisão bibliográfica e os elementos iniciais 
apreendidos no trabalho de campo. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Les Mills. Trabalho. Academia de Ginástica. Body 
Systems. 

RESUMEN: Es notable el crecimiento de los gimnasios en Brasil, especialmente 
aquellos que ofrecen actividades vinculadas al universo de la industria del fitness. En 
tal realidad, surgen grandes redes que producen clases colectivas, como la empresa 
Les Mills. Establecida en Brasil en 1997, esta red termina acaparando no solo las 
clases, sino las ocupaciones laborales de los profesores de Educación Física. Es 
posible observar, en tal modelo de trabajo, una reducción de la enseñanza a una 
mera reproducción técnica y un marcado proceso de intensificación del trabajo. 
Así, conociendo la estrecha relación entre ocio y trabajo, este estudio busca indagar 
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en los significados atribuidos a estas dos dimensiones de la vida de los profesores 
de Educación Física que se dedican a trabajar para la empresa Les Mills. Es una 
investigación cualitativa aún en proceso que se basará en la aplicación de cuestionarios 
y entrevistas semiestructuradas. En este extracto se presentan las discusiones surgidas 
del proceso de revisión bibliográfica y los elementos iniciales aprendidos en el trabajo 
de campo.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Les Mills. Trabajo. Gimnasia. Body Systems. 

inTrOdUçãO

É possível identificar um expressivo aumento no número de academias sendo abertas, 
reestruturadas ou repensadas nos últimos anos. Um dos exemplos dessa mudança está especial-
mente nas academias que priorizam as aulas de ginástica. 

A atividade que anteriormente se baseava em um tipo de aula, em um horário específico 
e com um determinado professor já não é mais a mesma: observa-se academias que oferecem 
pacotes de aulas diversas, dos quais os praticantes podem escolher segundo sua demanda de 
horários. Nessas circunstâncias, também se tornou evidente o acentuado processo de flexibili-
zação e intensificação do trabalho dos professores de Educação Física que atuam nesses locais 
(Chagas, Gomes & Mascarenhas, 2010). 

As mudanças na organização das academias de ginástica são um dos reflexos, de acordo 
com Furtado (2008), das alterações ocorridas no mundo do trabalho, sobretudo as oriundas do 
processo de reestruturação produtiva, ou o que Harvey (2002) caracteriza como acumulação 
flexível379.

Em tal cenário, as academias de ginástica, ao se desenvolverem nesse ramo, ampliaram-
se como negócio, por meio da capacidade de acumular capital, ampliando também a visão antes 
restrita de fitness, “aglutinados outros enfoques para a academia de ginástica atingir seu mercado 
de forma mais eficaz e também ampliar seu público alvo” (Furtado, 2009, p. 8).

 Nessa perspectiva, Furtado (2009) também destaca a mudança de perspectiva do fitness 
para o wellness, que seria a consolidação e o desenvolvimento das academias como um negócio 
propriamente dito. Assim, o primeiro estágio das academias se caracteriza pelo surgimento do 
fitness, o segundo pelo desenvolvimento e consolidação do fitness e início de abordagens well-
ness, já o terceiro estágio é marcado pela emergência das academias híbridas (Furtado, 2009). 

As academias híbridas dizem respeito a um novo modelo de organização dos espaços 
de ginástica. Tais locais apresentam uma grande diversificação de serviços, modalidades e de 
práticas corporais, entretenimento e possibilidade de convívio social (Furtado, 2008). Todavia, 

379	 	 Para	Harvey	 (2013),	 a	 acumulação	 flexível	 é	marcada	 por	 um	 confronto	 direto	 com	 a	 rigidez	 do	
fordismo	e	se	apoia	na	flexibilidade	dos	processos	de	trabalho,	dos	mercados	de	trabalho,	dos	produtos	
e	do	padrão	de	consumo.	Ao	mesmo	tempo,	também	se	caracteriza	pela	emergência	de	novos	setores	
de	produção,	novas	maneiras	de	fornecimento	de	serviços	financeiros	e	novos	mercados.	Ademais	é	
marcada	por	taxas	altamente	intensificadas	de	inovação	comercial,	tecnológica	e	organizacional.
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a marca da prática corporal e da sociabilidade enquanto uma mercadoria se ampliou pari passu 
ao crescimento da indústria fitness.

Um dos exemplos mais emblemáticos das academias híbridas são as que se vinculam 
à empresa Les Mills. Os programas, criados em uma única academia da Nova Zelândia, são 
estruturados da mesma maneira: a cada três meses, a marca desenvolve um plano de aulas 
que contém aproximadamente 1 hora de prática, o qual é vendido e entregue aos professores 
licenciados. Cada aula, equivalente a um dos programas, contém um portfólio, um vídeo e uma 
playlist de músicas.

O trabalho do professor licenciado por essa empresa é cercado de exigências pré-deter-
minadas, independente de quem seja, o que sente, o que pensa, aonde trabalha, pouco a pouco 
vai deixando de lado suas singularidades e identidades para se tornar reprodutor de uma ideia, 
um modelo, uma forma de como se comportar e agir, seja na aula, seja nas redes sociais ou até 
mesmo no dia-a-dia.

Em tal cenário, visto que os fenômenos lazer e trabalho possuem estreita relação, o ob-
jetivo desta pesquisa consiste em investigar os impactos do trabalho Les Mills sobre as demais 
esferas da vida cotidiana, sobretudo os efeitos nas esferas do tempo livre e do lazer dos profes-
sores de educação física que atuam nas academias vinculas a essa rede. 

TraJeTO meTOdOLÓgiCO

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório ainda em andamento. Estará 
baseada na realização de questionários online via Google Forms e entrevistas semiestruturadas 
com professores vinculados à Les Mills. Neste excerto, são apresentadas as discussões oriundas 
do processo de revisão bibliográfica e os elementos iniciais apreendidos no trabalho de campo.

Para o processo de revisão de literatura foram empregadas as palavras-chave: Les Mills, 
Lazer, Trabalho e Academia de Ginástica. Como fonte de pesquisa, foram utilizadas a Revista 
Movimento, Revista Licere, Revista RBEL, Revista Pensar a Prática, Revista Motriz e Scielo. 

Visto que a grande maioria de professores que trabalham para a Les Mills possuem 
algum dispositivo eletrônico, pois recebem as aulas por meio desses meios, será aplicado um 
questionário online para cerca de 50 professores. Caracterizado como sondagem de opinião, o 
questionário se baseia no modelo elaborado “mediante um questionário totalmente estruturado, 
no qual a escolha do informante está condicionada a dar respostas a perguntas formuladas pelo 
investigador” (Deslandes, Gomes & Minayo, 2011, p. 64). 

Dada a importância das entrevistas na pesquisa qualitativa de cunho investigativo, este 
estudo realizará as entrevistas semiestruturadas combinando “perguntas fechadas e abertas, em 
que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender a 
indagação formulada” (Deslandes, Gomes et al., 2011, p. 64).

Devido a situação pandêmica, as entrevistas serão realizadas de forma online com 10 
professores de Educação Física licenciados e atuantes nas aulas Les Mills, sendo estes distintos 
daqueles que responderam ao questionário online. 
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Quando permitido pelos participantes a entrevista será gravada em áudio para poste-
riores análises e discussões, sendo sempre garantido o anonimato dos mesmos. Vale frisar que a 
aplicação dos questionários, assim como as entrevistas semiestruturadas, serão realizadas me-
diante apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do seu aceite por parte 
dos participantes da pesquisa. 

Os impaCTOs dO TraBaLHO Les miLLs nO TempO LiVre e nO Lazer dOs 
prOFessOres LiCenCiadOs – reFLeXÕes iniCiais

Primeiramente, é necessário destacar que a Les Mills, nos dias de hoje, produz aulas 
pré-coreografadas que são vendidas para academias de diversos países, entre eles, o Brasil. As 
academias, por sua vez, precisam estar licenciadas à marca para que possam oferecer os pro-
gramas aos alunos. Já os professores, devem ser estudantes de Educação Física ou profissionais 
formados com o CREF ativo para terem a permissão de dar aula. 

A Les Mills iniciou seu projeto de aulas em 1968, na Nova Zelândia. Hoje, produz e 
distribui aulas de ginásticas pré-coreografadas para mais de 20.000 academias em mais de 100 
países no mundo. Segundo o site da empresa, foi o ex-atleta olímpico Les Mills que iniciou uma 
“operação simples para uma pequena comunidade de atletas”, em 1968 (Les Mills, 2020). Foi 
por meio do programa Body Pump, a partir do ano de 1990, que a empresa inaugura seu pro-
cesso de internacionalização em que as aulas passaram a ser experimentadas pelo mundo. Hoje, 
a empresa conta com mais de 15 programas de práticas. 

No Brasil, esse processo se inicia em 1997 e atualmente existem cerca de 1.000 acade-
mias franqueadas ao sistema. Vale destacar, que no ano de 2010, este número encontrava-se na 
metade. Isso significa que eram 500 academias que contavam com um número aproximado de 
2.000 professores licenciados (Chagas, Gomes et. al., 2010). Hoje, no mundo todo, a empresa 
conta com 20.000 academias e 140.000 profissionais licenciados (Les Mills, 2020).

Antes da permissão para ministrar as aulas Les Mills, os professores devem obter uma 
licença com a empresa, ou seja, passam por um “treinamento inicial”, que corresponde à duração 
de 24 horas, do qual poderão ou não ser aprovados. Para este treinamento, cada professor deve 
pagar um valor correspondente ao programa escolhido - estas informações de valores podem ser 
encontradas no próprio site (Les Mills, 2020). Após a aprovação nessa fase inicial, um vídeo de 
sua aula deverá ser enviado para uma nova avaliação. Caso seja aprovado, tem-se finalmente a 
licença, portanto o direito de ministrar a aula correspondente ao programa escolhido em qual-
quer academia franqueada ao sistema. Além disso, para manter a licença ativa, os professores 
devem pagar um valor trimestral correspondente ao programa desejado. 

O portfólio recebido pelo professor contém basicamente as instruções dos movimen-
tos, a contagem da música para direcionar o estudo e até mesmo instruções de falas durante a 
prática para alcançar a aula motivadora e divertida que a empresa vende. O vídeo contém um 
exemplar de aula, utilizado de modelo a ser seguido durante as práticas nas academias. Além 
disso, é realizado trimestralmente um workshop para que os professores, segundo a empresa, 
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possam conhecer os treinadores de referência em cada região, experimentar os novos mixes e 
novos programas, aprimorar a técnica, “inspirar-se com os melhores”, conectar-se com outros 
professores e promover a educação e habilidade com os eventos (Les Mills, 2020).

Em cada um desses programas existem os chamados elementos chave, sendo estes 
pré-requisitos básicos que cada professor (a) deve cumprir durante uma aula Les Mills. Para o 
elemento coreografia, exige-se o domínio total de sua prática, nada mais do que realizar a se-
quência de movimento corretamente dentro do tempo de cada música, sendo “a capacidade de 
execução da pré-coreografia, a qual deve ser realizada com segurança, eficiência e motivação” 
(Chagas, Gomes et. al., 2010, p. 181). O segundo elemento é a técnica, que corresponde à correta 
execução do movimento, sendo o (a) professor (a) um modelo a ser seguido. Em terceiro, tem-se 
o coaching, correspondente à forma de ensinar, incentivar, motivar, preparar, orientar etc., por 
meios visual e verbal. Em seguida, tem-se a conexão. Esta vem depois do domínio dos três pri-
meiros elementos, pois se exige do professor a atenção a cada aluno. A intenção neste elemento é 
estabelecer conexões por meio do olhar, do sorriso, do elogio, das falas etc. Para finalizar, tem-se 
o entretenimento, sendo este o elemento final para compor a “aula-show”. Seria a capacidade 
em ter total atenção de cada um, demonstrando sentimentos e expressões a cada música. 

Além da obrigatoriedade em cumprir os elementos citados acima, Furtado (2008) com-
plementa ao dizer que: 

A manifestação do valor de uso entretenimento, diversão e convívio social da mercadoria, 
assim como no caso da saúde-estática, também requer do professor a apresentação de 
características pessoais que prometem e ofereçam isso. Ser divertido, carismático, alegre, 
bem disposto, palhaço, comunicador são exigências ao professor nesse trabalho (Furtado, 
2008, p. 23).

Vê-se que o professor, cercado de exigências pré-determinadas pela Les Mills, indepen-
dente de quem é, o que sente, o que pensa, onde trabalha, pouco a pouco vai deixando de lado 
suas singularidades e identidades para se tornar reprodutor de uma ideia, um modelo, uma 
forma de como se comportar e agir, seja na aula, seja nas redes sociais ou até mesmo no dia a 
dia. Porém, reforço aqui que o intuito não é culpar esse profissional, mas pensar a realidade 
desse trabalho exercido diariamente, visto que segundo Furtado (2007), as mudanças no meio de 
produção afetam as academias que, consequentemente, provocam importantes transformações 
no trabalho desses profissionais.

Ao se tratar da Les Mills, vê-se que a marca se propõe a produzir aulas de ginástica 
padronizadas a serem vendidas mundialmente com a promessa de lotar as salas de ginástica, com 
a justificativa da facilidade de implementação do sistema, pois “a Grande Indústria do Fitness 
está sempre em busca de ofertas originais e novidades que renovem seu poder de atração de 
novos e potenciais consumidores” (Mascarenhas et al., 2007, p. 240). 

Pode-se concluir, previamente, que as consequências desse modelo reforçam a ideia de 
reprodução em massa e a ocupação do tempo livre a todo custo, quando vemos milhares de 
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pessoas ocupando seu tempo livre da mesma maneira, tempo que poderia ser dedicado a qual-
quer outra atividade como “tempo e espaço para a prática da liberdade e para o exercício da 
cidadania” (Mascarenhas, 2005, p. 285). 

As categorias, lazer, tempo livre e trabalho guardam estreitas relações, sendo que lazer 
e trabalho, de acordo com Padilha (2003) formam um sistema, no qual o movimento de um 
afeta o movimento do outro. Nesse sentido, tais categorias, apesar de distintas, não podem ser 
compreendidas de forma isolada, ou interpretadas como opostas380. Pelo contrário, são atividades 
indissociáveis que compõem, cada qual a sua maneira, a totalidade da organização do tempo 
social na vida moderna.

Assim, ao se compreender a estreita relação entre lazer e trabalho, decerto que a dinâ-
mica da jornada de trabalho do professor Les Mill trará impactos para as demais dimensões 
da vida. Conforme destacado por Silvestre & Amaral (2019), as relações precárias de trabalho 
reverberam em um tempo livre também perpassado por elementos de precariedade. 

Considerando que os professores que trabalham para a Les Mills têm que dedicar parte 
de seu tempo seja para o estudo das aulas, seja na participação de lançamentos e whorkshops, 
pode-se inferir que o tempo, antes voltado para a vivência do lazer, passa a ser consumido pelas 
próprias necessidades da empresa, o que acaba por influenciar diretamente no tempo livre e 
lazer dessas pessoas. 

Da mesma forma, ao se levar em conta que a remuneração, para a grande maioria 
desses professores é inadequada, se consideradas as horas/aulas ministradas, este pode ser um 
outro fator limitante para a realização e escolha de atividades durante o tempo livre e o tempo 
de lazer. Além disso, podem existir gastos extras com, por exemplo, suplementação, alimenta-
ção, remédios, roupas, até mesmo locomoção para os workshops, para os lançamentos, entre 
outros, comprometendo ainda mais este tempo que deveria ser voltado para as manifestações 
individuais de lazer. 

Quando considerada, também, a baixa remuneração, como citado acima, estes professo-
res terão de supri-la exercendo outras atividades remuneradas ou, então, ministrando um número 
ainda maior de aulas, o que pode se tornar, portanto, um terceiro fator que limita ainda mais 
o tempo dessas pessoas. Além de que, se o número de aulas ministradas aumentar, decerto que 
outras consequências repercutirão diretamente nas demais esferas da vida, para além do trabalho.

COnsideraçÕes prOVisÓrias

Este trabalho busca investigar os impactos do trabalho Les Mills sobre as esferas do 
tempo livre e do lazer dos professores de educação física que atuam nas academias vinculas a 
essa rede. Trata-se de um texto que apresenta as discussões e reflexões iniciais sobre a temática 
de estudo, com os elementos apreendidos na revisão bibliográfica e nas primeiras incursões ao 
campo.

380	 Diferentemente	da	concepção	de	Dumazedier	(2004),	um	dos	principais	difusores	da	sociologia	do	
lazer	no	Brasil,	não	ser	compreende	lazer	como	um	fenômeno	oposto	ao	trabalho	ou	às	obrigações	
cotidianas, mas sim como face da mesma moeda. 
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Para as próximas etapas estão previstas a aplicação de questionários online via Google 
Forms e entrevistas semiestruturadas com professores vinculados à rede fitness em questão. 

De todo modo, os primeiros elementos apreendidos sugerem, além da intensificação e 
flexibilização do trabalho entre os professores Les Mills, que o tempo livre e as práticas de lazer 
são limitadas pela própria realidade do trabalho. 

Portanto, observa-se que as condições de trabalho Les Mills, vivenciadas por professo-
res licenciados à empresa, influenciam nas outras esferas da vida, entre elas o lazer e o tempo 
livre, tanto na compreensão, como nas atividades realizadas nesse tempo. Será a partir desses 
entendimentos, portanto, que este estudo terá continuidade. 
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Lazer e grUpOs marginaLizadOs: reFLeXÕes sOBre a 
aTUaçãO dO prOFissiOnaL dO Lazer

Matheus Oliveira Santos381

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a atuação do pro-
fissional do lazer junto a grupos marginalizados e desqualificados socialmente. O 
lazer está presente na Constituição Federal do Brasil, sendo previsto como um direito 
social, constituindo-se em um importante fenômeno social. No entanto, observa-se 
uma constante incompreensão teórica ao redor da temática, com sua dissociação do 
âmbito da cultura e consequente associação direta e linear ao esporte. A indústria 
de “lazer e entretenimento” vem impondo necessidades de consumo e padrões de 
vida, subordinando diferentes culturas aos princípios impostos por uma cultura 
dominante, levando-nos a um processo de invasão cultural alienante. O profissional 
do lazer tem grande desafio de tornar a fruição do lazer acessível a todos, de forma 
qualitativamente superior à que hoje encontramos, bem como o de conhecer a inter-
venção no campo da ação no lazer como algo que possa contribuir para superar essa 
lógica social pautada na diferença e na desigualdade. Neste processo, consideramos 
fundamental que o profissional atue numa perspectiva dialógica e democratizadora, 
comprometida com o questionamento da ordem social e da sua transformação e 
também com a promoção da qualidade de vida individual e social.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Grupos Marginalizados. Profissional do lazer.

RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre el desempeño del 
profesional del ocio con grupos marginados y socialmente descalificados. El ocio 
está presente en la Constitución Federal de Brasil, siendo previsto como un derecho 
social, constituyendo un importante fenómeno social. Sin embargo, existe un 
constante malentendido teórico en torno al tema, con su disociación del ámbito de 
la cultura y la consecuente asociación directa y lineal con el deporte. La industria 
del “ocio y entretenimiento” viene imponiendo necesidades de consumo y niveles de 
vida, subordinando diferentes culturas a los principios impuestos por una cultura 
dominante, llevándonos a un proceso de invasión cultural alienante. El profesional 

381 E-mail:	mat_tchos@yahoo.com.br
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del ocio tiene un gran reto para hacer accesible a todos el disfrute del ocio, de una 
forma cualitativamente superior a lo que nos encontramos hoy, así como conocer la 
intervención en el campo de actuación en el ocio como algo que pueda contribuir 
a superar esta lógica social guiada. diferencia y desigualdad. En este proceso, 
consideramos fundamental que el profesional actúe en una perspectiva dialógica 
y democratizadora, comprometido con el cuestionamiento del orden social y su 
transformación y también con la promoción de la calidad de vida individual y social.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Grupos marginados. Ocio profesional.

O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a atuação do profissional do lazer 
junto a grupos marginalizados e desqualificados socialmente.

O lazer está presente não apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos382, 
mas também na Constituição Federal do Brasil383, sendo previsto como um direito social, cons-
tituindo-se em um importante fenômeno social.

A partir do final da década de 1960 e no decorrer da década de 1970, o lazer começou 
a ser discutido com maior ênfase no Brasil, tanto no âmbito acadêmico (ciências sociais, psico-
logia, comunicação social e educação física) quanto no das organizações governamentais (po-
líticas públicas de lazer). Melo (2003) destaca que “em comum entre essas diferentes reflexões, 
deve-se ressaltar a compreensão da característica multidisciplinar da temática, bem como a sua 
consideração como fenômeno a ser entendido como componente da cultura”. (p. 21).

Para Gomes (2004), “a cultura constitui uma expressiva possibilidade para se conceber 
o lazer em nossa realidade histórico-social” (p. 124). Assim, pauta-se “(...) no pressuposto de que 
a cultura constitui um campo de produção humana em várias perspectivas, e o lazer representa 
uma de suas dimensões: inclui a fruição de diversas manifestações culturais” (p. 124).

Para a autora, o lazer é uma dimensão da cultura construída socialmente, em nosso 
contexto, a partir de quatro elementos inter-relacionados:

- Tempo, que corresponde ao usufruto presente e não se limita aos períodos institucio-
nalizados para o lazer (final de semana, férias, entre outros);

- Espaço-lugar, que se estende muito além de um espaço físico do qual os sujeitos se 
apropriam para exercer o convívio social ou local do encontro do lazer;

- Manifestações culturais: conteúdos vivenciados como o fluir da cultura, seja como 
possibilidade de diversão, descanso ou desenvolvimento;

- Ações (ou atitude) as quais estabelecem suas bases no lúdico.

382	 Artigo	24:	“Todo	o	homem	tem	direito	a	repouso	e	lazer,	inclusive	a	limitação	razoável	das	horas	de	
trabalho	e	a	férias	remuneradas	periódicas”.	DECLARAÇÃO	Universal	dos	Direitos	Humanos	(2020):	
proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948.

383	 Art.	6o,	Capítulo	II.	BRASIL,	Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988.
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Ao tomar esses quatro elementos como referência, Gomes (2004) ressalta que:

(...) o lazer se inscreve no seio das relações estabelecidas com as diversas dimensões da 
nossa vida cultural (o trabalho, a economia, a política e a educação, entre outras), sendo 
institucionalizado na atualidade como um campo dotado de características próprias. Mas 
o lazer não é um fenômeno isolado, pois está em franco diálogo com o contexto. Por um 
lado, o lazer pode contribuir para o mascaramento das contradições sociais, mas, por outro 
lado, pode representar uma possibilidade de questionamento e resistência à ordem social 
injusta e excludente que predomina em nosso meio (p. 124). 

No entanto, observa-se uma constante incompreensão teórica ao redor da temática, 
com sua dissociação do âmbito da cultura e consequente associação direta e linear ao esporte. 
Os dias atuais trazem, dentre outras, novas preocupações, sendo uma delas a indústria de “lazer 
e entretenimento”.

Alves Junior e Melo (2003) referem-se às características dessa indústria:

Notadamente podemos identificar o crescimento das preocupações com o turismo, a con-
solidação do esporte como poderoso produto de negócios, o fortalecimento do mercado 
cultural ligado às diversas manifestações artísticas, o aumento do poderio dos meios de 
comunicação e o rápido, embora desordenado, crescimento de parques temáticos (p.18).

Além disso, a indústria do “lazer e entretenimento” vem impondo necessidades de 
consumo e padrões de vida, subordinando diferentes culturas aos princípios impostos por uma 
cultura reconhecida como dominante, a qual, de acordo com Werneck (2000), acaba por atingir 
“(...) profundamente as dimensões do trabalho e do lazer em nossa globalizada sociedade” (p. 64), 
levando-nos a um processo de invasão cultural, em sua essência alienante.

Conforme nos alerta Freire (2005):

Desrespeitando as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é a penetra-
ção que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a esses sua visão 
do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão. Nesse sentido, 
a invasão cultural, indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não, é sempre 
uma violência ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado 
de perdê-la (p.173).

Quando deixamos de protagonizar nossa história e nos tornamos objeto do mundo e 
dos outros sujeitos, corremos o risco de tornar opaca a nossa subjetividade. A consciência passa 
a ser prisioneira de um mundo de outras consciências. “A intersubjetividade, nesse caso, não é 
mais reconhecimento, mas sim dominação de consciência, seja por grupos pequenos, classes ou 
povos inteiros” (Fiori, 1986, p. 6). A esse processo denominamos de alienação. 



931Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

Contribuindo para essa discussão, Dussel (s/d) menciona, ao longo de seu estudo, os 
momentos de opressão e dominação, sofridos pelo povo latino-americano. Para ele, desde o mo-
mento de colonização da América Latina, os dominadores usam da dominação pedagógica para 
impor sua cultura, dita superior e que nega a dos nativos. A educação, nesse modelo, consiste 
em introjetar no povo uma cultura estranha, alienante de sua tradição:

Hoje, a ontologia pedagógica burguesa-imperial não ensina somente pelas escolas, pelas 
universidades, mas o faz sutil e ideologicamente por meio da comunicação de massa. Nossas 
crianças são educadas através de Pato Donald, dos filmes de cow-boy, das novas histórias 
do Superman ou Batman. Nelas, nossas novas gerações aprendem que o valor supremo se 
mede em dólares, que a única maldade é arrebatar a propriedade privada, que a maneira 
de restabelecer a “ordem” violada pelo “bandido” é a violência irracional do “mocinho”. 
(...) Podemos concluir então que o “órfão” por excelência da pedagógica da dominação 
não é só a criança, mas a criança da periferia, o órfão colonial, neocolonial e mestiço 
latino-americano, ao qual apresentam gato (cultura imperial) por lebre (natureza humana) 
(Dussel, s/d, p.182-183).

Para Melo (2003), essas preocupações chamam a atenção para a necessidade de questio-
nar um mercado claramente seletivo, somente acessível em toda sua plenitude aos privilegiados 
economicamente, e a ação da indústria cultural, cada vez mais forte, propagando uma visão de 
cultura linear, superficial e unidimensional, restringindo as possibilidades de vivências de lazer 
da população e colocando em risco as manifestações da cultura popular.

Temos o grande desafio de tornar a fruição do lazer acessível a todos, de forma quali-
tativamente superior à que hoje encontramos, bem como o de conhecer a intervenção no campo 
da ação no lazer como algo que possa contribuir para superar essa lógica social pautada na 
diferença e na desigualdade. 

Para a superação dessas diferenças e desigualdades é possível verificar o surgimento de 
movimentos sociais que vêm lutando para que a sociedade possa considerar as diversas formas 
e escolhas da vida em coletividade, sem preconceitos, estereótipos e discriminações.

Estamos nos referindo a grupos que se organizam para protestar de diferentes formas com 
base no reconhecimento de que em um regime democrático é possível e necessário consi-
derar a diversidade de expressões de interesses próprios, não contemplados em razão da 
intolerância e do controle social, econômico e cultural na definição de normas gerais, por 
estarem diretamente ligadas aos intuitos de uma minoria conservadora e detentora do poder 
(Melo, 2003, p. 24).

Essas lutas/protestos têm contribuído para o questionamento de certas regras e nor-
mas, constituindo-se, então, em uma possibilidade de dar um salto de qualidade no que tange 
às relações sociais e à acessibilidade ao lazer. Nesse sentido, é possível observar os grupos de 
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“desqualificados e marginalizados” pela sociedade que criam resistências, delineadas segundo 
suas experiências concretas cotidianas. 

No Brasil, vem crescendo o número de estudos nessa área, evidenciando a força que os 
grupos de “desqualificados e marginalizados” têm na implementação de políticas públicas de lazer 
que respeitem e contemplem gostos, anseios e necessidades da população. Entretanto, apesar de 
todo esse movimento, Valla (1996) chama a atenção para alguns cuidados que os pesquisadores/
educadores devem ter para que possam compreender o que esses grupos estão querendo dizer:

A primeira é que nossa dificuldade de compreender o que os membros das chamadas classes 
subalternas estão nos dizendo está relacionada mais com nossa postura do que com questões 
técnicas como, por exemplo, lingüísticas. Falo de postura, referindo-me a nossa dificuldade 
em aceitar que pessoas ‘humildes, pobres, moradoras da periferia’ são capazes de produzir 
conhecimento, são capazes de organizar e sistematizar pensamentos sobre a sociedade e, 
dessa forma, fazer uma interpretação que contribui para a avaliação que nós fazemos da 
mesma sociedade. (...) A segunda é que parte de nossa compreensão do que está sendo dito 
decorre da nossa capacidade de entender quem está falando. (...) e a compreensão desse 
fato passa pele compreensão das suas raízes culturais, seu local de moradia e a relação que 
se mantém com os grupos que acumulam capitais (Valla,1996, p. 178).

Essas ponderações remetem para a importância dos profissionais estarem atentos, prepa-
rados para ouvir, dispostos a compreender, superando os preconceitos que existem em cada um 
de nós e que acabam por conduzir a distorções na forma de observar as diversas organizações 
sociais. Assim, trabalhar com os “desqualificados e marginalizados” requer também um esfor-
ço de superação individual de cada profissional de forma a aproximar-se, da melhor maneira 
possível, da realidade desses grupos, de acordo com o interesse específico na temática do lazer.

Então, qual seria a contribuição do profissional do lazer para o questionamento da 
ordem social e para promover uma dimensão de grande importância na qualidade de vida in-
dividual e social?

Alves Junior e Melo (2003) atentam para o fato de que, no plano cultural, não encon-
tramos apenas uma rígida orientação que baliza todos os comportamentos humanos; tampou-
co, unicamente, elementos de transgressão e resistência. Assim, “ao mesmo tempo em que nela 
[cultura] encontramos os parâmetros que propagam e mantêm a ordem social, identificamos 
potenciais para o questionamento e a superação dessa mesma ordem” (p. 52).

Dessa forma, o profissional do lazer, que atua diretamente ligado ao campo cultural, 
deve lidar com essas contradições, aproveitando o potencial de intervenção na ordem social, 
sempre respeitando as características culturais do grupo com o qual se trabalha (Alves Junior 
& Melo, 2003).

A intervenção do profissional do lazer em qualquer grupo ou comunidade não pode 
ocorrer de maneira impositiva. Não cabe a ele tentar interpretar a realidade, detectar o que nela 
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está ausente ou errado, colocando “as peças no lugar”, como se observa em muitas intervenções 
na área de atuação do profissional do lazer. Agindo dessa maneira, o profissional, enquanto edu-
cador, estará desenvolvendo uma educação “bancária”, cujo objetivo é “encher” os educandos 
de conteúdos. Para Freire (2005), “na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos 
que julgam sábios aos que julgam nada saber” (p. 67). Ainda segundo esse autor, esse tipo de 
educação “sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo 
e não com o mundo e com os outros” (p. 72).

Nesse sentido, defendo o papel do profissional enquanto mediador, que colabora para 
uma educação problematizadora e emancipadora, por meio da dialogicidade. Por isso, ao estar 
cuidadosamente inserido na comunidade, atuando com os outros e não sobre os outros, conhece 
e reconhece um pouco mais sobre os gostos e tradições do grupo, tornando possíveis a proble-
matização e o questionamento da realidade que os permeiam.

Neste processo é fundamental, segundo Freire (2006), um comprometimento profissio-
nal do educador, o que envolve um compromisso com os sujeitos envolvidos, a consciência do 
papel que cabe a cada um, a necessidade de aprimorar-se e a busca da visão crítica da realidade. 

Essa forma de agir com os outros e não sobre os outros impede que o animador con-
tribua para uma educação “bancária”, pois segundo Freire (2005):

A educação que se impõem aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação 
não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 
“encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência espacializada, mecanicistamen-
te compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como 
consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 
problematização dos homens em suas relações com o mundo (p. 77).

Para Werneck (1998), os profissionais do lazer necessitam ser capazes de interrogar 
o significado de suas ações e resolverem problemas coletivamente, questionando a realidade e 
assumindo uma atitude reflexiva face aos processos sociais e às contradições do nosso meio, 
fazendo do lazer “não um mero produto a ser consumido, mas uma possibilidade lúdica, crítica, 
criativa e significativa a ser vivenciada com autonomia e muita responsabilidade” (p. 59).

Assim, o profissional se destaca como um educador, onde sua atuação se dá em um espaço 
de maior liberdade que a escola, cuja procura é motivada pela busca de prazer; sob essa ótica 
não há, necessariamente, um conjunto de conteúdos preestabelecidos com rigidez (Melo, 2003).

De acordo com Marcellino (2000a), “só tem sentido se falar em aspectos educativos do 
lazer, se esse for considerado, (...), como um dos possíveis canais de atuação no plano cultural, 
em vista contribuir para uma nova ordem moral e intelectual, favorecedora de mudanças no 
plano social” (p. 63-64).

Alves Junior e Melo (2003) mencionam algumas possibilidades que contribuem para o 
processo de intervenção educacional:
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(...) a busca de novas formas de encarar a realidade social, direta ou indiretamente, ofere-
cidas 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, e não apenas 
paciente, do processo social (p. 52).

Há de se ressaltar ainda o duplo aspecto educativo da intervenção pedagógica no lazer: 
a educação pelo lazer e a educação para o lazer.

Segundo Marcellino (2000b), para minimizar os riscos das posturas destrutivas e da 
passividade, contribuindo para o deslocamento do conformismo a níveis críticos e criativos e 
para a justa distribuição do tempo e do espaço para o lazer para todos, deve-se “somar uma 
ação cultural democratizadora, atenta a seu duplo aspecto educativo: a educação pelo lazer e a 
educação para o lazer” (p. 70).

O primeiro aspecto colocado, ou seja, o lazer enquanto veículo de educação, significa 
aproveitar o potencial educativo das vivências de lazer, podendo trabalhar questões como valores, 
condutas, atitudes e comportamentos. Isto pode se dar, como nos aponta Marcellino (2000a) 
“(...). Tanto cumprindo objetivos consumatórios, como o relaxamento e o prazer propiciados 
pela prática ou pela contemplação, quanto objetivos instrumentais, no sentido de contribuir para 
a compreensão da realidade (...)” (p. 60).

É importante ressaltar que a educação é vista por Freire (1997) como um processo de 
formação da pessoa, o qual se inicia no lar e se estende até o fim da vida, visando a transfor-
mação por meio da vivência e de experiências adquiridas pela integração com outras pessoas.

O segundo aspecto desta reflexão diz respeito ao lazer enquanto objeto de educação, 
que seria uma preparação das pessoas para a vivência das atividades de lazer (na esfera da 
produção cultural), ou mesmo para o consumo não-conformista, almejando níveis mais críti-
cos e criativos de fruição, produção ou contemplação (Marcellino, 2000a). A intervenção do 
profissional do lazer, então, não se aterá ao pensamento dos conteúdos e valores, mas, também, 
envolverá as representações e sensibilidades. Assim, Melo (2004) ressalta como fundamental 
“(...) um processo de educação estética384, de educação de sensibilidades, o que pode permitir 
aos indivíduos desenvolverem o ato de julgar e criticar a partir de novos olhares acerca da vida 
e da realidade” (p. 14).

Dessa forma, o profissional do lazer precisa ser, fundamentalmente, um estimulador de 
novas experiências estéticas, “(...) alguém que, em um processo de mediação e diálogo, pretende 
apresentar e discutir novas linguagens; um profissional que educa ao incomodar e informar sobre 
as possibilidades de melhor sorver, acessar e produzir diferentes olhares” (Melo, 2006, p. 60).

384	 	Melo	(2006)	considera	estética	“(...)	como	o	estudo	de	um	modo	específico	de	apropriação	da	realidade,	
em	que	se	destacam	as	questões	ligadas	à	sensibilidade,	mesmo	que	vinculadas	a	outras	formas	de	
apropriação	e	com	suas	condições	históricas,	 sociais	e	culturais	 (isto	é,	mesmo	com	autonomia,	há	
uma	relação	entre	o	estético	e	o	extra-estético)”	(p.	58).
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Por fim, consideramos fundamental que, ao trabalhar com o lazer, o profissional atue 
numa perspectiva dialógica e democratizadora, entendendo o lazer enquanto veículo e objeto de 
educação problematizadora e emancipadora, comprometida com o questionamento da ordem 
social e da sua transformação e também com a promoção da qualidade de vida individual e social. 
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edUCadOr mUseaL: enTre O Lazer, a edUCaçãO e a 
preCarizaçãO 

Eline Tosta385

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

RESUMO: O lazer e a educação são direitos civis garantidos na constituição brasi-
leira. Os museus, enquanto equipamentos que possibilitam ambos direitos, tendem 
a ser importantes referenciais espaciais para a comunidade onde estão inseridos. O 
educador é o principal agente de orientação durante as visitas, e portanto, merece ser 
compreendido em sua complexidade de atuação profissional. Esse artigo demonstrou 
como a precarização do trabalho do educador museal pode comprometer a experi-
ência e o desfrute do lazer nesses equipamentos culturais.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Museus, Educador museal, Precarização.

RESUMEN: El ocio y la educación son derechos civiles garantizados en la constitución 
brasileña. Los museos, equipamientos que habilitan ambos derechos, suelen ser 
referentes espaciales importantes para la comunidad donde se ubican. El educador es 
el principal agente de orientación durante las visitas y, por tanto, merece ser entendido 
en su complejidad de actuación profesional. Este artículo demuesntra como el trabajo 
precario del educador del museo puede comprometer la experiencia y el disfrute del 
ocio en estos equipamientos culturales.

PALABRAS-CLAVE: Ócio, Museos, Educador museal, Precarización. 

inTrOdUçãO  

O lazer é conhecido pelas possibilidades de prazer e felicidade no tempo livre. Porém, 
sua dinâmica revela inclui questões complexas relacionadas ao contexto do modelo econômico 
vigente na nossa sociedade. Para isso, buscamos por meio desse estudo revelar parte dessa com-
plexidade: o trabalho de quem atende pessoas a lazer. No estudo de caso apresentado, o foco é 
o trabalhador do lazer cultural em museus, especificamente. 

Para acessar o lazer em estabelecimentos culturais não basta apenas acessibilidade física. 
O acesso desse tipo de lazer inclui também o processo de interpretação histórica e artística, no 

385 E-mail: elineufes@gmail.com
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qual o desempenho dos profissionais desses equipamentos é essencial à comunicação dos valores 
do acervo visitado. Dessa maneira, o atual estudo propõe uma análise da atuação dos educadores 
museais e sua contribuição na experiência de lazer em museus. Para isso buscamos aprofundar 
nosso pensamento quanto à pergunta: Qual a relação entre o trabalho dos educadores museais 
e a experiência de lazer em museus? 

Nesse artigo apresentamos uma análise de caso de uma profissional que atua quatorze 
anos como arte educadora em museus. A entrevistada também integra um coletivo de profissionais 
de formações múltiplas (museolgia, pedagogia, audiovisual, artes plásticas, artes visuais e design 
gráfico) que busca a democratização dos museus na sociedade brasileira. O estudo considera o 
educador museal como essencial à experiência dos visitantes de museus e, portanto, revelador 
quando às possibilidades do lazer cultural. Além disso, considera-se oportuno a realização desse 
estudo, principalmente na atual configuração de políticas públicas para museus e adaptação 
dessas instituições em situações da pandemia da Covid-19. 

O estudo caracteriza-se por ser qualitativo com utilização de instrumento de questio-
nários de entrevista semiestruturada via telefone e gravada com a finalidade de transcrição. A 
respondente foi identificada com o pseudônimo de Beatriz Sampaio, tem 36 anos de idade, e 
é graduada em Gravura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). A pesquisa incluiu também uma entrevista transmitida ao vivo (live) através da rede 
social Instragram, sendo parte da série “Bate-papo com trabalhadores do turismo pelo mundo”.  
Essa série de entrevistas ao vivo acontece semanalmente no perfil do Grupo de Pesquisas sobre 
condições de trabalho no turismo, vinculado à Universidade Federal do Tocantins (UFT), e conta 
com participação ativa dos espectadores envolvidos. 

A entrevista semiestruturada contou com roteiro de perguntas abertas, com acesso prévio 
da entrevistada e também com perguntas realizadas ao vivo pelos espectadores da transmissão. 
A entrevista foi organizada em três blocos de temas: o profissional da área; a função de conciliar 
lúdico e educacional e situação dos museus no contexto da pandemia Covid-19. 

reFerenCiaL TeÓriCO

O Lazer e a espaCiaLidade

Uma das propriedades mais consensuais entre os pesquisadores é de que o lazer é um 
escape das obrigações, uma compensação aos trabalhadores exaustos que buscam se liberarem 
e renovação de energias para abastecer a rotina do trabalho (Camargo, 1989; Marcellino, 2002; 
Russell, 2002). É relevante destacar que o tempo de trabalho inclui tanto o tempo em local de 
trabalho, assim como o tempo de preparo de trabalho. Além disso, o tempo dedicado à satisfação 
das necessidades básicas (das obrigações sociais). O que remanesce dessas atividades é o tempo 
disponível para realizar atividades de lazer (Orio, 2019).  

O lazer é garantido na Constituição Brasileira, no capítulo dos direitos sociais, que 
inclui “a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
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proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (Brasil, 1988). Porém, a 
crescente precarização do labor e de taxas de desemprego conflitam com muito desses direitos 
de modo que as possibilidades de usufruto do tempo livre sejam drasticamente diminuídas. Isso 
se deve à organização do trabalho no modo de produção capitalista e a expansão neoliberalista 
que retiram os direitos do trabalhador. Além da perda da consciência sobre as funções que exerce 
no emprego que atua, o sujeito torna-se inconsciente do tempo de vida fora do trabalho o que, 
consequentemente, resignifica o sentido do lazer. 

A moral do trabalho está tão intricada a ponto de naturalizar a realidade do trabalho 
precarizado e mistificar o trabalho duro (Padilha, 2000; Russell, 2002). Dessa maneira, o anti-
lazer (a negação do lazer) penetra eficazmente na vida das pessoas, com o objetivo de manter 
o status quo da sociedade industrial e urbana. O lazer seria aquilo que nos diverte para nos 
distrair e nos desviar de pensar na nossa condição de vida, na exploração do trabalho, ou seja, 
um instrumento de dominação e de alienação. Assim, a restrição ao lazer de qualidade priva 
as pessoas da vivência prazerosa e nada justifica essa privação em benefício da produtividade 
excessiva (Cavalcanti, 1982; Marcellino, 2002; Russell, 2002).

Mills (1965), ainda na década de sessenta, destacou o lazer predominado pela distração 
e não pelo estímulo à experiência criadora e pelo aperfeiçoamento cultural. Esse lazer está em 
oposição do ideário de sociedade emancipada em que os sujeitos são capazes de identificar “seus 
próprios interesses e alcançá-los, articulando atividades individuais com necessidades sociais [...] 
tornada efetivamente humana e social” (Padilha, 2000, p. 17).  

Admitir a emancipação por meio do lazer na vida moderna significa considerá-lo um 
tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem moral e 
cultural. Mudanças essas necessárias para a implantação de uma nova ordem social (Marcellino, 
2002). Diferente da distração, o lazer verdadeiramente vivido pode oferecer desenvolvimento 
pessoal e social, com teor educativo.

Nesse sentido, é importante frisar o caráter receptor dos sujeitos na atividade de lazer. 
O receptor, aquele que está na posição de receber a abordagem interativa da atividade, influen-
cia na elaboração da mensagem do emissor. A razão da atividade é ter um receptor. Camargo 
(1989) aponta que no âmbito da sociologia da comunicação, estudos revelam que a assimilação 
da mensagem pelo receptor é mais relevante socialmente do que as intenções do emissor. A so-
ciologia da educação, por sua vez, afirma que o educando é o sujeito, protagonista do processo 
educativo e não o professor, ou a escola. Porém, a postura do receptor, aquele que está usufruindo 
a atividade determina a atitude e envolvimento passivo ou ativo no processo (Dumazedier, 1976; 
Marcellino, 2002). Ou seja, não é a atividade que delimita se o lazer será passivo ou ativo, mas 
sim a postura, a atitude que o sujeito assume. A atitude do sujeito no lazer pode ser ativa ou 
passiva. Segundo Marcellino (2002), essa diferença é muito importante, pois estabelece o que é 
a prática do lazer e o consumo no lazer. 

A postura passiva oferece menos interação e uma relação consumista do lazer. Para 
Marcellino (2002), essa postura representa uma ameaça ao desenvolvimento prático de ativi-
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dades culturais, por exemplo. O autor também afirma que as condições da nossa sociedade são 
mais favoráveis ao consumo do que o exercício criativo e cultural nas atividades de lazer. Isso 
evidencia, em partes, a razão de interesse por determinados equipamentos de lazer que outros. 

No caso do Brasil devemos considerar, ainda, que muitas cidades carecem de equipamen-
tos específicos de lazer em número e qualidade necessária para atender a toda população. Mesmo 
quando as cidades possuem número razoável de equipamentos de lazer, existe subutilização por 
falta de conhecimento (Marcellino, 2002; Pires, 2002) e democratização, principalmente daqueles 
dedicados à cultura, à educação e à arte. Afinal, democratizar o direito ao lazer [e outras espécies 
de direitos] é algo que choca as classes dominantes (Russell, 2002).

Moesch (2007) destaca que a lógica mercadológica [e imobiliária] transformou espaços 
urbanos em produtos culturais para o consumo no tempo de lazer. Dessa forma, a distribuição 
desse lazer no espaço não ocorre de forma democrática já que “só alguns cidadãos tem acesso a 
esse estado de espírito, ao conforto, à qualidade de vida, ao passo que outros não podem deles 
usufruir pelo alto grau de pauperização de suas vidas” (Marcellino, 2003, p. 22). Assim, o direito 
justo e igualitário ao lazer na cidade está condicionado às condições econômicas e sociais dos 
sujeitos. 

Porém, também devemos considerar aqueles que trabalham com o lazer, suas condi-
ções de trabalho, formação, desafios de atuação, entre outros, para que possamos esclarecer as 
possibilidades de oferta de lazer realmente vivido em equipamentos de cultura. A mesma preca-
rização do trabalho estaria também afetando esses profissionais? De que forma a precariedade 
do trabalho no lazer afetaria a experiência do visitante de museus? São também indagações que 
também inspiram a realização desse estudo. 

Lazer em mUseUs O edUCadOr mUseaL

O espaço geográfico não se restringe à localização de onde acontecem os fenômenos, mas 
também de dimensão abstrata, de conteúdo social característico das relações humanas em um 
espaço-tempo determinado (Haesbaert, 2006; Carlos, 2011). Portanto, a referência das pessoas 
não é apenas geográfica, mas inclui também a referência simbólica, abstrata e de pertencimento.

Haesbaert (2006) destaca que o território não deve ser compreendido apenas como 
um princípio material de apropriação, mas por um princípio cultural de identificação, em que 
também se estabelecem relações de pertencimento, sendo fonte da relação afetiva com o espaço. 
Dessa forma, o contato cultural com o lugar revela essas relações de afirmação dos seres com 
a espacialidade.  O lazer pode ser uma via promotora desse contato, apesar de não ser a única.

Os equipamentos de lazer cultural são importante espaços para a  interpretação do lugar 
e do patrimônio. No caso dos museus, o papel é ainda mais complexo, pois exige da instituição 
atuação em três áreas distintas: o estudo (a pesquisa científica), a educação e o deleite (lazer). 
Apesar de distintas, a atuação concomitante nessas áreas é totalmente possível. O equilíbrio 
delas permite aos museus estabelecerem um vínculo permanente com o entorno, transmitindo 
ao seu público tudo que possa enriquecer tanto em nível intelectual como emocional. Assim, os 
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museus devem oferecer à sociedade todos os conhecimentos extraídos de seu acervo para que 
assim seja uma ponte entre, patrimônio e o público, promovendo conhecimento e pensamento 
crítico (Mendonza, 2012) e emancipatório. 

Porém, essa ponte enfrenta, muitas vezes, falta ou escassa acessibilidade e interesse pelo 
museu. A falta de uso de ferramentas adequadas que ofereçam pautas de visitação e aponte 
condutas de visita contribui com que, certas vezes, as instituições museísticas sejam espaços su-
butilizados.  O museu tem focado na educação para dar vez às funções recreativas, entendendo 
a animação cultural como uma das possibilidades de intervenção pedagógica nos momentos de 
lazer (Melo, 2004; Mendonza, 2014). 

A animação cultural não é exclusividade do lazer. Também pode acontecer em ambiente 
escolar, por exemplo. Porém, nesse trabalho destacamos o ambiente dos museus enquanto equi-
pamento especializado para a prática lúdico-educativa. No caso dos profissionais desses espaços, 
a atuação é voltada para a interpretação patrimonial em que assumem para si o papel de me-
diadores e formadores culturais, que devem interpretar as necessidades do grupo, mas também 
convidando o público a construir o processo de reflexão. Assim, o educador cultural convida 
as pessoas a obter conexão com outra realidade (Melo, 2004). A atuação desse profissional é 

como a de um estimulador de novas experiências estéticas, alguém que, em um processo 
de mediação e diálogo, pretende apresentar e discutir, induzir e estimular o acesso a novas 
linguagens; um profissional que educa ao incomodar e informar sobre as possibilidades de 
melhor sorver, acessar e produzir diferentes olhares (Melo, 2004, p. 14).

Porém, ser funcionário de museus com concepções inovadoras estando preso às rotinas 
e à inércia da instituição torna a função ainda mais árdua. Também destaca que é mais árduo 
estar na posição de visitante, pois dificilmente se pode ir além do que a visita oferece, sobretu-
do se o museu [e o acervo] possuir aspecto imponente e, de alguma forma, censurar visitantes 
inibidos (Mendonza, 2012). Determinismos culturais, sociais, políticos e econômicos também 
estão envolvidos no percurso da visita e a sensibilidade do educador museal é imprescindível para a 
democratização dos valores do acervo. 

Também devemos acrescentar que os trabalhadores dos museus também possuem expe-
riências individuais e pessoais com o acervo de seu ambiente profissional que irão determinar as 
condições do lazer dos visitantes. No caso dos educadores museais estes estão inseridos “numa 
arena de conflitos, imbuída em um jogo de relações de forças presente nas distintas significa-
ções e apropriações atribuídas aos objetos” musealizados (Castro, Soares, & Costa, 2020, p. 
10). Portanto, essa profissão é necessariamente ideológica e política que incentiva a reflexão e a 
construção coletiva do pensamento crítico coletivo. 

Porém, inevitavelmente a precarização do trabalho também tem afetado esses trabalha-
dores, há muitos anos afetados por outras questões do exercício da profissão. O processo dessa 
precarização foi acentuado com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017) e 
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a Nova Previdência (emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019), impulsionando 
o processo de “uberização386” do setor. Essa etapa inclui 

um amplo processo de precarização que desponta desde a não realização de concursos nas 
instituições públicas; à promoção de terceirizações, atrelando a atividade à volatilidades de 
projetos dependentes de financiamento público via leis de incentivo (ou a ausência destes) 
com prazos de realização determinados; as contratações no modelo Microempreendedor 
Individual (MEI); a utilização de estagiários no cumprimento de funções outrora realiza-
das por profissionais formados culminando com um possível (ou pretendido) fenecimento 
dessa atividade profissional no seio das instituições museais. Verificamos, nesse sentido, a 
uberização como uma etapa para extinção desta atividade profissional, preconizada como 
essencial ao campo desde meados do século passado (Coletivo 4+1, 2020). 

Essa conjuntura de fatores complexifica ainda mais o desempenho das funções do 
educador museal, responsável por realizar in loco e em tempo real a ponte de comunicação 
museu-visitante, tonando o lazer uma experiência realmente vivida a partir da participação dos 
diferentes sujeitos envolvidos com o patrimônio cultural.  

O edUCadOr mUseaL: COnCiLiandO Lazer e preCarizaçãO dO 
TraBaLHO 

Comumente voltamos o nosso olhar ao acervo patrimonializado e aos visitantes que 
desfrutam das visitas descompromissadas aos museus. Porém, também é necessário compreender 
a “ponte” que liga ambos os lados. Em entrevista à educadora museal Beatriz, iniciamos per-
guntando sobre sua trajetória. A entrevistada relata que a decisão foi difícil e causou angústia 
desde a escolha do curso de graduação. Graças ao apoio da irmã mais velha teve contato com 
o ambiente universitário na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), que favoreceu sua decisão pela graduação em Gravura na mesma universidade. 

A carreira profissional iniciou por meio de vagas de estágio expostas no mural da Uni-
versidade, porém não indicava a instituição contratante, apenas o perfil necessário para atender 
a vaga. Nessa oportunidade, o estágio era no final de semana, não comprometendo o curso de 
graduação, que exigia disponibilidade integral durante os dias “úteis” da semana. No período 
de graduação, Beatriz relata ter dado conta de como as vagas no setor cultural são pouco divul-
gadas. Ela afirma que

386	 A	palavra	refere-se	ao	modelo	de	trabalho	implantado	Uber Technologies Inc., empresa multinacional 
com	 sede	 no	Vale	 do	 Silício,	 na	Califórnia	 e	 fundada	no	 ano	de	 2009.	 Essa	 empresa	 atua	 na	 área	
do	 transporte	 privado	 urbano.	 O	 termo	 foi	 capturado	 para	 outros	 setores	 da	 economia	 já	 que	
aplicativo	de	viagens	“ao	operar	a	partir	do	enganoso	mote	de	caronas	remuneradas	e	sob	verniz	de	
empreendedorismo	escamoteia	um	complexo	sistema	de	precarização	laboral,	marcado	por	jornadas	
extenuantes,	 insegurança	 trabalhista	 e	 insalubridades	 diversas”, assim	 como	 outras	 profissões	
(COLETIVO	4+1,	2020,	p.	3).
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essa questão de vaga é muito complicada. Muitas dessas vagas não são abertas claramente. 
Muitas delas são feitas por indicação de amigos, as vezes você recebe e-mail ou mensagens 
solicitando se você preenche o perfil daquela vaga. Por exemplo, as chamadas e os editais 
de convocação não sei, eu não vejo como uma coisa aberta e transparente. Muitas empresas 
acabam divulgando em aplicativos oportunidade de vagas de emprego. Na minha parte 
quando iniciei, ou em mural da universidade, não avisava na chamada nem qual era o 
museu ou equipamento em que eu ia trabalhar. Só falava mais ou menos a função e pedia 
para entrar em contato e enviar o currículo. É mais que palavras chaves. Bem nesses 14 
anos claro que já levei vários “não” de algumas empresas e nunca eu recebia um retorno 
de porque eu não me enquadrava, se o meu perfil não se enquadrava se não tinha tanta 
experiência na área. [...] essa recusa de não saber o porquê do não preenchimento daquela 
vaga com seu currículo (Sampaio, 2020).  

Beatriz também indica a dificuldade quanto à nomenclatura do profissional nesse setor. 
Pois, segundo ela, existe uma ampla diversidade de nomenclaturas que são: educadores museais, 
monitores, monitores de galeria, mediador cultura, animador cultural,  facilitador, educador, artista 
educador, arte educador, guia e mediador. Beatriz conta que essa amplitude complica a situação do 
profissional da área de educação em estabelecimentos culturais, já que não regulamenta a atuação, 
permitindo que cada instituição tenha um regimento próprio para o desempenho de atividades.   

Além disso, as instituições podem fazer diferentes tipos contratações. Essas contratações 
podem ser: Carteira de Trabalho assinada de acordo com as Leis Trabalhistas do Brasil (CLT); 
Micro Empreendedor Individual (MEI), que são os contratos autônomos; contratos terceiriza-
dos, que são os trabalhadores temporários. Muitas instituições fazem essas contratações por 
meio de lei de incentivo cultural. Sobre a diferença de carga horária, algumas instituições fazem 
diferenciação de acordo com o tipo de contratação, podendo variar de seis a nove horas por dia. 
Os dias trabalhados também variam podendo ser de terça a domingo, com folga nas segundas-
feiras, ou uma folga pela lei que é o domingo. Beatriz salienta que essa situação “varia muito 
com cada instituição e com o regimento” da contratação.

A entrevistada enfatiza que existe a tendência da precarização do trabalho de educador 
em museus devido a essa amplitude de possibilidades de nomenclaturas, contratações e de regi-
mentos, que afetam diretamente a atuação do trabalhador nesses estabelecimentos. Ela afirma 
“tem instituição que você tem o educador com carteira assinada e tem monitor que são estagiários, 
ou contratados por MEI [...]. Cada setor tem um padrão de contratação”. 

A entrevistada menciona que o valor do ingresso pode afastar o público, principalmente 
em caso de famílias numerosas e com crianças. Cita o exemplo de um caso que vivenciou em um 
museu central do Rio de Janeiro, em que as pessoas com vulnerabilidade social passavam o dia 
no museu assistindo vídeo, fazendo cursos de capacitação, lendo livros, e tinha carteirinha de 
usuário da biblioteca. A educadora museal entrevistada menciona que, muitas vezes, essas pes-
soas não possuem documentação. Nesse caso, a carteirinha da biblioteca do museu era o único 
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documento com nome social e data de nascimento que o usuário portava em sua vida. Beatriz 
conta que quando a segurança do museu abordava o usuário, ele podia comprovar que era fre-
quentador do espaço, se reafirmando sua presença ali. Para ela, a carteirinha era o instrumento, 
o registro de que aquele sujeito existia na sociedade e, portanto, zelava pelo documento. Assim, 
o museu contribuía integrando pessoas marginalizadas e fazendo com que se sentissem parte 
da sociedade. Assim, o museu não era apenas um lugar para conhecer a arte, mas um ambiente 
fora do cotidiano.

A entrevistada enfatiza que é necessário criar oportunidades de acesso aos museus. 
Apesar de, muitas vezes, se tratar de questões complexas, existem museus que são gratuitos e 
podem ser acessíveis às pessoas com vulnerabilidade social. Entre as principais necessidades está 
o despertar do interesse.  

A entrevistada relata que, atualmente, desenvolve pesquisas e práticas com foco na 
acessibilidade universal (propostas pedagógicas voltadas para pessoas cegas, surdas e com defi-
ciências múltiplas). Em sua fala final, destacou a necessidade e importância de que profissional 
de educação em museus sempre busque o estudo e foque nas lacunas para acessibilizarem a 
experiência do lazer e da educação nos equipamentos museais. 

 COnCLUsÕes

As recentes alterações trabalhistas e a flexibilização e precarização do trabalho têm 
afetado também os trabalhadores do lazer e da cultura. Percebe-se que esse processo afasta as 
possibilidades de regulamentação, necessárias há, muitos anos, pelos profissionais dessas áreas. 
Portanto, a flexibilização e uberização nos espaços museais comprometem ainda mais as possi-
bilidades de lazer e emancipação da sociedade, já que os trabalhadores da linha de frente desses 
equipamentos são submetidos a cargas horárias, regimes de trabalho e contratações diversas e, 
até mesmo, conflitantes com a necessidade do museu enquanto agente social. 

Considera-se que a precarização do educador museal é uma expansão da precarização 
do direito ao lazer e à cultura. A expansão neoliberal que aumenta gradativamente o fosso social 
não esgota as possibilidades de retirar direitos coletivos de gozo do tempo livre e à emancipação 
da sociedade por meio da educação. Em vez disso, impele o ser humano à moral do trabalho e 
à precarização da vida. 

Acredita-se que esse estudo pode contribuir com estudantes e profissionais da área de 
lazer, cultura, arte, educação e turismo, interessados em contextualizar a teoria e a prática do 
exercício das funções em equipamentos museais. Salientamos que a pesquisa deve ser ampliada, 
cabendo maior contextualização com a situação das consequências da pandemia do Covid-19 
e os novos desafios, a partir de então, para profissionais, museus, visitantes e preservação do 
patrimônio cultural. Acredita-se, ainda, que a análise das políticas públicas vigentes tem a pos-
sibilidade de contribuir com maior aprofundamento da temática. 
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mUseUs e Lazer: BreVes reFLeXÕes

Luiza de Souza Lima Macedo387

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO: O artigo é um recorte de dissertação de mestrado e propõe uma breve 
reflexão teórica, a partir dos apontamentos feitos no trabalho, acerca dos museus 
como espaços de lazer, buscando aproximações entre os estudos do Lazer e questões 
e conceitos afetos à museologia.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Museus. Animação Cultural.

RESUMEN: El artículo es un extracto de tesis de máster y propone una breve reflexión 
teórica a partir de las notas realizadas en el trabajo, acerca de los museos como 
espacios de ocio, buscando aproximaciones entre los estudios del ocio y cuestiones 
y conceptos relacionados con la museología.

PALABRAS CLAVE: Ócio. Museos. Animación Cultural.

inTrOdUçãO

O presente artigo é um recorte de minha dissertação de mestrado intitulada “Lazer e 
Aprendizagem: interseções a partir de visitas familiares a museus universitários de ciências” 
(Macedo, 2020) onde proponho reflexões sobre as relações entre lazer e aprendizagem, a partir 
de pesquisa realizada com visitantes familiares de dois museus universitários de ciências: Espa-
ço do Conhecimento (UFMG) e o Museu de Ciências Naturais (PUC Minas), ambos em Belo 
Horizonte. Neste artigo, proponho uma breve reflexão teórica, a partir dos apontamentos feitos 
no trabalho, acerca dos museus como espaços de lazer, buscando aproximações entre os estudos 
do Lazer e questões e conceitos afetos à museologia.

387 E-mail:	luizasl.macedo@gmail.com
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mUseUs e Lazer: aprOXimaçÕes

Pode-se dizer que a definição de museu é tarefa árdua e complexa, apesar de haver certo 
consenso de que “os museus sempre tiveram um papel importante na sociedade, como guardiões 
da memória e do patrimônio dentro do contexto social e cultural das comunidades e lugares” 
(Aguiar, 2018, p. 17). 

Segundo Julião (2006), a palavra museu deriva do grego mouseion, templo das nove 
musas filhas de Zeus e Mnemosine. Esse templo era, segundo a mitologia grega, dedicado ao 
estudo científico e à contemplação. Cada uma das nove musas representava uma expressão 
artística: Calíope, musa da poesia épica; Clio, da História; Erato, da poesia lírica; Euterpe, da 
música; Melpômene, da tragédia; Thália, da comédia; Terpsícore, da dança; Urânia, da astrono-
mia e astrologia e, por fim, Polímnia, do hino sagrado.

As primeiras notícias de instituições semelhantes aos atuais museus são encontradas em 
Alexandria, no Egito, datadas de aproximadamente 280 a.C. (Instituto Brasileiro de Museus, 
2014; Almeida, 2001) e configurava-se como um “templo do saber, com exposições de arte, 
biblioteca, anfiteatro, jardim botânico e observatório” (Instituto, 2014, p. 4). Também há notí-
cias dessas instituições durante o Império Romano, onde os saques oriundos das conquistas de 
territórios passaram a fazer parte de um vasto acervo de coleções que representavam o poderio e 
o triunfo romano. É interessante salientar que em ambos os exemplos, as coleções e exposições, 
eram vinculadas e mantidas pelo Estado (Instituto, 2014). 

Historicamente, a trajetória dos museus está relacionada às classes dominantes (Chagas, 
2011). Até fins do século XVIII, o acesso aos Gabinetes de Curiosidades, antecessores do que 
hoje entendemos como museus, era restrito a convidados ilustres e acadêmicos, tendo como ob-
jetivo a contemplação (Raffaini, 1993). Os museus passam por uma importante transformação 
com a Revolução Francesa, e seu papel como ferramenta de dominação cultural é reafirmado. A 
partir de então, os novos grupos que ocupam o topo da hierarquia social e econômica passam 
a se apropriar desses espaços: “a nova classe, a burguesia, via nos museus um local que deveria 
refletir o seu estabelecimento” (Instituto, 2014, p. 22). Segundo Marandino (2008), esse período 
é marcado pela

progressiva entrada de um público mais amplo, e de classes sociais diferenciadas, nos recintos 
museológicos. Foi como parte de um projeto de nação, em um esforço de modernização da 
sociedade, que em fins do século XVIII o museu passou a ser considerado como um lugar 
do saber e da invenção artística, de progresso do conhecimento e das artes, onde o público 
poderia formar seu gosto por meio da admiração das exposições (Marandino, 2008, p. 9).

Em meados do século XX, o público começa a ser considerado na constituição das 
exposições, pois acreditava-se que o museu poderia ser importante ferramenta para “educar o 
cidadão comum (educação de massa) e fazer com que o público conhecesse e experimentasse o 
progresso científico e tecnológico” (Cazelli, Marandino, & Studart, 2003, p. 3). No entanto, as 
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exposições ainda são pensadas e produzidas pelos próprios profissionais do museu, sem parti-
cipação ativa da sociedade.

É nesse período que é fundado o Conselho Internacional de Museus – ICOM – em 1948, 
alinhado às ideias da Nova Museologia.388 O público deixa de ser coadjuvante na experiência 
museal e passa a ser decisivo para as tomadas de decisões (Marandino, 2008). A partir de então, 
começam a ser percebidos como espaços democráticos e de manifestação da cidadania, até que 
em fins do século XX e início do XXI eles passam

por um processo de democratização, de ressignificação e de apropriação cultural. Já não se 
trata apenas de democratizar o acesso aos museus instituídos, mas sim de democratizar o 
próprio museu compreendido como tecnologia, como ferramenta de trabalho, como dispo-
sitivo estratégico para uma relação nova, criativa e participativa com o passado, presente 
e futuro (Chagas, 2011, p. 5).

Chagas (2012) percebe o museu contemporâneo como espaço de tensões, espaço de 
lutas e antagonismos, uma vez que devem, deixar de ser espaço de controle social e passar a 
ser um espaço para debates e representações múltiplas da sociedade, podendo ser meio para a 
efetiva democratização dos saberes e culturas. Cada vez mais os museus passam a ser espaços 
de debates, reflexões, de exposição de múltiplos conhecimentos, culturas e pontos de vista. 

O Conselho Internacional de Museus (ICOM), entidade internacional não governa-
mental destinada a elaborar políticas internacionais para museus, compreende museu como 
uma instituição sem fins lucrativos a serviço do desenvolvimento da sociedade que “adquire, 
conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e lazer, testemunhos dos povos 
e seu ambiente” (Desvallés & Mairesse, 2016, p. 36). Assim, vemos já os primeiros indícios de 
aproximações entre museus e lazer, uma vez que este último compõe a atual definição. 

Por sua vez, o lazer é um campo de estudos relativamente recente, tendo recebido mais 
atenção, no Brasil, a partir dos anos 1970, quando alguns grupos de pesquisa vinculados a uni-
versidades e ao Serviço Social do Comércio (SESC) passaram a se debruçar sobre os estudos e 
formação profissional para a área (Silva, 2017; Isayama & Lacerda, 2010; Gomes, 2008). Ele 
se constitui como campo multidisciplinar, sendo ainda possível identificar algumas lacunas na 
produção de conhecimento sobre a temática, pois há muito o que se pesquisar, muitas disciplinas 
a relacionar, muitos pontos a investigar (Magnani, 2018). Segundo Sousa e Melo (2009): 

388	 	Para	a	museóloga	Maria	Célia	Teixeira	Moura	Santos	(2002),	o	Movimento	da	Nova	Museologia	é	“um	
dos	momentos	mais	significativos	da	Museologia	Contemporânea,	por	seu	caráter	contestador,	criativo,	
transformador,	enfim,	por	ser	um	vetor	no	sentido	de	tornar	possível	a	execução	de	processos	museais	
mais	 ajustados	 às	 necessidades	 dos	 cidadãos,	 em	 diferentes	 contextos,	 por	 meio	 da	 participação,	
visando	ao	desenvolvimento	social”	(Santos,	2002,	p.	94).



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

948 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

O conceito de lazer tem sido debatido e reconstruído em seu campo específico de estudos, 
desde a ideia de “tempo livre” que não apreende a complexidade do objeto, até as discussões 
que o consideram construção cultural, fenômeno social e, no Brasil, direito social defendido 
em constituição. Compreendo o lazer mais do que um tempo residual do tempo de traba-
lho, mas um tempo de liberdade, tempo potencial para o exercício de escolhas que pode 
efetivamente ser preenchido (ou não) por atividades ou manifestações culturais (Sousa & 
Melo, 2009, p. 2).

Seria, então, no tempo de lazer que, na sociedade capitalista contemporânea, os sujeitos 
têm liberdade para efetivamente controlar o que fazer, decidindo a melhor forma de usufruir desse 
tempo. Assim, não seria possível apreender o lazer de forma isolada, apenas como contraponto ao 
trabalho, mas de forma dialógica e integrada com as demais esferas da vida. Para Soutto Mayor 
e Isayama (2017, p. 19), o lazer deve ser compreendido “como manifestação histórico-cultural 
intrínseca às complexidades da vida em sociedade” .

Segundo Gomes (2008), o lazer é composto por quatro elementos fundamentais e in-
terrelacionados: o tempo, o espaço, as manifestações culturais e a ludicidade. Sendo os museus 
espaços onde é possível se expressar e interagir social e culturalmente por meio de jogos, brin-
cadeiras, diálogos, imaginação, eles podem ser considerados espaços de lazer e meio de acesso 
e produção cultural (Lopes, 2014). Para Gomes, o lazer pode ser definido

como uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de manifestações 
culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo 
relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o 
trabalho produtivo (Gomes, 2008, p. 125).

Como pontua a autora, é importante pensar as manifestações culturais e a cultura no 
plural, de forma múltipla e multifacetada, dinâmica, em constante (re)construção e ressignifica-
ção por parte dos agentes culturais. Esta pontuação acerca das manifestações culturais, situada 
na reflexão feita por Gomes (2008) sobre o Lazer poderia ser lida, também, como uma reflexão 
acerca dos espaços museais. Segundo Chagas (2011), os museus devem ser plurais, abertos à 
multiplicidade cultural e social, havendo movimentos que buscam a abertura dos museus para 
as múltiplas culturas, de forma a abranger e acessar diferentes sujeitos sociais, como é o caso 
da Museologia Social, que entende que as instituições museológicas devem ter como premissa 
servir ao desenvolvimento da sociedade como um espaço de lazer e educação.

Nesse sentido, Melo (2004) aponta que é importante pensar em estratégias para a real 
democratização da cultura, de modo que suas múltiplas formas estejam representadas e em cons-
tante diálogo com os variados agentes sociais que acessam (ou deveriam acessar) as instituições 
museológicas, como apontado pela Museologia Social. O autor sugere o conceito de Animação 
Cultural como alternativa ao controle cultural exercido pelas elites em relação às classes mais 
baixas, que é definida por ele
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como uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção pedagógica), pautada 
na ideia 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 do 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 construção de uma sociedade mais justa 
(Melo, 2004, p. 5).

Concebe, então, a mediação como ferramenta importante para a democratização do 
acesso à cultura (Melo, 2004). Segundo Nascimento (2008), a mediação é um conceito nômade, 
que pode ser compreendido sob várias óticas e conceituado a partir de muitas ciências, como a 
antropologia e a comunicação. Aqui tomo o conceito sob três perspectivas: “1) ligação de uma 
forma estática entre sujeito e os objetos; 2) transformação de significado atribuído pelos sujeitos 
a objetos de hierarquias diferentes e 3) transformação de significados a partir de ações do sujeito 
sócio-histórico sobre os objetos das culturas” (Nascimento, 2008, p. 15).

Essas práticas consideram a heterogeneidade do público, construindo relações dialéticas 
em que os indivíduos são convidados a serem ativos na construção do raciocínio, das atividades 
e das reflexões. Mais que dar acesso à cultura erudita, a Animação Cultural busca a valorização 
das culturas em sua multiplicidade e dinamismo, reconhecendo a todos como produtores cultu-
rais. Vale aqui pontuar que, para Teixeira Coelho, a democracia cultural é aquela que, 

contrariamente a um programa de serviços culturais, [é] uma política de sustentação e 
ampliação do capital cultural que passe pela discussão das formas de controle da dinâmica 
cultural [que] pode criar as condições para práticas culturais duradouras, quer de consumo 
quer de produção (Teixeira Coelho, 1997, p. 144).

Melo (2004) entende que a democracia cultural é viável apenas a partir do momento em 
que haja a construção de uma cultura comum, coletiva, onde os bens culturais sejam compreen-
didos dentro da lógica em que são produzidos. Assim, o desafio que se coloca é que a sociedade 
entenda e aceite que todos são produtores culturais, garantindo acesso e trânsito cultural. Para isso, 
é importante que os indivíduos se percebam desta forma, o que precisa de estímulo e incentivo, 
que poderiam vir dos Animadores Culturais, de forma a buscar uma nova relação entre cultura 
e sociedade, “uma nova sinergia entre uma cultura que se renova mais fácil e rapidamente do 
que muitas outras estruturas da sociedade e que exatamente por isso pode servir de locomotiva 
para um real e efetivo outro mundo” (Teixeira Coelho, 2008, p. 48).

Podem ser denominados de Animadores Culturais todos aqueles que se preocupam em 
construir novas pontes, novos olhares e novas formas de educação estética, pensando que “tudo 
pode ser acessado desde que os indivíduos sejam educados para exercer conscientemente seu 
direito de escolha” (Melo, 2004, p. 12).



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

950 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

Pensando nos museus como espaços de lazer, democráticos e de afirmação da cidada-
nia (ou que, pelo menos, deveria ser, como apontado pela Museologia Social) (Chagas, 2011), 
podemos pensá-los como espaços privilegiados de Animação Cultural, que constroem a partir 
do diálogo, espaços acessíveis e abertos ao debate, refletindo anseios e desejos sociais, possibi-
litando interação, apropriação e reflexão crítica sobre a cultura (Gomes, 2006). Eles podem ser 
entendidos como espaços de lazer por sua essência cultural e lúdica,389 estimulando a interação 
e a produção cultural por meio de jogos, brincadeiras e diálogos de forma fluida e dinâmica, por 
meio, principalmente, das ações educativas. 

Como opção de lazer, os museus têm a oportunidade de propor a seus visitantes ques-
tionamentos e reflexões que podem levar a mudanças significativas na ordem social atual. Assim, 
eles possibilitam a produção de cultura, uma das funções do lazer, uma vez que, segundo Gomes 
(2008, p. 130), “o lazer se concretiza em um tempo qualificado, redimensionado e ressignificado 
pelos sujeitos que o vivenciam”, o que pode ocorrer em uma visita a museu.

Nesse sentido, é premente estreitar os laços entre os estudos do Lazer e da Museologia, 
de modo a compreender os museus como equipamento de lazer, potencializando e difundindo 
cada vez mais as práticas culturais e tentativas de democratização de acesso aos museus. É 
importante pensar, também, que a Animação Cultural pode ser uma ferramenta para ampliar 
o acesso aos museus, uma vez que apenas 1,7% de homens e 4,7% de mulheres brasileiras 
participantes de pesquisa sobre Lazer indicaram praticar o Lazer Intelectual, no qual estão 
inseridas as visitas a museus, bibliotecas e pinacotecas (Soutto Mayor & Isayama, 2017). Neste 
mesmo estudo, quando perguntados sobre o que gostariam de fazer no tempo livre, mas que 
efetivamente não fazem, a quantidade de respondentes que indicou desejo pelo lazer intelec-
tual ficou em 1% tanto para homens quanto para mulheres. Quando os entrevistados eram 
perguntados por que efetivamente não realizavam as práticas de lazer que desejavam, a maior 
parte deles indicou que a falta de recursos financeiros e de tempo impactava negativamente 
(Soutto Mayor & Isayama, 2017).

No que tange aos recursos financeiros, em relação ao lazer intelectual, é interessante 
pensar que, conforme indicavam Bourdieu e Darbel em seu clássico livro da década de 1960: 
O Amor pela Arte (2007), a entrada aos espaços culturais ser gratuita não garante o acesso, 
uma vez que há custos com transporte, alimentação e acessibilidade aos conteúdos, que pode 
ser facilitada por meio da alfabetização cultural. Essa alfabetização faz com que os indivíduos 
sejam capazes de dialogar e interagir com as exposições e pode ser adquirida, basicamente, 
por meio da escola, da família e da frequência aos espaços. A falta dela impacta na democra-
tização do acesso, principalmente por parte das camadas populares e com baixa escolaridade. 
A democratização do acesso a museus e centros culturais só será efetiva quando os indivíduos 

389	 	Segundo	Gomes	(2004),	o	lúdico	tem	várias	conotações	e	entendimentos	ao	longo	da	história,	sendo	
frequentemente	ligado	a	uma	fase	específica	da	vida.	No	entanto,	para	a	mesma	autora,	o	lúdico	deve	ser	
entendido	“como	uma	forma	de	expressão	humana,	ou	seja,	como	linguagem.	(...)”	(Gomes,	2004,	p.	145).
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tiverem plena capacidade de escolha e entendimento sobre esses espaços. Segundo Soutto Mayor 
e Isayama (2017),

é preciso pensar em uma alfabetização cultural em várias vias, no intuito de potencializar 
importantes dimensões humanas e permitir que as pessoas possam exercer conscientemente 
seu direito de escolha. A educação para a arte seria uma dessas possibilidades, bem como o 
entendimento do interesse intelectual para além das funções pragmáticas. (...). Pensar essa 
viabilidade também implica questionar de que forma esses bens se apresentam na sociedade 
e quais as possibilidades de acesso dos sujeitos, tanto no que se refere aos espaços (locali-
zação) quanto às condições econômicas (Soutto Mayor & Isayama, 2017, p. 28).

Segundo o IBGE (2019), o gasto com cultura das famílias brasileiras aumenta em pro-
porção à medida que aumenta a renda. Em média, as famílias que ganham a partir de 6 salários 
mínimos gastam mais com cultura que as demais, investindo em torno de 8% da renda mensal 
neste item, o que indica que o público que visita museus, mesmo que esporadicamente, é majo-
ritariamente de alta escolaridade e renda.

COnsideraçÕes Finais

Lahire (2003), ao refletir sobre o capital cultural, levanta uma importante discussão 
sobre a diferença entre desigualdade e diferença social. Para ele, não necessariamente uma 
diferença se torna desigualdade. Isso só ocorre quando a sociedade percebe que a diferença 
não é justa, não é correta e que uma parcela das pessoas é privada de acesso ou direitos. A 
partir disso, estendo a reflexão para a área da cultura e as desigualdades de acesso aos es-
paços museais. A meu ver, o acesso a esses espaços começa a ser percebido, a partir de fins 
do século XX, como uma desigualdade, uma vez que grupos sociais percebem que o acesso 
a esses espaços é privilégio de alguns poucos e que outros tantos estão alijados desse espaço, 
seja pela dificuldade no acesso, seja por não conseguirem dialogar com esses espaços devido 
a defasagens culturais históricas.

Muitas mudanças aconteceram no cenário dos museus e do lazer durante nos últimos 
meses. Vivemos um momento de incertezas perante a pandemia de Covid-19 que assola o 
Brasil e o mundo, o que tem feito com que as áreas tenham que repensar esses e muitos outros 
temas. Os museus foram fechados, o lazer passou a ser restrito ao espaço domiciliar e virtual, 
desafiando as instituições culturais a desenvolver formas de acessar e manter seus públicos, 
a distância. Essas novas formas de relação e as incertezas do “novo normal” que está por vir 
também podem ser potenciais focos de pesquisa para se entender as relações entre lazer e mu-
seus nos tempos atuais.
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RESUMO: O lúdico pode ser apreendido na observação das ações do ser brincante. 
É no brincar que compreendemos significados coletivos e individuais. Assim, temos 
como objetivo relatar e refletir sobre as experiências e os achados encontrados em 
um projeto de pesquisa que tem o brincar como temática central. O delineamento 
metodológico adentra os contextos dos brincares, respeitando suas singularidades. 
O que tem gerado percursos de pesquisas diversificados, bem como seus achados, 
mostrando-nos o quão amplo é o significado do jogo, do brinquedo e do lúdico, no 
brincar. 

PALAVRAS-CHAVE: Brincar. Lúdico. Pesquisa.

RESUMEN: Lo lúdico se puede aprender en la observación de las acciones del ser que 
juega, es en el jugar donde comprendemos los significados colectivos e individuales. 
Así, pretendemos informar y reflexionar sobre las experiencias y hallazgos encontrados 
en un proyecto de investigación que tiene el jugar como tema central. El diseño 
metodológico entra en los contextos del juego, respetando sus singularidades. Lo que 
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ha generado diversos caminos de investigación, así como sus hallazgos, mostrándonos 
cuán amplio es el significado del juego, el juguete y lo lúdico en el Jugar.

PALABRAS CLAVE: Jugar. Lúdico. Busca científica.

VamOs BrinCar?

“Acontece que a cabeça é uma caixa de segredos onde 
se juntam  os mais diferentes tipos de pensamentos”

Rubem Alves

Ao tratarmos de categorias complexas e diversas, como o brincar, o jogo, o lúdico, o 
brinquedo e a própria brincadeira, torna-se difícil traçar um percurso com definições objetivas 
e cronológicas; pois, as linhas que separam esses elementos parecem tênues. Não encontramos 
evidências suficientes na literatura que entrem em um consenso sobre onde surge, ou como co-
meça, o brincar, o jogo, o lúdico, o brinquedo e a brincadeira. Contudo, são evidentes as inter-
secções que existem entre os conceitos apresentados por diferentes autores sobre tais elementos. 
Considerando a diversidade e a dinamicidade destes conceitos, optamos por trazer um recorte 
de referências e concepções sobre o brincar, de uma forma ampla e, a partir dele, desenvolver 
os outros elementos.

Iniciamos nossa jornada, dialogando com Kishimoto (2014), para quem o brincar é 
uma possibilidade de expressão lúdica, criativa e subjetiva (individual de cada ser), envolto em 
sentimentos de alegria e tensão. Além disso, para a autora, o brincar acontece dentro de um 
universo cultural lúdico, gerador de brincadeiras, que influencia e é influenciado pela pessoa que 
brinca. Meirelles, Eckschmidt e Saura (2016) estão em sintonia com estas ideias, defendendo 
que o brincar é um elemento estruturante da criança e, por meio dela, da própria humanidade, 
por isso se relaciona em profundidade com os sentidos e significados que atribuímos às coisas. 

Assim, entendemos que o brincar é uma linguagem inerente ao próprio ser, que pode 
se manifestar nas brincadeiras e que, em uma perspectiva lúdica, acontece espontaneamente, 
ganhando diferentes contornos, dependendo do contexto em que está inserido e de quem brinca. 
O jogo, por sua vez, segundo Kishimoto (2010), é um elemento que, embora possa ser integrado 
ao brinquedo e à brincadeira, possui regras pré-estabelecidas e um objetivo final. Por outro lado, 
nas brincadeiras, podem existir regras, mas elas são flexíveis, enquanto o brinquedo é considerado 
como um suporte da brincadeira.

Huizinga (2008) discute o brincar em união com a brincadeira e com o jogo, com-
preendendo-os como elementos da manifestação lúdica da sociedade, que fazem parte de uma 
categoria ampla, a qual o autor identifica como jogo. O jogo é entendido como esse elemento 
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vasto, que agrega diferentes manifestações lúdicas do brincar, sendo um componente estruturante 
do ser humano, mais antigo do que a própria cultura, tendo como características: se manifestar 
desinteressadamente, seguindo regras livremente estabelecidas, de forma espontânea e com fim 
e significado em si mesmo (Huizinga, 2008).

Para Santin (1996), o lúdico é uma manifestação livre, desinteressada, espontânea e 
criativa, que depende de uma total liberdade e autonomia, envolta em sentimentos de prazer, 
espontaneidade e imersão. Marinho (2004) destaca que a subjetividade das experiências que 
representam o lúdico, tornam difícil a sua conceituação. Sendo assim, o lúdico pode ser carac-
terizado como uma dimensão não conceitual, mas que pode ser observado e compreendido na 
intencionalidade humana e nos sentidos que as pessoas atribuem às coisas.

Portanto, a experiência lúdica traz consigo a possibilidade de uma expressão criativa 
e subjetiva, individual de cada ser, dentro de um universo cultural que influencia a brincadeira, 
quem brinca e seu entorno (Kishimoto, 2014). Seja compreendendo o jogo, o brinquedo e a 
brincadeira como elementos distintos ou como representações diferentes de uma mesma cate-
goria, não podemos deixar de notar sua evidente e estreita relação com o lúdico. Considerando 
o exposto e direcionando o olhar para o brincar e o lúdico como elementos intrínsecos ao ser 
humano, cabe pensar um pouco mais sobre seus desdobramentos na sociedade.

O lúdico é um importante fator na construção de ambientes favoráveis ao compartilha-
mento, à construção, às reformas e à aquisição de conhecimentos, especialmente com as crianças. 
Segundo Meirelles et al. (2016), o brincar pode proporcionar experiências lúdicas capazes de nos 
conectar com aspectos profundos, que compõem a própria memória coletiva humana, revelando 
possibilidades e vontades inerentes a cada criança.

O brincar possibilita a expressão de sentimentos e valores, bem como, conhecimento 
de si, do outro e do mundo em que vive (Neves, Castanheira, & Gouvêa, 2015). Para Wenner 
(2009), na infância, a experiência lúdica proporcionada pela espontaneidade do brincar é elemento 
fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Portanto, reconhecer a importância 
do brincar e do lúdico para o desenvolvimento da criança e, consequentemente, do adulto é 
fundamental (Brock, 2011).

Uma vez que o lúdico pode ser apreendido na observação das ações do ser brincante, 
é no brincar que conhecemos o perfil de quem brinca, e delineamos melhor a ação lúdica em 
todos seus significados e potencialidades (Santin, 1996). Partindo destas considerações, este 
estudo tem como objetivo relatar e refletir sobre as experiências e os achados encontrados em 
um projeto de pesquisa.
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BrinCandO de pesQUisar

“O brincar é a mais alta forma de fazer pesquisa”

Albert Einstein 

O projeto árvore395, “O brincar de crianças e adolescentes: uma investigação sobre jogos, 
brinquedos e brincadeiras em diferentes contextos”, denominado carinhosamente de “Projeto 
do brincar”, nasceu do desejo de diferentes pesquisadoras em aprofundar conhecimentos sobre 
o brincar e seus elementos. Inspiradas por estudiosos dessa temática, colocando a criança no 
centro do estudo, consideramos o brincar como um elemento estruturante da humanidade e meio 
pelo qual as crianças participam da produção de cultura e se desenvolvem. Assim, de acordo 
com as características singulares do próprio brincar, que podem apresentar diferentes contornos, 
dependendo do contexto em que está inserido e de quem brinca, alguns questionamentos dire-
cionam este projeto: será que toda criança brinca? Onde as crianças brincam? Como as crianças 
e os adolescentes brincam? Como o meio influencia as brincadeiras? Assim, com o “Projeto do 
brincar’’, tentamos nos aproximar de uma compreensão ampla desse contexto.

O objetivo geral do projeto é investigar o brincar de crianças e adolescentes, manifestado 
por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras, em diferentes contextos. Para tanto, acreditamos 
na importância de se vivenciar a brincadeira em ambientes distintos, os quais foram e serão 
investigados com a intenção de compreender as diferenças e semelhanças culturais, visto que o 
brincar é uma linguagem, e como tal narra sobre a história e a vida.

O brincar é um elemento central ao investigarmos as crianças, pois é nele que elas se 
desenvolvem em plenitude, colocam-se no mundo, modificando-o e se modificando com ele. Ao 
considerar o brincar como elemento constituinte da humanidade, necessário para o desenvol-
vimento integral do ser, Kishimoto (2014) relembra que este deve ser um direito de todos, sem 
limitações de etnia, classe social ou gênero. Logo, não deveria ter sexo, hierarquia social, nem 
mesmo barreiras culturais pré-determinadas. Entendemos, portanto, a relação entre brincadei-
ras e crianças, como uma fusão elementar, que transborda para questões ligadas à educação, à 
construção, à socialização e ao desenvolvimento de suas potencialidades.

Defendemos que sejam valorizadas pesquisas que ampliem seu olhar para temáticas 
como o brincar, fundamentais para construção de uma educação mais sensível e humana. O de-
senvolvimento deste estudo na área da Educação Física pretende ampliar o olhar do profissional 
para a necessidade do conhecimento de diferentes contextos, os quais possuem suas particula-
ridades e potencialidades. Meirelles et al. (2016) ressaltam que pode ser considerado um nobre 
desafio para o profissional de Educação Física compreender e estabelecer relações com o que 
está intrínseco em cada brincadeira, de modo a constituir um campo de percepção profunda 

395	 	O	termo	projeto	“árvore”	é	utilizado	por	se	tratar	de	um	projeto	temático,	o	qual	deu	e	dará	(uma	vez	
que	ainda	está	em	andamento)	frutos	a	pesquisas	com	diferentes	abordagens	teóricas	e	contextos.
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sobre os aspectos humanos, ancestrais e imaginários dessas atividades. Desta maneira, as nossas 
pesquisas caminham de mãos dadas com as crianças, por confiarmos que este é um caminho de 
transformações acadêmicas, sociais e pessoais. 

aCHadOs preCiOsOs

“O problema não é ser adulto, o problema é crescer e 
esquecer como é ser criança.”

O Pequeno Principe 

Os percursos estabelecidos por cada pesquisadora, nos diferentes contextos investigados 
pelo “Projeto do Brincar”, apresentam delineamentos metodológicos específicos, pensados para 
cada situação. Assim, os instrumentos e procedimentos  são elementos particulares, estabelecidos 
para cada contexto investigado.

Contudo, os olhares para o campo científico que conduziram essas escolhas foram 
comuns em alguns aspectos. Assim, o projeto é inteiramente qualitativo, pois se trata de uma 
abordagem que investiga o universo dos significados, motivos, atitudes e valores (Minayo, 2012). 
Além disso, o projeto traz em sua essência a autonomia de cada pesquisadora, pois a pesquisa 
é entendida como um processo de imersão e entrega.

O projeto se configura como um estudo de campo, descritivo e exploratório (Gil, 2010). 
Os estudos exploratórios proporcionam uma maior familiarização com o contexto, consideran-
do os diferentes aspectos inerentes ao fenômeno estudado. Por sua vez, as pesquisas descritivas 
têm o propósito de descrever detalhadamente as características dos elementos investigados e, se 
possível, verificar as possíveis relações existentes (Gil, 2010).

Dentre seus frutos, o projeto gerou oito trabalhos de conclusão de curso (TCC), duas 
teses e sete dissertações, das quais, três seguem em construção. Em 2015, a dissertação “Ser criança 
na Costa da Lagoa: memórias, brincadeiras e natureza” trouxe reflexões sobre os significados de 
ser criança em uma comunidade açoriana, em Florianópolis (SC). A pesquisa ouviu as narrativas 
dos velhos moradores sobre as suas memórias de infância. O estudo buscou compreender os 
significados das diferentes formas de brincar das crianças, detectando suas experiências com e 
na natureza, por meio do olhar da etnografia (Manfroi, Ferreira & Marinho, 2015; Manfroi & 
Marinho, 2015, 2016).

Independentemente da época, cultura e classe social, o brincar faz parte da vida das 
crianças, ainda que haja modificações nos recursos (naturais, sociais e culturais), a estrutura do 
brincar permanece. O conteúdo visualizado nas brincadeiras pode ser diferente de acordo com 
a cultura na qual se apresenta, porém, a base da brincadeira se mantém fundamentada em todas 
as culturas para todas as crianças (Teixeira & Volpini, 2014; Brock, 2011).

No ano de 2016, o projeto abordou temas relacionados, especificamente, ao jogo e ao 
brinquedo, com os TCC, intitulados: “O processo de criação de um jogo cooperativo”; “Ma-
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nifestações lúdicas em uma brinquedoteca de um hospital universitário do sul do país”; “Jogos 
cooperativos e crianças: reflexões em um centro de saúde de Florianópolis (SC)”; e “Jogos de 
tabuleiro como ferramenta pedagógica”. Para tanto, essas pesquisas apresentaram o jogo e a 
brincadeira como uma materialização das manifestações lúdicas da sociedade (Lecuona, Marinho 
& Figueiredo, 2018; Lecuona, Figueiredo & Marinho, 2016). Como relembra Santin (1996), 
o lúdico é uma manifestação livre, espontânea e criativa tendo características como: prazer, 
espontaneidade e concentração.

Ainda em 2016, a dissertação “O lúdico na reabilitação de crianças com deficiência” 
investigou essa temática em uma instituição de saúde estadual de Florianópolis (SC), a partir 
de relatos de pacientes, profissionais e familiares. Repercutindo, também, em publicações de 
trabalhos em revistas e eventos científicos (Bataglion & Marinho, 2016, 2017, 2019; Bataglion, 
Marinho, Zuchetto, Folle & Campbell, 2017; Bataglion, Figueiredo, Werle & Marinho, 2014). 
Nessa perspectiva, Meirelles et al. (2016) ressaltam que o brincar transita por um conjunto de 
gestos e expressões lúdicas vinculadas a um determinado contexto. Assim, permite-se à criança 
e ao adolescente explorarem o seu processo imaginário e profundidades humanas que vão além 
do seu desenvolvimento motor, cognitivo e social, reafirmando assim o desenvolvimento integral 
da criança.

Em 2017, os trabalhos “Brincar de circo e as possibilidades pedagógicas para a Educa-
ção Física: uma análise sobre artigos publicados na Revista Licere” e “A Ginástica e o lúdico no 
contexto escolar”, discutiram diferentes formas de expressão do brincar e da ludicidade. Para 
além desses, a dissertação “Estudo sobre um projeto social de surfe para pessoas com transtorno 
do espectro autista (TEA)” esteve vinculada ao projeto e trouxe reflexões acerca da brincadeira 
de crianças com TEA (Moraes & Marinho, 2017).

Em 2018, dando continuidade aos estudos com TEA, a dissertação “A interação social 
de crianças com transtorno do espectro autista em vivências aquáticas” investigou as brincadeiras 
vivenciadas pelas crianças participantes da organização não governamental (ONG) Autonomia396 
(Gomes, Franzoni & Marinho, 2020). Esses estudos inspiraram o TCC “O papel do profissional 
de Educação Física na atuação com pessoas com TEA de um programa de esporte e lazer de 
Florianópolis (SC)” (Franzoni & Marinho, 2017, 2020).

Em 2019, o projeto teve suas primeiras teses concluídas, uma delas, intitulada “Nas 
artesanias de ser criança em um santuário ecológico - Pantanal/MS”, buscou compreender o ser 
criança em uma comunidade ribeirinha. A outra: “Educação para e pela aventura: a participação 
de crianças e as relações familiares em atividades de aventura na natureza” refletiu sobre as rela-
ções familiares nestas práticas. Ambas deram importante visibilidade aos contextos investigados, 
pois trouxeram, em sua essência, a escuta, estabelecendo meios que valorizassem a voz de cada 
criança encontrada no decorrer da pesquisa. Dentre seus achados, destacamos o “Dicionário da 

396	 A	ONG	Autonomia	trabalha	em	parceria	com	o	Projeto	de	extensão	“Aqua	Atividades”,	do	CEFID/
UDESC,	 buscando	 estimular	 a	 interação	 social	 entre	 crianças	 com	 TEA	 por	 meio	 de	 atividades	
realizadas	na	água.
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criança aventureira” (Figueiredo & Marinho , 2020), que apresenta a linguagem das crianças 
que vivenciam a aventura como estilo de vida. Além disso, a “caixarela397”, fruto do estudo no 
Pantanal, reuniu diferentes registros e narrativas, construídas em conjunto com as crianças pan-
taneiras, valorizando-as em suas singularidades e expressões (Manfroi & Marinho, 2018, 2019).

Ainda em 2019, os TCC’s “A capoeira e o lúdico na escola: reflexões sobre os processos 
de ensino-aprendizagem” e “Espaços e equipamentos de lazer: reflexões sobre o tempo de recreio 
escolar” refletiram sobre o lúdico e o lazer na escola. Em ambos, o brincar configurou-se como 
um espaço privilegiado de ações e afetos, que mostram formas com que as crianças interpretam 
e assimilam o mundo (Neves et al., 2015). Segundo Huizinga (2008), a essência de jogar está no 
divertimento, na fascinação, na distração, na excitação, na tensão, na alegria e no arrebatamento 
que o jogo, como forma de manifestação lúdica, provoca. Os estudos resultaram em dois artigos 
(Luiz & Marinho, 2019), um deles segue em avaliação. 

Em 2020, as autoras das dissertações: “Brincando de capoeira: a participação das 
crianças nas rodas de rua tradicionais de capoeira em Florianópolis (SC)”; “Jogos de tabuleiro 
como ferramenta de lazer para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de uma 
casa lar em Florianópolis (SC); e “O brincar das crianças nas ruas das comunidades e possíveis 
relações com a saúde”, buscam formas de dar continuidade aos seus estudos em meio a pande-
mia do Covid-19.

Tornou-se um desafio adequar as metodologias, à nova realidade de isolamento social, 
observando as características de pesquisa de campo qualitativa  (Teti, Schatz & Liebenberg, 2020). 
Repensar os procedimentos metodológicos, traçando novos caminhos por meio das plataformas 
digitais on-line, tem sido uma das saídas. Embora, para algumas pesquisas, essa estratégia não 
seja possível, pela especificidade da população e do ambiente.

Friedmann (2004) observa que o brincar pode oferecer possibilidades de mudanças na 
sociedade, resgatando ações que sejam humanizadas e que valorizem o aprendizado psíquico e 
físico. Afinal, a brincadeira pode surgir como possibilidade de comunicação entre as culturas e 
ainda, como instrumento de desenvolvimento social e pessoal, caracterizando-se como ponte para 
a aprendizagem em diferentes contextos socioeconômicos. Além dos contextos supramenciona-
dos, ao longo do desenvolvimento deste projeto, talvez, possam surgir outros novos contextos. 
Assim, estes poderão compor uma futura perspectiva de alcance do “Projeto do brincar”.

397	 Caixarela	foi	o	termo	construído	pela	pesquisadora	que	mistura	as	palavras	“caixa”	e	“tagarela”,	pois	
trata-se	de	uma	caixa	que	continha	registros	e	narrativas	da	pesquisa,	por	esse	motivo,	tinha	muita	
coisa para tagarelar (falar).
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COnsTrUindO nOVOs CaminHOs

“Felicidade é brincar!”

Rubem Alves

A trajetória do “Projeto do brincar” tem sido muito satisfatória, alcançando os objetivos 
estabelecidos e nos fazendo acreditar, cada vez mais, na possibilidade de fazer pesquisa de forma 
séria, profunda e sensível. De acordo com Kishimoto (2014), o brincar pode ser capaz de romper 
fronteiras de diferentes áreas do conhecimento, uma vez que a ação lúdica, proporcionada pelo 
brincar, tem a potencialidade de penetrar nos campos das ciências e integrá-los, embora esse 
processo seja complexo.

Para além disso, o delineamento estabelecido para as pesquisas tem-se mostrado pro-
missor no que se refere a aproximar-se do contexto do brincar para compreendê-lo à luz de toda 
a sua importância para a condição humana. O que reafirma o exposto por Teixeira e Volpini 
(2014): brincando a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, desembocando na 
autoconfiança, curiosidade e autonomia. Evidencia-se, assim, a importância de dar voz e vez às 
crianças, aprendendo com tudo que elas têm para nos mostrar e dizer.

Entendemos que, independentemente do contexto em que se está inserida, a criança e 
o adolescente devem ter garantido o seu direito de brincar. Além disso, alguns estudos apontam 
que a ausência da experiência lúdica na infância pode contribuir para sentimentos de infelici-
dade, ansiedade e angústia na vida adulta (Wenner, 2009), reforçando o seu caráter enquanto 
elemento estruturante e fundamental para o desenvolvimento humano.

Nessa perspectiva, acreditamos na importância do brincar para a condição humana em 
todas as fases da sua vida, embora, até o momento, nossos estudos tenham tido um olhar mais 
voltado para a criança e o adolecente. No entanto, reconhecemos a necessidade de novos estudos 
que contemplem também adultos e idosos. Salientamos que as nossas pesquisas transbordam 
os cronogramas e prazos acadêmicos, permanecendo em campo com as crianças de agora e de 
outrora.
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eL CirCO sOCiaL COmO prOpUesTa de inTerVenCiÓn re-
CreadOra Y COmO resisTenCia a La VULneraBiLidad de 

dereCHOs en Las ViVenCias de niñas-Os Y adOLesCenTes 
de La CiUdad  de maLdOnadO- UrUgUaY

Raúl Falero 398 
Fernanda Bayeto399

Proyecto PIAI 2015

RESUMEN: El siguiente artículo plantea la reflexión y análisis de una experiencia en 
barrios de la ciudad de Maldonado- Uruguay durante el período que va desde el año 
2007 al año 2015. La utilización del Circo social como propuesta de intervención 
recreadora y comunitaria para la lucha y resistencia a la vulnerabilidad de derechos. 
A partir de las vivencias de muchas niñas-os y adolescentes, participantes de una 
experiencia hermosa, desafiante, llena de oportunidad de aprendizajes, difundida 
por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).  Queremos 
pensarnos y reflexionar acerca de los aspectos que ayudan a generar una praxis del 
circo social y de qué manera ésta encuentra en la recreación sustento que le ayuda a 
comprenderla desde una visión, epistemológica, metodológica, política y ética, que 
potencia y ayuda a comprender las fortalezas del circo como propuesta pedagógico 
metodológica y ella nos presenta opciones innovadoras, creativas y desafiantes con 
formas lúdicas permitiendo el acercamiento a niños-as y adolescentes y sus contextos 
a este mundo de posibilidades y creaciones increíbles.

PALABRAS CLAVES: Circo Social. Vivencias. Lúdica, Recreación. Creatividad. 
Resistencia.

RESUMO: O artigo a seguir traz a reflexão e análise de uma experiência em bairros 
da cidade de Maldonado-Uruguai no período que vai de 2007 a 2015. O uso do circo 
social como proposta de recreação e intervenção comunitária de luta e resistência à 
vulnerabilidade de direitos. A partir das vivências de muitas crianças e adolescentes, 
participantes de uma bela, desafiadora experiência, repleta de oportunidades de 
aprendizagem, disseminada pelo Programa de Integração em Assentamentos Irregu-

398  E-mail: polka06@gmail.com
399  E-mail: mbayeto@gmail.com
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lares (PIAI). Queremos pensar e refletir sobre os aspectos que ajudam a gerar uma 
práxis do circo social e de que forma ele encontra na recreação sustento que o ajude 
a compreendê-lo a partir de uma visão epistemológica, metodológica, política e ética, 
que valoriza e ajuda a compreender as fortalezas do circo como proposta metodo-
lógica pedagógica e nos apresenta opções inovadoras, criativas e desafiadoras com 
formas lúdicas que permitem aproximar crianças e adolescentes e seus contextos a 
este mundo de possibilidades e criações incríveis.

PALAVRAS-CHAVE: Circo Social. Experiências. Lúdico. Recreação. Criatividade. 
Resistência.

inTrOdUCCiÓn

Reconocemos y agradecemos en este escrito a los profesores y educadores: Prof. Juan 
Pablo Bonetti (coord.. gral y escritor del proyecto base), Prof. Eduardo Pagola, Ed. Social Flo-
rencia Rodríguez, Lic. Daniela Villamonte y colaboradores Federico Curbelo y otras tantas-os 
que donaron tiempo y su saber en vida compartida.

En los últimos 20 años Uruguay ha sido testigo, refundador y participe del resurgimiento 
de las artes circenses sobre una nueva estética, redefiniendo y separándose del emblemático circo 
tradicional y el circo criollo característicos del cono sur. Ocupando distintos escenarios públicos 
y privados. Cabe destacar nuestro acercamiento en distintas ocasiones al Picadero, centro refe-
rente de formación circense de la capital del país, Montevideo. 

El circo es una manifestación cada vez más popular, desde hace unas décadas, ha sufrido 
transformaciones importantes en su práctica, desde ella surge el circo social como el traslado de 
la práctica circense desde las carpas a diversos espacios comunitarios (plazas y centros comuni-
tarios de los municipios, también de campamentos). Son espacios de aprendizajes innovadores, 
aportando lúdicamente estrategias y técnicas con diferentes grados de dificultad. A nivel nacional 
e internacional existen un número importante de organizaciones y proyectos que han encontrado 
en las artes circenses una herramienta potente de trabajo psicosocial con niños, niñas y jóvenes 
vulnerables o de alto riesgo, que ha significado la búsqueda de nuevas competencias y profesio-
nales con el fin de dar un sustento práctico y teórico asumiendo la interdisciplina de las artes, 
entre las cuales se destacan habilidades circenses, música, teatro y acrobáticas.

El siguiente artículo tiene como finalidad dar a conocer algunas reflexiones sobre  viven-
cias de un grupo de niños-as, adolescentes y sus familias de barrios de la ciudad de Maldonado 
y de sus educadores. El proyecto “Circo de Acá” de  intervención socioeducativo en la zona de 
Maldonado Nuevo (barrios América, Elisa, San Jorge y los asentamientos 2, 3 y 5) de la ciudad 
de Maldonado. Se trabaja con niños/as y adolescentes de 7 a 19 años. 

Busca promover la inclusión de niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos 
al tejido social, fomentando la participación en  temáticas y acciones de interés, así como en 
la construcción y gestión de  demanda como forma de democratizar las relaciones sociales de 
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las-os participantes con el fin de prevenir conductas de riesgo, a través del arte, la recreación y 
sus vivencias que construyen el sujeto en el ocio.

El arte circense fascina  por su plasticidad y desafíos, su estética y su efecto visual en las 
que llega a emocionar a quien lo practica y quien lo observa si entendemos que es una práctica 
democrática que conduce a la superación de los límites, les da a sus practicantes la oportunidad  
y posibilidad de experimentar en diferentes formas y maneras, les provoca innumerables desafíos 
que les llevan a romper límites propios y colectivos en el sentido de construcción sana de vivencia 
hacia el bien estar y el bien ser.

Fig. 1- esquema de organigrama- proyecto Circo de Acá. Elaboración propia del equipo- 

Fueron alrededor de 300 niños/as y adolescentes y sus familias en los barrios implicados 
durante esos años, involucrando 6 educadores y unos 10 voluntarios. Contamos con espacios 
acrobáticos (uno instalado y otro disponible para su uso de forma movible), un trapecio fijo, 2 
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monociclos, seis pares de zancos de madera, varios juegos de pelotas y clavas para malabarismo 
construidas caseramente, cuerdas, aros entre otros.

Las actividades circenses son una forma de recobrar un saber popular, histórico, cultural,  
a lo expresivo y artístico para permitir que la persona tenga acceso a esta herencia cultural, 
introduciéndolo así en un lenguaje de sensibilidad, creatividad, apreciación artística, expre-
sión y composición en relación a su corporeidad.400 

A través de sus variadas disciplinas y actividades, pone en juego, y juega la posibilidad 
de construcción y conocimiento, de la disponibilidad del sujeto en situaciones diversas y desa-
fiantes, le permite ensayar jugando, aprehendiendo, despertando el deseo y placer de aprender. 
La motivación intrínseca que poseen las habilidades circenses nos habilitan nuevos espacios y 
escenarios de expresión, en las que los sujetos que juegan, investigan, vivencian y experimentan, 
construyen conocimiento a través de ellas. Se vinculan desde su corporeidad (entendida como se 
plantea líneas arriba), interactuando con sus pares, adultos (docentes, flia., vecinos). Aparecen 
como ejes la composición grupal, la improvisación, el trabajo cooperativo, técnicas en grupo, 
recreativas y juegos de carácter individual y grupal, se permite construir bases firmes, no solo 
desde lo motriz, lo cognitivo, sino también los aspectos axiológicos que tienen que ver con el 
buen humor, la alegría, el acompañamiento, el cuidado por sí mismo y los demás, el esfuerzo, 
empeño, respeto de sí y de otras-os. Los espacios de expresión como éstos generan situaciones  
sanadoras donde la alegría y risas se concretan en el hacer, sentir y pensar. Fundada en métodos 
que permiten y desarrollan la creatividad ponen por sobre todo al sujeto en el placer de aprender 
buscando siempre generar nuevos saberes de integración psicosociales, corporales y espirituales. 

Las diversas disciplinas que conforman el circo, promueven y potencian el desarrollo de 
diversas habilidades, profundiza los factores protectores tanto a nivel grupal como individual. 
En el ámbito grupal promueve el respeto, la solidaridad, el apoyo mutuo, la identidad grupal y 
la confianza como motor importante para la práctica de las diversas técnicas circenses (Vergara, 
2004; Inverno, 2003; Jara, 2004).

Potencia la autoestima, colabora en la tolerancia a la frustración, promueve la capaci-
dad de aprender de los fracasos, desarrolla el sentido del humor como factor protector, ayuda 
a conocerse y sorprenderse de sí mismo, a visualizar las potencialidades y a respetar el cuerpo 
como medio de expresión artística en conjunto con el dominio de objetos que transforman el 
mundo que les rodea. Conforma e incentiva la participación de la comunidad, haciendo que 
esta reconozca y se haga parte del proceso con sus hijas-os, amigos y vecinas-os. El desafío que 
se da en lo creado ayuda a sorprenderse y encantarse con esta mezcla de artes, y a medida que 
se avanza a esa construcción colectiva se van tomando y recreando escenarios, recuperando 
espacios públicos para las prácticas y muestras, jugando un rol fundamental ya que esta es una 
forma de acercar el circo a la comunidad y participación de los niñas-os y adolescentes en ella, 
afirmando su identidad, la posibilidad de mostrar sus avances y además, a la interna colabora 

400	 	ANEP,	CEP.	(2008)	“Nuevo Programa de educación escolar. Área del conocimiento corporal”. 
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en la reflexión y análisis acerca de las inquietudes, vivencias y experiencias que se dan en los 
participantes a través de lo mostrado. 

Los circos contemporáneos han recurrido a una fórmula mágica en la que a partes iguales 
se mezcla el circo, el teatro, la danza, al perfeccionismo, la riqueza imaginativa, el ejercicio 
gimnástico y la delicadeza en las formas de ejecución. Daniel Gauthier, (2000), uno de los 
responsables de Cirque du Soleil plantea “... Nosotros intentamos llegar al alma desde un 
punto de vista artístico”. Aquí, más difícil no significa más complicado, más arriesgado o 
más sobrehumano (Mateu y de Blas, 2007).

Sobre como las vivencias enlazan a esas posibilidades de interacción creando vida con 
las prácticas del circo social, aquello que se da en distintos escenarios, se hace imprescindible 
para comprender porque ellas, las vivencias, son tan importantes. 

De acuerdo con (Monteagudo, 2008, p. 85) la experiencia implica al sujeto porque nace de 
sus vivencias, de aquello que le ha sucedido, sentido, conocido, presenciado o provocado 
ella misma, de ahí que las prácticas de ocio se conviertan en vivencias para quien las pro-
tagoniza (Osorio, 2019, p. 52).

Han sido procesos por la que las-os participantes cruzan desde una postura heterocon-
dicionada a una autocondicionada. Ahualli define a Método de Recreación, el cual entiende como

Práctica responsable de procesos creativos y placenteros de reapropiación de la libertad 
(Ahualli, 2016, p. 87).

Por ello manifestamos y creemos que algunas-os de las personas que han pasado por la 
propuesta han logrado en cierta forma ingresar en ese aspecto planteado por Ahualli. 

Desafíos que nos hacen crecer y madurar, aprendizajes múltiples nos brindan posibili-
dades de mayor disfrute, conciencia y libertad de elección. El contexto y esas prácticas de arte 
circense, los campamentos, las funciones y todo lo que ello conlleva como construcción en el 
sentido de sujeto anteriormente planteado configuran otro sentido y pueden propiciar un otro 
proyecto de vida. Cabe señalar que se sustenta esta propuesta en la búsqueda de la lúdica en-
tendida como

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, 
no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos 
una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimen-
sionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada 
a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida (Jiménez, 2000, p. 22).

Podemos considerar y de hecho estamos revisando lo que ha sucedido con la propuesta 
pedagógica del “circo de acá” a través de los años. Metódicamente hablando, tal vez ha podido 
desarrollar, en las vivencias que ha generado el enfoque planteado por el autor en el sentido de 
vida cotidiana como constructora constante de significados.
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Las expresiones sustentadas sobre el valor lúdico, tanto presentadas por el educador y de 
los propios intereses y motivaciones de las-os participantes que se auto gestionan. La presentación 
de pequeños desafíos a superar, los pequeños logros, como por ejemplo: espacios de artesanías 
en macramé, construcción de juguetes, juegos variados y multiplicidad de objetos a modificar y 
re-crear, técnicas de meditación, cantar y/o tocar música, malabarear, canotaje, bicicleta, fogón 
y danzas tradicionales, animaciones pedagógicas en diversas áreas de expresión, todas ellas nos 
ofrecen desafíos a superar y permiten obtener un resultado pequeño, mediano o grande de lo 
realizado según la persona que asume la acción. Hacer, sentir y pensar en esas actividades nos 
llevan al descubrimiento de sí misma-o.

La práctica es la entrada en las relaciones directas, personales e interactivas. El dominio 
viene de la práctica, la práctica viene de la experimentación juguetona y compulsiva (el 
lado travieso de lila) y de una sensación de algo maravilloso (el lado divino de lila) (Nach-
manovitch, 1990, p. 92).

Un ciclo vital que mejora el entorno de vida que tenemos y construimos en satisfacción, 
alegría y bienestar. Afirmar que esto sucedía en esta experiencia vivida por tantos años. Resistir los 
avatares del mundo que las-os gurises401 pasan en sus vidas. Todas las personas que participamos 
vamos cortando espacios de violencia creada en sus familias, barrios, instituciones educativas. 
Estar en el espacio del circo de acá significaba romper ese círculo agresivo al que muchas veces 
estábamos expuestos; se tejen redes y empiezan a levantar miradas sociales más sanas, y con el 
tiempo la confianza va aflorando, los problemas pueden compartirse y se le buscan nuevas for-
mas de resolverlos. Eso permite mediar de otra forma los espacios tiempo. Quizá ya no se está 
sola/o, diríamos que ya estamos resistiendo a un mundo que se da más valor al ser individualista 
que al hacerlo colaborativamente con otras/os. Souza cita a Ostrower en este mismo sentido

[...] Crear no representa un relajamiento o un vaciamiento personal, ni una substitución 
imaginativa de la realidad; crear representa una intensificación del vivir, un vivenciarse no 
hacer; y, en vez de sustituir la realidad, es la realidad; es una realidad nueva que adquiere di-
mensiones nuevas por el hecho de articularnos, en nosotros y ante nosotros mismos, y niveles 
de consciencia más elevados y más complejos. Somos, nosotros, la nueva realidad. De allí el 
sentimiento de lo esencial y necesario no crear, el sentimiento de un crecimiento interior, en 
que nos ampliamos en nuestra abertura para la vida (Ostrower, 1987, p. 27-28).

En estas vivencias buscamos provocar, salir de la zona de confort y desestabilizar lo co-
nocido; es decir, por un lado, pasar por experiencias poco conocidas y a partir de la preparación 
del espacio común a todas-os construir ese “ESPACIO PEDAGÓGICO” en el cual comparten. 
La propuesta busca y promueve la interacción de saberes desde la ACCIÓN. La anticipación 
nos genera búsqueda, la toma de decisiones (anticipar, planificar y organizar) para evolucionar 

401  Del guaraní ngiri (“muchacho”).	En	Uruguay	refiere	a	niñas/os.

https://es.wiktionary.org/w/index.php?title=ngiri&action=edit&redlink=1
https://es.wiktionary.org/wiki/muchacho#Espa%C3%B1ol
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y resistir a la búsqueda individualista. Es un tiempo espacio en el que incentivamos y se pone en 
juego y relacionan capacidades y habilidades desafiando, provocando la originalidad, la inno-
vación y creatividad generadas en esas acciones jugadas y artísticas nombradas anteriormente.

En las diversas situaciones de interacción profundizamos en la memoria emocional a 
través de escenarios que provocan situaciones de aprendizajes sustentados en la lúdica, la expre-
sión del sujeto402, la creatividad y la modificación de movimientos provocados por esos ensayos 
cotidianos. Se dominan los diferentes objetos y en interacción con los demás se construyen espa-
cios recreados y creados. Cada experiencia siempre es única e irrepetible y funda las bases de la 
superación, de la resistencia y por consiguiente lleva a la superación de sí misma-o y del colectivo.

En la interacción social, utilizando ambientes lúdicos y las múltiples áreas de expresiones 
se producen acciones pro supervivencia, colaborando y generando momentos de placer, por tanto 
conductas de acercamiento que son las que van ayudando a cada persona a vivir y sentir emo-
ciones positivas (sensaciones agradables que influyen sobre el estado emocional). Se profundiza 
en PLP (potenciación a largo plazo) cuando se generan espacios sanos y de participación plena, 
creando opciones distintas a las que están habituadas a compartir pudiendo enfrentar situaciones 
dolorosas, peligrosas es parte de lo que vamos aprendiendo cuando se crean espacios-ambientes 
sanos, expresivos y creativos.

Rebellato citado por Brenes 

La Encrucijada de la Ética criticará a la omnipotencia de la esperanza de la modernidad 
(pensada con mayúscula), muy vinculada con la idea del progreso y con una racionalidad 
eurocéntrica. Rebellato diferencia este planteo de la esperanza propuesta por la ética de la 
liberación, en tanto ésta no se refiere a una categoría abstracta, sino que remite a esperanzas 
de sujetos concretos, de aquellos en tanto que “víctimas” del sistema; los mismos no sólo 
padecen la opresión, sino que desarrollan la lucha y la resistencia, desde donde emerge la 
esperanza; no se trata del proletariado triunfante, sino de una multiplicidad de sujetos, de 
quienes sufren la dominación y también han experimentado la derrota; es una esperanza 
que vive en la incertidumbre, pero que produce certezas y crea una nueva racionalidad 
(Brenes, 2009, p. 38).

Descubrir y experimentar es parte del camino que proponemos para conocer el mundo 
que nos rodea con un carácter lúdico, movimiento y expresión corporal, malabares, aéreos, 
equilibrios, meditación forman método de búsqueda intensa en los que muchas veces lleva a 
encontrarse consigo mismo; el arte expresión: la música, la escénica, danza y circenses, cuentos 
y o leyendas, las artesanías promueven el reconocimiento de potencialidades en forma subjetiva 
y un reconocimiento social que ayuda en la estima y la confianza.

402	 	(Vásquez,	2015)		¿Qué	es	el	reconocimiento	del	sujeto?	“Es	ponerse	en	el	presente,	en	acción,	para	
colocarse	en	dirección	de	sí	y	de	los	otros	en	esa	conciencia	de	sí.	Para	recuperar	el	gobierno	del	
actuar	y	del	actuar	con	otros.	La	autonomía	del	pensamiento	y	la	conciencia	de	sí	como	sujeto,	
con	posibilidad	de	asumir	y	transformar	el	devenir	histórico	al	que	se	pertenece”	(p.	69).
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Buscamos incansablemente emociones positivas y ellas son previstas en lo que hacemos, 
teniendo en cuenta un ambiente cuidado, sano, con sorpresas, que motiven y tengan en cuenta 
los intereses de los participantes de la propuesta del circo social. Sabemos y comprendemos por 
experiencias propias que se hace necesario utilizar todos los sentidos (ver, oír, olfato, gusto y tacto). 
Reconocemos que en esto se juegan todos los eventos químicos y eléctricos sobre el SNC para 
saber si lo que vivimos es pro supervivencia o contra supervivencia en el sentido de que tampoco 
cualquier cosa que se haga es necesariamente educativa y en el sentido de que nada es neutro, 
por tanto saber cómo colaboramos para que las sensaciones se transforman en percepciones.

La sensación es la experiencia inmediata básica, generada por estímulos simples, es decir la 
respuesta de los órganos que tienen los sentidos frente a un estímulo; la percepción incluye 
el procesamiento de esas sensaciones, dándoles significado y organización (Campos, 2013, 
p. 257).

Gestos de cooperación y solidaridad, buscar el desarrollo de actitudes compasivas y 
altruistas con lo que hacemos en este tiempo espacio de proyecto ha sido fundamental. Disminuir 
cuestiones relacionadas solamente con la instrucción, o con la comunicación dentro de modelos 
unidireccionales permite encontrar los equilibrios necesarios para que todas-os los que participa-
mos sigamos trabajando y vivenciando experiencias en las que se manifiesten el equilibrio entre 
saberes, conocimientos nuevos, creatividad, imaginación en un entorno saludable, armónico en 
el que se va afianzando y resistiendo para la creación de una comunidad más justa y equitativa. 

a mOdO de COnCLUsiÓn

Podemos decir que este proyecto marcó una especie de sendero para muchas/os de los 
que pasamos por ahí en el sentido de lo re creado, de significados que han movido nuestras vi-
das de lugares insanos a otros espacios de otro mundo posible. El ser se moviliza, como dijimos 
anteriormente por lo vivido y el camino transitado promueve en las personas ciertas miradas y 
posibilidades hacia otros HACERES- SENTIRES Y PENSARES. 

Consideramos que hemos colaborado en lo que se llama, descubrir-nos en el camino 
transitado e interactuamos con otras/os y se aprende el ser social y cultural. La experiencia se da 
de cierta forma a dos niveles, uno es el individual, subjetivo y el segundo comunitario y de ambos 
se crea la conciencia que permite ser parte esencial, participante y constructora del espacio vital. 

Mirarse implicará una cierta forma de empezar a conocerse, romper las estructuras que 
de alguna forma nos atan o ataron deberá interpelarse, modificarse en el camino. Un proceso 
individual pero apoyado por otras-os. 

Leer la vivencia significa articularla a esa realidad ampliada y al recorte de realidad especifico 
en el que se da, en el ahora pero asumiéndolo como sujeto histórico que se hace presente 
en su totalidad. Significa también comprenderla en sus articulaciones e interacciones con 
los sujetos humanos concretos (Osorio, 2019, p. 71).
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La resistencia nos descubre eso que nos interpela, nos muestra y enfrenta a los miedos 
que presentan tal o cual situación. Como personas historizadas, nos vemos reflejadas/os en 
otras-os. De cierta manera las acciones del proyecto han colaborado desde lo metodológico ya 
que este HACER-SENTIR-PENSAR permite sostenernos mutuamente.

Consideramos que es una de las potencias del campo de la recreación y ese proceso de 
vida cuando hacemos de ella un espacio con otras-os para construir otras formas que dan sentido 
profundo a los distintos proyectos de vida de quienes hacemos parte de esas comunidades. El 
ser lúdico que brota en cada persona nos abre a mundos increíbles, imaginarios, simbólicos que 
viajan a través de las acciones, potencias de una realidad que comienza a SER. Participan día a 
día acompañados de expresiones como el juego y las artes. 

Son ellas las que justifican la resistencia que al decir de Rebellato 

(…) la creación de una cultura popular debe partir de estas estructuras de la vida cotidiana 
como un espacio político donde se gestan formas alternativas y espontáneas de resistencia” 
(Brenes, 2009, p. 61).

Tal vez resistir sea justamente colocarnos en esa apertura a lo distinto, conocer implica 
entrar en lo des-conocido para caminarlo y hacerlo propio, para aceptarlo o no. No existe po-
sibilidad de SER si no logramos comprendernos a nosotros mismos. Un gran desafío para cada 
una-o y al que las propuestas de ocio ayudan a vivirlo y al decir de Esperanza Osorio 

El espacio tiempo de ocio es tiempo historizado epocal y cotidiano, es presencia de un sujeto 
que ha corporizado su historia y conocimientos que trae a la experiencia. Sujetos que llegan 
con lo vivido que no desaparece por el hecho de estar “recreándose”, hace parte de lo que 
configura, y el espacio debe dar oportunidad para el despliegue de eso que se es (Osorio, 
2019, p. 51).

Entendemos que el espacio del proyecto circo de acá a ayudado sobre todo en la sinergia 
construida, fundamentada y provocada por la lúdica en todas sus manifestaciones han permitido 
avanzar hacia la expresión creativa de quienes lo hemos compartido generando como decíamos 
líneas arriba proyectos de vida más humanizante y consciente. Esperamos que estas líneas co-
laboren de alguna manera para seguir pensando sobre propuestas que ayuden a trabajar en el 
campo de la recreación.
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HisTOrias amBienTaLes de Una CiUdad reCreaTiVa: a La 
LUz de La memOria de Las persOnas maYOres

Astrid Bibiana Rodríguez Cortés403
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Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá/Colômbia)

RESUMEN: El propósito del siguiente texto es presentar una reflexión teórica acerca 
de la articulación entre persona mayor, recreación y ambiente con la educación 
como elementos estructurantes en el proceso de envejecimiento de la población de la 
ciudad de Bogotá. Las consideraciones aquí presentadas se derivan de experiencias 
investigativas desarrolladas en el semillero de investigación RECREO, que han 
permitido caracterizar a la persona mayor, establecer relaciones entre persona mayor 
y recreación, y construir estrategias educativas en contexto que respondan a las 
necesidades de la población local. Desde esta mirada, la ciudad de Bogotá se convierte 
en un escenario para el análisis de estas relaciones alrededor de la persona mayor, 
en donde la recreación, la memoria y el ambiente adquieren sentido en función de 
la construcción de subjetividades que se materializan en estilos de vida en la vejez y 
que permiten valorar el estado físico, mental y social de los individuos. La apuesta 
desde la Universidad Pedagógica Nacional y el programa Licenciatura en recreación, 
es situar la pregunta acerca de la educación para la persona mayor en la sociedad 
actual, a partir del acercamiento a historias que desde sus propias voces plantean un 
desafío pedagógico que favorezca la vejez.  

PALABRAS CLAVE: Persona mayor. Ambiente. Recreación. Ciudad. Memoria.

RESUMO: O objetivo do texto a seguir é apresentar uma reflexão teórica sobre a 
articulação entre idosos, recreação e meio ambiente com a educação como elementos 
estruturantes do processo de envelhecimento da população da cidade de Bogotá. As 
considerações aqui apresentadas decorrem de experiências de investigação desenvol-
vidas no viveiro de investigação RECREO, que têm permitido caracterizar os idosos, 
estabelecer relações entre os idosos e o lazer e construir estratégias educativas em 
contextos que respondam às necessidades da população local. Desse ponto de vista, 

403 E-mail:	abrodriguez@pedagogica.edu.co
404 E-mail: lmmorag@pedagogica.edu.co



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

978 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

a cidade de Bogotá torna-se cenário de análise dessas relações em torno dos idosos, 
onde recreação, memória e ambiente ganham sentido a partir da construção de sub-
jetividades que se materializam em estilos de vida na velhice e que permitem avaliar 
o estado físico, mental e social dos indivíduos. O compromisso da Universidade Na-
cional Pedagógica e do curso de Bacharelado em Recreação é colocar a questão da 
educação do idoso na sociedade atual, a partir da abordagem de histórias que a partir 
de suas próprias vozes representam um desafio pedagógico que favorece a velhice.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Meio ambiente. Lazer. Cidade. Memória

Este texto presenta una reflexión académica que busca fortalecer la discusión y 
construcción conceptual con relación a la educación, recreación, adulto mayor y ambiente. 
En el mundo contemporáneo encontramos situaciones complejas para abordar, la apremiante 
crisis ambiental que se ha agudizado en los últimos 50 años y el envejecimiento masivo de la 
población colombiana debido a la explosión demográfica desde 1960, situaciones apremiantes 
que requieren atención por parte de la sociedad. 

Uno de los aspectos que poco se ha trabajado, y que puede estar asociada al significado 
social del adulto mayor, es justamente la dimensión educativa, sin profundizar en los aspectos 
familiares, psicológicos, emocionales, económicos y culturales. La educación se ha centrado 
en atender primordialmente la primera infancia y la niñez, los jóvenes en menor proporción y 
finalmente una cantidad muy menor de adultos y adultos mayores.

La caracterización sobre adulto mayor es aún incipiente, reduciéndose a cifras de 
proyección de los censos proporcionados por el DANE o bases de datos de las entidades de 
trabajo social en el país. 

El país está en un proceso de transición demográfica avanzada según se evidencia en las 
proyecciones del último Censo Nacional realizado en 2005. En particular, el aumento en 
la proporción de personas mayores de 60 años superó las expectativas de las proyecciones 
demográficas y se espera un incremento continuado en este grupo de la población (1-4). Los 
mayores de 60 años representan actualmente casi el 11% de la población colombiana –unos 
5.2 millones de personas- y se prevé que este grupo aumente al 23% -unos 14.1millones- 
en 2050, con un mayor porcentaje de mujeres ancianas. Adicionalmente, el índice de 
envejecimiento del país que estaba en 1995 en 13.7 mayores de 65 años por cada 100 
personas entre 0 y 14 años, aumentará a 42 mayores de 65 años por cada 100 personas 
entre 0 y 14 años para el 2025 (p. 32).

En este escenario, y en relación con los procesos de envejecimiento y vejez se afirma que: 

En la actualidad países como Colombia, donde el grupo poblacional más grande está 
constituido por personas cuyo rango de edad está entre los 15 y 59 años de edad, es decir, 
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un país joven, resulta paradójico que frente a las implicaciones de la dinámica poblacional 
e individual que se viene presentando a nivel mundial, los conocimientos acerca del 
envejecimiento y la vejez continúan siendo precarios. De ahí la importancia del papel de la 
educación para el conocimiento y difusión social de dicho fenómeno y sus implicaciones en 
el mediano y largo plazo (Vega, 2014, p. 51).

Sin embargo, pese a la información anterior, es importante destacar las contribuciones 
que se han dado en las investigaciones de los estudios de ocio y la recreación en la población 
adulta mayor, de acuerdo con Cuenca (2000) “reflexionar sobre el ocio y tercera edad es, en 
cierto modo, reflexionar sobre uno de los nuevos grupos de población que deben encontrar un 
modo de realización en el ocio, o, en todo caso, en un tiempo que socialmente se ha pensado 
como tiempo de ocio” (p. 243).  Por tanto, los estudios del ocio han mostrado diversidad de 
investigaciones focalizadas en varios aspectos: unos de ellos muestran principalmente los beneficios 
de los espacios-tiempos de ocio en la población adulta mayor, por ejemplo, Baptista y Gil (2015), 
en la investigación El ocio desde el punto de vista del desarrollo humano en personas mayores. 
Un estudio exploratorio en Portugal, se centran en analizar la cómo las experiencias de ocio 
favorecen la reconstrucción de la identidad de las personas mayores institucionalizadas (alojadas 
en geriátricos) en la superación de pérdidas emocionales profundas. Monteagudo (2019), Cuenca 
A., Keliber, Monteagudo, Linde y Pascual (2014) muestran la importancia del ocio a lo largo de 
la vida, bajo el concepto de itinerarios de ocio, se desarrolla una investigación que ha contado 
con la participación de 450 adultos mayores de la ciudad de Bilbao, donde a partir de encuestas 
y entrevistas a profundidad, se reconoce en qué momento de la vida se adquieren prácticas de 
ocio importante para en la adultez. 

Otra línea en los estudios de ocio y tercera edad tienen que ver con la forma en que la 
ciudad se dispone para los adultos mayores, aquí se relacionan los trabajos de Baptista y Sousa 
(2016) evidencia como en la transformación de las ciudades contemporáneas se crean espacios 
centrados en el consumo, asociados a símbolos de juventud, poder y producción, estos son los 
centros comerciales. La hipótesis de esta investigación era mirar cómo los centros comerciales 
pueden desempeñar no solo funciones eminentemente económicas sino pueden constituir, sobre 
todo para las personas mayores que los frecuentan, espacios privilegiados de vivencia de ocio. 
Este estudio aporta a mirar cómo los adultos mayores deben adaptarse rápidamente a esas nuevas 
lógicas de organización espacial, pero asimismo construyen formas de resistencias a las lógicas 
capitalistas impuestas. En tanto, otros estudios, (Vega, 2014)  dan cuenta como los espacios 
públicos, pueden ser poco amables con las personas mayores su diseño y distribución los hace 
excluyente para el uso de esta población, en esta perspectiva desde el 2008 se propuso desde la 
ONU las ciudades amigables para la persona mayor, si bien su centro está en el disfrute de la 
ciudad, aún es necesario seguir trabajando en investigaciones que consoliden muchos más está 
perspectiva, específicamente en el caso colombiano. 
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Una de los estudios que queremos priorizar aquí son aquellos en los cuales las 
universidades se han convertido en espacios de desarrollo humano para las personas mayores, para 
ello se citan aquí tres estudios: el primero de ellos, es la experiencia desarrollada en la Universidad 
Surcolombiana: caminemos por la vida, por tu salud, bienestar y felicidad (Roa y Salazar, 2018), 
en este programa se vinculan todos los estamentos de la comunidad universitaria y de extensión 
a la comunidad, este es un programa de corte interdisciplinar donde todas las facultades prestan 
un servicio social, a modo de práctica educativa, dentro de los logros del proyecto muestran cómo 
se ha logrado recuperar la calidad productiva de personas entre 40 y 84 años que conforman 
el grupo de adultos mayores, se desataca la importancia de las actividades recreativas y de ocio 
como eje vertebral de la propuesta. Este programa se consolida desde hace más de 17 años en 
la Universidad y es un programa insignia de la relación Universidad-comunidad adulta mayor.

El segundo caso de estudio, es el de Universidad Abierta a la tercera edad: salud, 
promoción de la cualidad de vida de la comunidad mayor en las ciudades de Petrolina-PE y 
Juazeiro-BA en Brasil (Maio, 2018) esta propuesta fue creada en el 2014, centrada en algunas 
experiencias de universidades Europeas del siglo pasado, la Universidad diseñan una estructura 
funcional, centrada en una serie de actividades físicas con apoyo de la facultad de salud y 
psicología, que atendían inicialmente a 40 adultos mayores a lo largo de la semana, en el año 2017 
se reportó una asistencia a 380 adultos mayores, superando las expectativas iniciales, dentro de lo 
logros que más se destaca en este estudio, son la creación de grupos de investigación, la relación 
Universidad-comunidad, los espacios de preparación para los futuros profesionales de la región 
que engrandecen la producción formativa e investigativa con relación al envejecimiento humano. 

El tercer estudio, es la experiencia de la Universidad de Deusto (Cuenca, 2009), que 
señala como el programa de Ocio Cultural Universitario, es un programa abierto a cualquier 
persona sin ningún título previo universitario, ha permitido acercar a muchos adultos mayores 
a la universidad y la formación cultural, sin embargo, otro programa como Universitario en 
Cultura y Solidaridad, que tiene una duración de tres años, se enfoca en una mirada de la cultura 
y la solidaridad ha acogido a muchos adultos mayores que se forman con el fin de ayudar a 
otros, la evaluación general de este último programa de formación es muy valiosa, tanto para 
los adultos mayores como la Universidad de Deusto que ha encontrado una perspectiva de labor 
social y solidaria.  

Otro espectro son los estudios de recreación y adulto mayor, los cuales muestran en 
general el valor de las actividades recreativas para mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, muchas de ellas realizadas en centros geriátricos o en programas institucionalizados 
por las Alcaldías, las temáticas se centran en trabajos de ocupación del tiempo, actividad física, 
desarrollo de actividades lúdicas (Glal (2015); Angarita y Torres (2016); Suárez, Batista, Bornacelli, 
(2018); Orozco y Molina (2002)) en estas investigaciones se destacan la preocupación por hacer 
de los adultos mayores personas autónomas que incorporen hábitos de vida saludable física y 
mentalmente orientados al bienestar individual y social de esta población.  
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Es importante aclarar que en estas pocas líneas no se agotan las investigaciones sobre 
la relación educación y ocio-recreación para persona mayor, al contrario, se puede decir, que 
existen investigaciones que en general muestran el valor del tiempo de ocio creativo para las 
personas mayores, así como las actividades de recreación como determinantes para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores, además de hacer relevante el papel de las universidades 
y su relación con la comunidad adulta mayor desde programas formales como programas de 
extensión que alimentan por un lado, la labor formativa e investigativa de la universidad, así 
como fortalecen la proyección social de la institución.  

Lo anterior, constituye un reto para la formación, en la cual es fundamental entender 
en primera instancia que nuestra realidad actual está impregnada además del envejecimiento 
masivo, por la crisis ambiental que empezó a generar alertas alrededor del mundo en la década 
de 1970 según varios autores. En palabras de Leff (2004):

la crisis ambiental es un efecto del conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, sobre 
la materia, sobre el mundo. Es una crisis de las formas de comprensión del mundo, desde 
que el hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje, que hace que la historia 
humana se separe de la historia natural, que sea una historia del significado y el sentido 
asignado por las palabras a las cosas y que genera las estrategias de poder en la teoría y en 
el saber que han trastocado lo real para forjar el sistema mundo moderno (p. 10). 

Si bien, el mundo se ha transformado y los cambios ambientales implican mutaciones 
sociales, quien mejor para describirlo aquellos quienes los han vivido, las personas mayores que 
desde su perspectiva pueden contar historias de lugares que se modifican y muchos de ellos, por 
ejemplo, han dejado de ser reservas naturales para convertirse en lujosos apartamentos con bellas 
vistas que alimentan el bienestar humano. Por tanto, la respuesta a la crisis ambiental requiere 
necesariamente el cuestionamiento sobre los estilos de vida sus sentidos y significados. Así, una 
educación que busca el desarrollo humano desde sus múltiples perspectivas debe reconocer en 
primera instancia el impacto que ha generado el humano en el ambiente, su historia y las posibles 
soluciones que pueda ofrecer.

La propuesta que aquí se hace, está orientada a establecer relaciones entre los adultos 
mayores, el ambiente y la recreación a partir de la construcción e implementación de propuestas 
educativas que nos permitan valorar las posibilidades y beneficios que aportan a levantamiento 
de múltiples historias ambientales de la ciudad. Lo anterior, pretende construir elementos para 
entender lo ambiental, no solamente desde el lugar o desde una perspectiva biofísica, sino rescatar 
los saberes anclados en la memoria de los adultos mayores como aprendizajes sobre la historia 
ambiental de la ciudad y su íntima relación con las transformaciones ruralidad-urbanidad. Así, 
la memoria, además de convertirse en una fuente de información es parte de la historia, en este 
caso de la ciudad, por ello, la memoria hace parte de la “interacción cotidiana. [..] En el plano 
grupal o comunitario, o aun social o nacional” (Jelin, 2002, p. 18).
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En esta línea, la reconstrucción de la historia ambiental, los estudios son de carácter 
documental historiográfico, en este caso se recurre a la oralidad y la memoria como fuentes de 
comprensión de la historia de la ciudad, de sus cambios y transformaciones, historias narradas 
a partir de la voz de los habitantes mayores Bogotanos, que den cuenta de sus experiencias en 
el territorio. Destacando para este estudio las experiencias lúdicas, es decir, las vivencias de ocio 
y recreación de las personas mayores en sus respectivos territorios.   

En este panorama, resulta fundamental retomar la voz de los mayores en una mirada 
retrospectiva que apunte a la resignificación de sus saberes de cara a la historia ambiental de 
las ciudades en aras de construir alternativas sustentables que aporten a la calidad de vida en 
todos los niveles de la sociedad. De esta manera, el carácter de la recreación como campo de 
conocimiento tiene potencialidades para aventurarse a aportar a estilos de vida en el adulto 
mayor desde apuestas interdisciplinares.

Desde ejercicios de investigación previos que se han realizado desde semillero de 
investigación RECREO (Recreación, creatividad, educación y ocio) se ha identificado una 
necesidad de generar espacios educativos orientados a mejorar la calidad de vida, la justicia social 
y la legitimación de los derechos de los adultos mayores en Colombia. Esta situación genera 
cuestionamientos para la Licenciatura en recreación y para la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) alrededor de las apuestas educativas que se generan en educación superior y se ofrecen 
a este grupo poblacional, precisamente en un ejercicio de indagación en la cual es importante 
abordar el adulto mayor desde su complejidad generando estrategias educativas orientadas a 
resignificar su valor social.

 En este sentido, es necesario que, desde el compromiso de una universidad educadora 
de educadores de carácter nacional, como lo es la UPN, formar maestros comprometidos con 
la transformación de la realidad de nuestros adultos mayores, debe ser un compromiso social, 
dichas propuestas educativas deben contemplar como eje estructurante, la recreación y el ocio 
con el fin de contribuir a la “resistencia a las representaciones culturales, estereotipos y diversas 
formas que la sociedad mantiene y perpetúa, asociados con el envejecimiento y en particular las 
personas que están en este ciclo de vida” (Osorio, 2002, p. 14).  

Esta es una propuesta pedagógica y política que contribuya a la dignidad, el buen trato 
y la resignificación de la vejez y el envejecimiento de hombres y mujeres personas mayores en 
Colombia, creando pautas que favorezcan la paz y un futuro mejor en los próximos años. En 
tal sentido, es urgente desde la UPN atender un problema socialmente relevante como es el 
cambio demográfico vivido por Colombia en los últimos veinte años. Tal como lo evidencian las 
estadísticas registradas por las Encuestas Sabe Colombia (Encuesta Nacional de Salud, Bienestar 
y Envejecimiento).  

La Universidad Pedagógica debe posicionarse en nuevos escenarios sociales de discusión, 
preponiéndose en este caso, reflexionar sobre el papel de la educación para la persona mayor. 
En un estudio sobre los trabajos de grado realizado sobre persona mayor en la Universidad 
Pedagógica Nacional, en los últimos 18 años, se encontró que de un total de 3477 trabajos de 
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grados solo 247, es decir el 7% de los trabajos de grado han abordado de alguna manera la 
población adulta mayor, sin embargo, cuando se filtró aún más la información para conocer 
cuántos trabajos de grado abordaban específicamente la persona mayor solo 33 de ellos fueron 
relacionados, es decir solo el 0,9% desarrollan propuestas o iniciativas pedagógicas con adultos 
mayores (Rodríguez, 2020). 

Estas entre otras inquietudes, avizoran posibles escenarios de acción, como son, entre 
otros, investigaciones, práctica pedagógica, cátedras, foros y debates al respecto de la situación 
actual de la persona mayor en Colombia; proyectos y programas para fortalecer el bienestar, 
espacios de inclusión inter-generacional para la persona mayor, así como programas de proyección 
social en atención en educación, salud, cultura y apoyo psicosocial a las personas mayores; 
programas de formación permanente específicamente para las personas mayores. La construcción 
de estos escenarios al interior de la UPN, contribuirían sin lugar a dudas, a fortalecer el papel 
de la educación para la persona mayor. 

La comprensión del adulto mayor en el contexto actual implica sumergirse en una realidad 
acuciante desde prácticas investigativas orientadas a la generación de nuevos conocimientos 
basados en el estudio profundo que posibilite acciones educativas permanentes que fortalezcan 
las relaciones entre Universidad y sociedad. Desde el marco de una educación que reconoce las 
necesidades de las poblaciones especiales y vulnerables de la población colombiana, los futuros 
maestros además de reconocer las problemáticas sociales deben salir preparados para enfrentar 
los cambios que ello conlleva, generando nuevos espacios de inserción laboral y social.  

Lo anterior, se concretaría desde la construcción de estudios interdisciplinares que 
proponga escenarios de reflexión, practicas investigativas educativas, proyección social con la 
población adulta mayor, así como estrategias pedagógicas dirigidas a la vejez y el envejecimiento 
en Colombia hoy.
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OCiO Y reCreaCiÓn COmO FaCTOr prOTeCTOr de La 
reserVa COgniTiVa deL adULTO maYOr, en HUiLa, 

COLOmBia

Yivy Salazar Parra405

Luz Rocio Blanco Paloma406

Universidad Surcolombiana

RESUMEN: En Colombia,  la curva demográfica registra aumento del envejecimiento 
progresivo de la población, lo cual conduce a la necesidad de generar estrategias 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Es por ello que la 
Reserva Cognitiva RC nace en el entendimiento de la diferencia entre una persona 
con una enfermedad neurodegenerativa o una persona sana, y en la búsqueda de 
soluciones tendientes a detener y prevenir el deterioro cognitivo en la vejez. El objetivo 
de adaptar y baremar una Escala de Reserva Cognitiva ERC (Roldan, 2017), desde 
un estudio cuantitativo descriptivo a una muestra de 155 adultos mayores de 65 de 
años, de los cuales 61 son hombres y 94 son mujeres, (media edad:71,08), del Huila, 
Colombia. La ERC, evaluado desde las cuatro categorías de análisis: Actividades 
de la vida diaria / AVD, Formación- Información / F-I, Hobbies y Aficiones /H-A, 
Vida Social /VS, como eje a promover la buena salud del cerebro y prevenir el daño 
cognitivo asociado al envejecimiento, encontrándose la relevancia del constructo 
de RC, del ocio y la recreación con una correlación de 0, 877, lo que demuestra la 
importancia en la protección cognitiva del adulto mayor. El adulto mayor disfruta 
espacios de ocio y recreación, ya que le permite estimular su habilidad y experiencias 
durante sus ciclos e historias de vida, dentro de un contexto de identidad, disposición 
de sus congéneres y sociedad donde es valorado su saber, su historia, su sentir y su 
actuar frente a su entorno de vida.

PALABRAS CLAVES: Adulto Mayor. Reserva Cognitiva RC. Escala de Reserva 
Cognitiva ERC. Ocio. Recreación.

RESUMO: Na Colômbia, a curva demográfica está aumentando no envelhecimento 
progressivo da população, levando à necessidade de gerar estratégias voltadas para 
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a melhoria da qualidade de vida dos idosos. É por isso que a Reserva Cognitiva RC 
nasce na compreensão da diferença entre uma pessoa com uma doença neurodege-
nerativa ou uma pessoa saudável, e na busca de soluções destinadas a parar e pre-
venir o declínio cognitivo na velhice. O objetivo de adaptar e desnudar uma Escala 
de Reserva Cognitiva CKD (Roldan, 2017), de um estudo quantitativo descritivo a 
uma amostra de 155 adultos com mais de 65 anos, dos quais 61 são homens e 94 
são mulheres, (meia idade:71,08), de Huila, Colômbia. CKD, avaliado a partir das 
quatro categorias de análise: Atividades da Vida Diária / AVD, Treinamento- Infor-
mações / F-I, Hobbies e Hobbies /H-A, Vida Social/VS, como eixo para promover 
a boa saúde cerebral e prevenir danos cognitivos associados ao envelhecimento, 
encontrando a relevância da construção do RC, lazer e recreação com correlação de 
0,877, demonstrando a importância na proteção cognitiva do mais velho adulto. O 
mais velho adulto desfruta de espaços de lazer e recreação, pois permite estimular 
sua habilidade e experiências durante seus ciclos e histórias de vida, dentro de um 
contexto de identidade, disposição de seus congêneres e sociedade onde seu conhe-
cimento, sua história, seu sentimento e sua atuação diante de seu ambiente de vida 
são valorizados.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Reserva Cognitiva RC. CKD de escala de reserva cog-
nitiva. Lazer.

inTrOdUCCiÓn

Todo ser humano tiene una reserva cognitiva y una reserva cerebral desarrollada durante 
su ciclo de vida, que ayudan y contribuyen a la calidad de vida cerebral de las personas, permi-
tiéndole una autonomía funcional para desenvolverse en la vida diaria con calidad, bienestar y 
ocio; en el envejecimiento, se potencializa o se decae esta reserva cognitiva según la apropiación 
de este recurso. Según el boletín de salud mental del 2019; los datos reportados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay actualmente unos 50 millones de personas, 
de las cuales alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran 
cerca de 10 millones de nuevos casos. La prevalencia de vida de la demencia en personas de 60 
años y más, está entre el 5% y el 8%. En Colombia del 2009 al 2015, se atendieron un total 
de 252.577 personas con deterioro neurocognitivo en el país, de los cuales, el 64,1% fueron 
mujeres y el 35,9% fueron hombres, el promedio de personas atendidas en la serie estudiada 
fue de 36.082; El Huila hay 122.964 adultos mayores de 60 años en el 2017, que equivalen al 
10,39 % de la población general.

Por ende, se da el interés de pertinencia de la validación de la Escala de Reserva Cog-
nitiva (España), aplicada para Colombia en población adulta mayor, para el reconocimiento de 
las peculiaridades de reserva cognitiva de los adultos mayores en Colombia, por medio de un 
tamizaje y así mismo determinar bareamación de un instrumento que evalúe características de 
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RC asociado a su habitual cotidiano del adulto mayor en Colombia, así, reconocer si el ocio y 
la recreación es un factor protector en la reserva cognitiva del adulto mayor .

desarrOLLO

Ante los aportes, se decide validar la Escala Reserva Cognitiva ERC, porque, Vecilla 
(2009), sostiene que algunos factores tempranos influyen en la RC a largo plazo, son factores 
que contribuyen a la plasticidad, a la RC potenciada y mantenida en la edad adulta, entre ellos 
podemos citar: determinantes genéticos, exposiciones prenatales, el orden del nacimiento, las 
condiciones materiales domésticas en la infancia, el crecimiento físico y la salud. La actividad 
física y de ocio, la nutrición, el compromiso social e intelectual, entre otros, son factores que 
influyen en la Reserva Cognitiva RC en la madurez. Estos factores están unidos a los determi-
nantes tempranos, de modo que los elementos de riesgo y protección probablemente se acumulan 
durante la vida.

Estudios longitudinales comprueban que el estilo de vida es importante, que este fac-
tor ha resistido a la instalación de las demencias. Tucker y col. (2011) han demostrado que un 
estilo de vida saludable, reduce la prevalencia de la Alzheimer; genera flexibilidad estratégica 
reflejada en capacidades ejecutivas más eficientes y mejora el rendimiento en funciones como la 
atención y la memoria. Balfour et al. (2001) al evaluar los vínculos sociales esposo/a, compañe-
ros de piso, contactos con parientes y amigos, confianza recíproca y la pertenencia a un grupo 
y la participación en actividades productivas como ayudar a otros en tareas diarias, trabajar en 
forma remunerada o voluntaria; obtuvieron una relación inversa de los compromisos sociales y 
las actividades productivas con el riesgo de demencia.

Wilson y col. (2003) describen que ancianos sin demencia que participan con frecuencia 
en actividades cognitivamente estimulantes presentan niveles más bajos de degeneración cognitiva 
y menor riesgo de Alzheimer. El estudio realizado por Stern y Scarmeas (2003) permitieron un 
análisis más detallado de la variable que es considerada por los autores como moduladora de la 
Reserva Cognitiva RC y protectora de la manifestación de los síntomas neurodegenerativos. Los 
ancianos sanos cuyo estilo de vida se caracteriza por la participación en actividades de ocio de 
naturaleza social se asocia a un menor declive cognitivo pudiendo reducir el riesgo de demencia, 
así como la creación de redes cognitivas más eficaces que proporcionen una RC que retrase las 
manifestaciones clínicas de la demencia.

Formazzari (2008), sugiere que el arte en sus múltiples expresiones es un poderoso in-
ductor y protector de las funciones cerebrales, listo para ser usado en cualquier forma en que el 
cerebro sea atacado por enfermedades agudas o crónicas. Considera que la música, la pintura y 
la escritura y cualquiera otra forma de arte son facilitadores de funciones cognitivas y al mismo 
tiempo contribuyen a la capacidad de reserva cerebral. Por ello se debe incentivar la integración 
en los programas educativos de las actividades artísticas de manera prominente como otras 
formas de aprendizaje para las nuevas generaciones, El arte mejora la comunicación en salud, 
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pero, sobre todo, en presencia de trastornos cerebrales. El cerebro de los artistas afectado in-
cluso por patologías severas mantiene indemnes sus habilidades específicas y por ende sus vías 
neuronales correspondientes, en cambio las funciones cognitivas del diario vivir desarrollan 
síntomas clínicos más severos.

En la actualidad se da una revisión del concepto de educación que pasa por tener en 
cuenta que existen múltiples y dispares culturas y que los años de escolarización no estarían 
representando la propia educación y su influencia en la Reserva Cognitiva RC tanto como el 
concepto de “cultura”, porque representa mejor lo que la gente ha logrado, que la cantidad de 
tiempo que se ha estado en la escuela (Stern, 2004).

Vigotsky, fue un abanderado en la defensa de la cultura como sustrato para la confor-
mación emocional e intelectual de los individuos, elaboró una serie de lineamientos teóricos y 
metodológicos que establecieron la necesidad de estudiar los procesos de formación del funcio-
namiento psicológico como resultado de intercambios privilegiados con otros en un determinado 
contexto cultural y social. El concepto de desarrollo que le es afín identifica el aprendizaje y los 
contextos de colaboración compartidos como factores centrales que intervienen en su transfor-
mación.

El desarrollo de la conciencia social en las personas mayores, relacionado con el ocio 
tiene una función superior, en el aumento de las expectativas de vida y una existencia de mejor 
calidad, en reflexionar sobre ocio y tercera edad que deben encontrar un modo de realización 
en el ocio y en un tiempo que socialmente sea pensado para ellos… desde la identificación con 
la actividad o actividades gustosas, como un modo de expresión y desarrollo acorde con el ser 
personal de cada cual” Cuenca. M, 2000, p. 245).

marCO meTOdOLÓgiCO 

Diseño: Estudio de tipo cuantitativo transversal descriptivo, que permitirá la adapta-
ción y baremación de la Escala de Reserva Cognitiva ERC, en adultos mayores de 65 años en 
colombiana. 

Población: De 4.465.022 adultos mayores de 65 años en Colombia y 122.964 en el 
Huila (Dane, 2018).

Muestra: Prueba piloto: 33 de los cuales 10 son hombres y 23 son mujeres, integran-
tes del proyecto Caminemos por la vida, Neiva, Huila, Colombia. Validación del instrumento: 
155 adultos mayores de 65 de años, de los cuales 61 son hombres y 94 son mujeres, (media 
edad:71,08), de Neiva y Rivera Huila, Colombia. Que decidieron voluntariamente participar y 
que contaban con la disposición de responder la Escala de Reserva Cognitiva.

Instrumentos de recolección: Se utilizó una guía de observación, entrevista y Escala de 
Reserva Cognitiva (ERC) autorizada por la doctora María Dolores Roldán Tapia, Profesora Titular 
de la Universidad de Almería (España) y autora en propiedad intelectual de la Escala de Reserva 
Cognitiva, Adaptada lingüística y culturalmente para la población adulta mayor colombiana.
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Criterios de Inclusión: Tener 65 o más años, no tener antecedentes neuropatológicos, 
saber leer y escribir, no tener una discapacidad auditiva.

Procesamiento de la información: Se hará validación de los datos comprendidos en los 
instrumentos, estructura y consolidación de base de datos, análisis estadístico en SPSS versión 
25, 2017, para la interpretación de resultados, análisis, baremación, confiablidad y validez del 
ERC en Colombia.

resULTadOs

La ERC registra con qué frecuencia se realizan actividades cognitivamente estimulantes 
a lo largo de la vida. 

Contempla 25 ítems
Cuatro facetas: Actividades de la Vida Diaria, Formación/Información, Hobbies/Afi-

ciones y Vida Social. 

Al mismo tiempo,
Tres periodos de edad.
Juventud (18–35 años)
Adultez (36–64 años) 
Madurez (a partir de los 65 años).
Registro de frecuencia
Escala tipo-Likert con 5 opciones 
0 = nunca y 4 = tres veces o más

La adaptación lingüística y cultural, de la prueba base, que se desglosa la prueba en 
cuatro categorías de análisis: Actividades de la vida diaria / AVD, Formación- Información / F-I, 
Hobbies y Aficiones /H-A, Vida Social /VS; Se realizó una adaptación lingüística en los ítems 
3,6,7,8,9,20,21,22. Movilizamos dos preguntas de relación categórica en el área de Formación- 
Información / F-I , se agregó el ítem para diferenciar la actividad física, del ejercicio físico la 
categoría de  Hobbies y Aficiones  /H-A, para desarrollar la concordancia literaria en el adulto 
mayor colombiano, se presentó por la autora de la Escala de Reserva Cognitiva, la  supervisión 
y permiso para aplicación y adaptación, de los nuevos ajustes del instrumento.

 Se realiza la Valoración de Juicio de Expertos, en la evaluación de 2 especialistas en 
el campo de Neuropsicología y de Psicología de la Salud quienes calificaron la adecuación de 
la versión adaptada de la Escala de Reserva Cognitiva ERC, desde 4 ejes suficiencia, claridad, 
relevancia y coherencia, con un criterio de calificación de (1. No cumple con el criterio, 2. Bajo 
nivel, 3. Moderado nivel, 4. Alto Nivel),  Ante ello los expertos consideran el instrumento una 
buena estructura de evaluación de la RC, entre 3 y 4 en los ejes, lo cual, ratica la calidad y del 
contenido del instrumento para evaluar la Reserva Cognitiva por parte de los expertos. 

 Se aplica la ERC adaptada, en una población piloto a 33 adultos mayores de 65 años, 
de los cuales 10 son hombres y 23 son mujeres, integrantes del proyecto Caminemos por la vida, 
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Neiva, Huila, para poder verificar y garantizar el formato de los ítems, las escalas de respuesta, 
las reglas utilizadas, efectuar análisis de los ítems, estudios de fiabilidad y validación que sirvan 
de base como revisión necesaria y adoptar decisiones en la validez del test adaptado.

 Se aplicó el instrumento a 155 adultos mayores de 65 años, de los cuales 61 son hom-
bres y 94 son mujeres, en el Huila, Colombia que decidieron voluntariamente participar y que 
contaban con la disposición de responder la Escala de Reserva, para verificar su: Confiabilidad, 
se utiliza el Alfa de Cronbach, para determinar la consistencia interna del test, lo que evidencia 
que α, 842 demostrando una fiabilidad alta de la Escala de Reserva Cognitiva. Así mismo se 
elabora el Coeficiente de Correlación Intercalase CCI, representan una fiabilidad excelente en 
0,842 de la ERC, para encontrar el intervalo de confianza de la población y la medida obtenida, 
se da entre 80% a 87 % y en el cual se encuentra, con alta probabilidad, el valor real de una 
determinada variable.

Validez, se realiza una validez de constructo, entendiendo que, la RC Reserva Cognitiva, 
es el constructo general medido por las variables: AVD Actividades de la Vida Diaria, FI Forma-
ción Información, HA Hobbies Aficiones y VS Vida Social. La correlación de Pearson, demuestra 
que la relación de RC con (AVD 0,427), (FI 0,426), (HA, 0,877), (VS 0,657), en el acercamiento 
evaluativo de los factores con el constructo. Igualmente, Para evaluar la significancia estadística, 
a razón de la RC en los factores son < 0,05 sostiene una enorme importancia en lo que respecta 
a la aceptación e importancia del instrumento.

Baremación, se estableció a partir de la prueba piloto, el rango de puntuación y califi-
cación así, (0-75 Reserva Deficiente, 76-150 Reserva Regular, 151-225 Reserva Buena, 226-300 
Reserva Excelente), Tomando esta referencia de calificación, se establece con la muestra del 
instrumento, para  evaluar o clasificar los elementos de la ERC, para ello se utiliza los baremos 
quintiles consisten en asignar a cada posible puntuación directa un valor (en una escala de 5 
a 100) y que indican el porcentaje de sujetos del grupo normativo que obtienen puntuaciones 
iguales o inferiores a las correspondientes medidas directas de la ERC del sujeto.

En el Ocio y Recreación, se separa uno de los factores de la ERC,
Hobbies- Aficiones / H-A:
Leer y escribir poemas - historias
Jugar juegos de mesa 
Escuchar música, cantar, bailar
Tocar algún instrumento musical 
Coleccionar objetos
Viajar, ir a paseos
Manualidades y/o jardinería
Cocinar
Pinturas y fotografías 
Actividad física y ejercicio físico
Hablar y contar historias
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Este factor tiene una correlación de Pearson de 0,877, es un resultado de alta relación 
estadística del ocio con respecto al constructo de Reserva Cognitiva y un nivel de significancia 
de 0.02, lo que demuestra el grado de importancia clínica y científica del ocio y la recreación, 
en la reserva cognitiva del adulto mayor.

Así mismo, el 55 % de la muestra demuestra resultados por encima de la media en esta 
área, lo que demuestra la aplicación en su cotidianidad de elementos de ocio, para la construc-
ción de la Reserva Cognitiva.

Se demuestra que, el estilo de vida es importante factor que ha resistido a la instalación 
de las demencias. Tucker y col. (2011). Se encontró que la población que tienen estilos de vida 
saludable genera flexibilidad estratégica reflejada en capacidades ejecutivas más eficientes y me-
jora el rendimiento en funciones como la atención y la memoria en lo que desarrolla, evaluadas 
en el recordar en las diferentes etapas de la vida, las experiencias y vivencias de su tiempo libre 
y de ocio.

Las personas mayores sanas cuyo estilo de vida se caracterizan por la participación 
en actividades de ocio de naturaleza social se asocia a un menor declive cognitivo pudiendo 
reducir el riesgo de demencia, Wilson y col. (2003). La población que se beneficia y disfruta de 
actividades grupales dirigidas o autónomas a nivel cognitivo son más eficaces proporcionando 
mejor capacidad cognitiva que retrase las manifestaciones clínicas de la demencia, demostrado 
en la puntuación alta de hobbies y aficiones en su ERC.

La Influencia en la reserva cognitiva representa los procesos de formación del funciona-
miento psicológico como resultado de intercambios privilegiados con otros en un determinado 
contexto cultural y social.  El adulto mayor disfruta espacios de ocio ya que le permite estimu-
lar su habilidad y experiencias durante sus ciclos e historias de vida, dentro de un contexto de 
identidad regional y disposición de sus congéneres y sociedad donde es valorado su saber, su 
historia, su sentir y su actuar frente a su entorno de vida. 

COnCLUsiOnes

El ocio, forma parte de la calidad de vida del adulto mayor, ya que la reserva cognitiva 
que se posee al ser estimulada desarrolla mayor participación en actividades y disfrute de las 
mismas, permaneciendo en la aumentar cada día el número de actividades de ocio.

Las actividades de ocio mentalmente estimulantes se asociaban con mayor rendimiento 
cognitivo en etapas avanzadas del envejecimiento, en tareas de memoria, velocidad de procesa-
miento, funciones ejecutivas, habilidades lingüísticas y motrices, derivado al grado de satisfacción 
y motivación individual en la ejecución de estas actividades de ocio.

El ocio se asocia a la disminución en el riesgo de presentar enfermedades neurodege-
nerativas, y cardiovasculares. Ya que la Reserva cognitiva depende del grado de estimulación 
física y mental de la persona; por ejemplo, la educación, el empleo, la actividad física, artística, 
reducen el riesgo de demencia.
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El ocio y la recreación son factores protectores para la calidad de vida de las personas, 
en los adultos mayores contribuyen a su bienestar físico, bio psico social, espiritual con mayor 
energía y salud  mental en esta etapa de la vida. 

La formación recreativa y deportiva debe incluir el ocio como parte esencial en la calidad 
de vida de las personas, inmersas en el autocuidado y cuidado del otro. Ya que el ocio es disfru-
tar y hacer lo que me gusta conllevando a la salud, bienestar y felicidad en cada ciclo de vida.
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RESUMO: O presente relato de experiência tem como objetivo avaliar e/ou afirmar 
como as práticas corporais de hidroginástica contribuem no processo de (re) signi-
ficação das práticas de lazer e na qualidade de vida do universo do idoso, buscando 
problematizar, a todo momento, nossas ações para estimular a reflexão dos envol-
vidos no projeto com as suas realidades. O procedimento metodológico presente 
neste estudo consiste na abordagem crítico-superadora, ao elaborar esta abordagem, 
buscamos entender com profundidade o ensinar, onde não significa apenas transferir 
ou repetir conhecimentos, mas criar as possibilidades de sua produção crítica sobre 
a compreensão destes conhecimentos.

PALAVRAS-CHAVES: Práticas corporais. Lazer. Idosos. Hidroginástica. 

RESUMEN: El presente relato de experiencia tiene como objetivo evaluar y / o 
afirmar cómo las prácticas de aeróbicos acuáticos contribuyen al proceso de (re) 
significación de las prácticas de ocio y la calidad de vida del universo anciano, 
buscando problematizar nuestras acciones en todo momento para estimular el reflejo 
de los implicados en el proyecto con sus realidades. El procedimiento metodológico 
presente en este estudio consiste en el enfoque crítico-superador, al elaborar este 
enfoque se busca comprender en profundidad la enseñanza, donde no se trata solo 
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de transferir o repetir conocimientos, sino de crear las posibilidades de su producción 
crítica a partir de la comprensión de estos conocimientos.

PALABRAS CLAVE: Prácticas corporales. Ocio. Anciano. Aeróbicos acuáticos.

inTrOdUçãO

Historicamente, as práticas corporais aquáticas sempre foram utilizadas como meio 
recreativo e terapêutico. Segundo Skinner e Thomson (1985), Hipócrates, o pai da medicina, 
utilizava para tratamento de enfermidades a água. Na Grécia Antiga, Homero deixou em suas 
escrituras o uso da água para alcançar cura, e cansaço muscular, porém, com a queda do Im-
pério e ascensão do cristianismo esses banhos foram interrompidos com o pretexto de que essa 
exposição corporal era um ato de pecado. Como nos mostra Correia (2009, como citado em 
Irion, 2000). Com o passar do tempo foram desenvolvidas técnicas e/ou alternativas visando 
potencializar essa característica recuperativa da água. Segundo Correia (2009, p. 7): 

A hidroginástica é constituída de exercícios aquáticos específicos, baseados no aprovei-
tamento da resistência da água como sobrecarga e do empuxo como redutor do impacto, o que 
permite a prática deste exercício, mesmo em intensidades altas, diminuindo os riscos de lesão. 
Por isso, facilita a prática para aquelas pessoas que não podem suportar o seu próprio peso, ao 
realizarem um exercício terrestre.

 Atualmente a prática da hidroginástica continua com seu papel no sentido da recupe-
ração das dimensões corporais em seu sentido mais amplo. Seu caráter social, a partir da relação 
com o outro tem contribuído para interação social. No universo idoso, estudos apontam que 
contribui significativamente para um envelhecimento saudável e qualitativo, tanto pelas relações 
lúdicas com a água, quanto pelas práticas aquáticas prazerosas e criativas que proporcionam 
aos participantes autoconhecimento corporal, autonomia e criatividade na gestualidade, como 
afirma Correia (2009, p. 33):

 São muitos os benefícios que a hidroginástica para idosos pode proporcionar na vida 
desse público específico. Com a prática constante dessa atividade, ela é capaz de promover 
modificações morfológicas, sociais, fisiológicas provocando melhoras nas funções orgânicas e 
psíquicas do indivíduo.

Nosso objetivo é avaliar como as práticas corporais de hidroginástica contribuem no 
processo de (re)significação das práticas de lazer e na qualidade de vida do universo do idoso, 
buscando problematizar, a todo momento, nossas ações para estimular a reflexão dos envolvidos 
no projeto com as suas realidades.

O envelhecimento saudável do ser humano é muito importante para garantir uma quali-
dade de vida qualitativa, como nos alertam os estudos de Silvestre e Costa Neto (2003). Segundo 
Freire (1996, p. 35) “[...] O velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou 
marca presença no tempo continua novo[...]”.

A partir dessas referências é possível compreender e/ou afirmar que, como profissionais e 
futuros profissionais de Educação Física, torna-se necessário assumir o compromisso de estimular 
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o pensamento crítico e autônomo desse segmento social. O que impõe considerar seus limites e 
possibilidades resultantes da bagagem histórica que trazem na vida. O respeitar seu momento 
reside, também, em não pensarmos com uma visão funcionalista e/ou assistencialista, que por 
vezes, leva à atitudes de infantilizar o idoso.

Uma prática lúdico-educativa, integrativa e socializadora contribui para potencializar 
as subjetividades e as relações entre seus praticantes. A hidroginástica, ao ser vivida nestas di-
mensões, assegura uma concepção de formação do ser em suas diferentes dimensões e evidencia 
suas interações e experimentações. Vivenciamos práticas com diferentes estratégias pedagógicas 
que possam possibilitar a valorização do ser idoso. Práticas caracterizadas por princípios que 
buscam nos fundamentos do lazer romper barreiras que limitam a expressividade idosa.

Vivemos em uma sociedade capitalista que assegura um lazer utilitarista, o que tem se-
gregado as pessoas o direito de explorar e (re)dimensionar seu tempo em práticas de lazer com 
ludicidade, com prazer e com criatividade. Com a pessoa idosa essa segregação é muitas vezes 
bem mais prejudicial. Pois, provoca uma inversão de valores entre lazer-trabalho, o que implica 
compreender que o lazer de ocorre no tempo a afazeres domésticos. 

A hidroginástica, integrada no universo das práticas corporais idosas, ao ressignificar o 
sentido e significado do lazer com a pessoa idosa ampliam-se as possibilidades de valorização e 
reconfiguração do tempo que escolheu para suas práticas de lazer, com autonomia, liberdade e 
prazer. Estudos indicam que com estas práticas os idosos passam a viver um processo de cons-
cientização como seres autônomos e compreendem sua importância na sociedade e ampliando 
suas possibilidades de práticas de lazer. 

Nestas perspectivas, temos acordo com França (2003, p. 7) ao afirmar que:

Lazer - enquanto domínio e campo, entendido a partir de duas dimensões reflexivas: uma 
que diz respeito ao lazer no mundo contemporâneo relações sociais de produção de rique-
zas; outra que diz respeito à produção do conhecimento sobre lazer e o seu tratamento em 
determinadas situações de ludicidade, êxtase, plenitude, cultura, aventuras e riscos. Partindo 
da práxis social, podemos reconhecer o lazer como um fenômeno moderno, como uma das 
riquezas socialmente produzidas que pressupõe tempo, autonomia, autodeterminação e 
prazer enquanto fatores indispensáveis para tornar realidade o acesso à qualidade de vida.

E, essa riqueza historicamente construída pela humanidade é direito que também cons-
titui o universo do idoso. Corpos ávidos por movimentos e por movimentarem-se, esses idosos 
exploram suas imaginações à medida que são estimulados a refletir, criar, elaborar e expressar 
gestos de diferentes grandezas.

É nesta dimensão que compreendemos ser a hidroginástica uma prática que contribui 
para explorar as gestualidades na busca do despertar e resgatar o interesse dos idosos pelo que 
constitui a natureza e suas diferentes facetas da movimentação corporal. Segundo Marcellino 
(2001, p. 8) ”O lazer é visto como fruto da sociedade urbano industrial e, dialeticamente, incide 
sobre ela, como gerador de novos valores que a contestam.”.
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Considerando a afirmativa acima compreendemos ser o lazer um fenômeno cultural da 
história e construção humana a partir dos acúmulos de experiências, saberes e conhecimentos. 
E, na condição de profissionais de uma área de conhecimento de riquezas de expressividades, 
cabe-nos assumir compromisso e vontade político-pedagógica na construção e problematiza-
ções de novas possibilidades para o tempo destinado às práticas de lazer. Aqui, junto aos idosos 
participantes do Projeto PELC-NIEL-UFPE.

prOCedimenTO meTOdOLÓgiCO

O presente trabalho foi construído na categoria de relato de experiência por conside-
rarmos que: 

O relato de experiência é um texto que descreve precisamente uma dada experiência que 
possa contribuir de forma relevante para sua área de atuação. É a descrição que um autor 
ou uma equipe fazem de uma vivência profissional tida como exitosa ou não, mas que 
contribua com a discussão, a troca e a proposição de ideias para a melhoria do cuidado 
na saúde. Ele traz as motivações ou metodologias para as ações tomadas na situação e as 
considerações/impressões que a vivência trouxe àquele (a) que a viveu. O relato é feito de 
modo contextualizado, com objetividade e aporte teórico. Em outras palavras, não é uma 
narração emotiva e subjetiva, nem uma mera divagação pessoal e aleatória (Universidade 
Federal de Juiz de Fora, 2017).

O procedimento metodológico presente neste estudo tem carácter qualitativo que de 
acordo com Minayo et al. (2009, p. 21):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 
Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 
da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir mas por pensar sobre o 
que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 
seus semelhantes. 

E caminha na senda da característica pedagógica da pedagogia crítico-superadora que 
segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 62):

[...] implica um processo que acentue, na dinâmica da sala de aula, a intenção prática do 
aluno para apreender a realidade. Por isso, entendemos a aula como um espaço intencio-
nalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do conhecimento 
específico da Educação Física e dos diversos aspectos das suas práticas na realidade social.
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O projeto PELC-NIEL acontece de terça-feira a sexta-feira, todas as semanas, atendendo 
pessoas idosas e deficientes, de comunidades que carecem de práticas de lazer lúdicas, criativas e 
críticas que valorizem e (re)signifiquem a cultura local para o público atendido e crie raízes nas 
pessoas que rodeiam esses integrantes, com o objetivo de democratizar a as práticas de lazer. 
As atividades são realizadas no clube universitário da UFPE, com práticas corporais em meio 
aquático e fora dele. Abordando temáticas variadas como Dança, Jogos, Brincadeiras, Capoeira, 
Ginástica, Lutas.

Por meio dessas atividades buscamos construir abordagens críticas e debater as culturas 
corporais, considerando as limitações físicas, pessoais e financeiras dos idosos, expandir as suas 
possibilidades de práticas durante o tempo livre das obrigações diárias. Considerando essas 
particularidades, o nosso planejamento é realizado por meio de debates, onde os participantes 
têm autonomia e liberdade crítica para refletir e opinar sobre as diversas temáticas e propostas 
de atividades levantadas pelos próprios alunos e pelos professores-universitários do projeto. 
Segundo o Coletivo de Autores (1992, p. 17):

A visão de totalidade do aluno se constrói à medida que ele faz uma síntese, no seu pen-
samento, da contribuição das diferentes ciências para a explicação da realidade. Por esse 
motivo, nessa perspectiva curricular, nenhuma disciplina se legitima no currículo de forma 
isolada. É o tratamento articulado do conhecimento sistematizado nas diferentes áreas que 
permite ao aluno constatar, interpretar, compreender e explicar a realidade social complexa, 
formulando uma síntese no seu pensamento à medida que vai se apropriando do conheci-
mento científico universal sistematizado pelas diferentes ciências ou áreas do conhecimento.

Levando em consideração a citação acima, podemos afirmar a importância do plane-
jamento participativo, para potencializar a socialização, trabalho em grupo, solucionar proble-
mas recorrentes à realidade dos idosos e o exercício a democracia por contemplar as diferentes 
perspectivas dos envolvidos. O planejamento participativo é um processo contínuo e requer 
acompanhamento em todo seu processo desde a sua construção, passando pela execução, faz-
se necessário um olhar crítico do professor e aluno para identificar o que pode ser otimizado e 
então realizar o replanejamento Ferreira (1989).

O conhecimento não é como um arquivo ou um programa de computador que é 
transferido de forma automática, é um processo complexo, individual, que requer paciência, 
comunicação e participação efetiva para construção do pensamento crítico e emancipador do 
aluno (Freire, 1996). 

Diante dessas afirmações, podemos vislumbrar a essencialidade da experimentação de 
práticas com temáticas diversificadas, que sejam realizadas de maneira democrática e conjunta, 
com a participação efetiva dos profissionais de Educação Física e/ou qualquer outra área em 
parceria com os alunos, tendo em vista à formação de valores e o estimulo à construção do 
pensamento crítico e autônomo. 
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As práticas corporais, quando representam a totalidade do ser, reverberam na consciência 
corporal, privilegiando a expressividade e assim proporcionando experiências significativas que 
possivelmente irão marcar e criar raízes na vida dessas pessoas e consequentemente contribuirão 
com as práticas de lazer. Sendo assim, compactuamos com o Coletivo de Autores (1992, p. 26) 
quando dialogam que: 

Na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, a dinâmica curricular, no âmbito da 
Educação Física [...] Busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de for-
mas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, 
exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, 
malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas 
de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e 
culturalmente desenvolvidas.

Diante de tudo o que foi exposto, seguiremos para o momento da discussão e resultados.

disCUssãO e resULTadOs

Diante dessas afirmações, vislumbramos contribuir e instigar estudos futuros sobre a 
relação idoso e lazer com elementos crítico-reflexivos para uma temática que carece de atenção 
e produções que busquem quebrar esse limite imposto sobre o corpo idoso e seus direitos a prá-
ticas corporais. Portanto, o projeto PELC-NIEL é de suma importância para a construção do 
senso crítico social e na promoção a qualidade de vida. Esta afirmativa tem como base a citação 
de Tavares e Silveira (2014, p. 273) ao dissertar que a “oferta de atividades físicas em espaços 
públicos, centros de atendimento a idosos, em praças e parques modificam a vida das pessoas, 
trazendo resistência ao envelhecimento e um caráter mais lúdico para quem envelhece.”.

Quando o homem faz parte do processo de construção do meio em que ele está inseri-
do, ele começa a se enxergar como parte do processo e sente-se parte do processo como afirma 
(Marx, 1965, p. 22):

São os homens que, desenvolvendo sua produção material e suas relações materiais, trans-
formam com essa realidade que lhes é própria seu pensamento e os produtos desse pensa-
mento. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. 

COnsideraçÕes Finais

A partir das construções aqui descritas, o PELC-NIEL proporciona aos idosos novas 
vivências e perspectivas de práticas de Lazer a serem aplicadas dentro do contexto de cada 
indivíduo. Por ser um projeto onde há normas a serem cumpridas, como dia e horários prees-
tabelecidos, não podemos considerar que os alunos estão em momento de lazer, porém, é um 
espaço que proporciona através dos debates e discussões quebras de paradigmas e preconceitos 
que foram taxados pela sociedade sobre o lazer e o idoso.
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Sendo assim, é um espaço para a construção em conjunto do pensamento crítico, troca 
de saberes, autoconhecimento corporal e (re)significação do lazer proporcionada pela educação 
para e pelo lazer. 

Frente às comprovadas contribuições que a prática da hidroginástica tem garantido 
para a sociedade em geral e, neste todo, para a vida idosa, pois esta é uma prática que estimula 
o convívio social/amizade/sociabilização, o gostar pela atividade física no meio líquido, como 
também, elevada autoestima e autoimagem, indicando que a hidroginástica proporciona bene-
fícios psicossociais aos idosos (Mazo, Cardoso & Aguiar, 1980, p. 13). 

Estudos têm destacado que a hidroginástica, quando vivida e/ou sistematizada com 
elevado rigor científico, passa a atender a urgente necessidade de afirmação e consolidação de 
um novo pensar que aponte elementos que alterem significativamente a forma de viver a idade 
idosa com mais qualidade e riqueza humana. 

Para tanto, o artigo ganhou contornos de exigência teórica dinâmica, pedagógico-
científica, alimentada pelos estudos de uma educação para e pelo lazer, vez que: “[...] as prá-
ticas corporais no âmbito do lazer, considerando seus aspectos educativos, contribuem para 
compreensão e intervenção no novo mundo social. Nesse contexto, torna-se relevante refletir 
sobre o lazer, tanto pelo seu teor educativo propositivo, quanto pelo seu aspecto político-social” 
(França, 1999, p. 37).

Portanto, entendemos que o lazer, como fenômeno social de nosso tempo, tem a força de 
reorganização da sociedade, agência educativa capaz de fomentar e colaborar para a construção 
de novas normas, condutas e valores para o convívio entre os homens. 

Ao chegarmos nesta fase conclusiva do trabalho reconhecemos que há várias possibi-
lidades de desenvolver práticas numa perspectiva da educação para e pelo lazer junto a pessoa 
idosa. Contudo, conseguimos constatar a possibilidade de consolidar práticas visando ludicidade, 
criatividade, humanização, participação, cooperação e inclusão com a hidroginástica com todo 
potencial que pode ser materializado.

Portanto, concluímos que a prática da hidroginástica, numa educação para e pelo 
lazer, para a pessoa idosa, além de desenvolver um melhor condicionamento cardiovascular e 
respiratório, dar força e tonificação dos músculos, aumento da flexibilidade das articulações, 
contribui com a manutenção da massa óssea, com predomínio de trabalho aeróbico e elevado 
consumo calórico, destaca-se pela quase ausência de impacto e o prazer de realizar uma ativi-
dade na água, principalmente em dias quentes, contribui para combater o estresse emocional, 
sendo uma atividade que pode ser praticada com segurança por esta população, adequando-se 
os seus princípios às necessidades do idoso, para que a mesma traga benefícios sobre o estado 
de humor e a saúde em geral.
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Marcelo de Melo Mendes, Natascha Stephanie Nunes Abade, Brisa de Assis Pereira, Daniete Fernandes 
Rocha, Marcus Peixoto de Oliveira, Rafael Silva Diniz, Luciana Assis Costa, Luciano Pereira da Silva 

a inFLUÊnCia dOs meiOs de TranspOrTe para a FreQUÊnCia de pessOas COm deFiCiÊnCia 
a LOCais de Lazer na Cidade de BeLO HOrizOnTe  
Cláudia Márcia Barbosa, Cristiane Miryam Drumond de Brito, Walesson Gomes da Silva

O senTidO dO signiFiCadO de Lazer para pessOas COm deFiCiÊnCia
Cláudia Márcia Barbosa, Cristiane Miryam Drumond de Brito, Ricardo Alexandre Souza, Luciano Campos 
de Siqueira, Edson José Carpintero Rezende, Leticia Mara Pereira de Sousa, Karol Cristiano Salomão 
Felipe Navarro, Tânia Lúcia Hirochi
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RESUMO: Com o advento das Convenções dos Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, realizado pela Organização das Nações Unidas no ano de 2006, a temática da 
inclusão social ganha espaço na agenda política e é encampado por diversas políticas 
sociais, sobretudo a de esporte e lazer. A partir da implementação de um projeto de 
políticas públicas de esporte e lazer destinado a crianças com deficiência, a presente 
pesquisa teve como proposta realizar um estudo de caso referente a uma parceria 
desenvolvida pelo Programa Superar da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de 
Belo Horizonte e a Escola Municipal Marconi da Secretaria Municipal de Educação. 
O projeto tem como principal objetivo desenvolver atividades físicas, esportivas e 
de lazer para alunos com deficiência que frequentam o Atendimento Educacional 
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Especializado da Escola Municipal Marconi. A abordagem adotada para pesquisa 
foi qualitativa e descritiva do tipo exploratória. A partir da análise de conteúdo 
proporcionada pela entrevista semiestruturada realizada com duas professoras do 
Atendimento Educacional Especializado e com a Diretora e a Vice-diretora, aponta-
mos sobre a importância da implementação do projeto Superar/Marconi nas práticas 
de lazer e do desporto, no processo de inclusão na escola e no desenvolvimento das 
interações sociais dos alunos a partir destas práticas.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas. Pessoas com deficiência. Atendimento edu-
cacional especializado.Llazer.

RESUMEN: Con el advenimiento de las Convenciones sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, realizadas por Naciones Unidas en 2006, el tema de la 
inclusión social ha cobrado gran relevancia. A partir de la implementación de un 
proyecto de política pública de deportes y ocio dirigido a niños con discapacidad, la 
presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio de caso referente a un 
proyecto de colaboración desarrollado por el Programa Superar del Departamento 
Municipal de Deportes Y Recreación de Belo Horizonte y la Escuela Municipal de la 
Secretaría Municipal de Educación. El objetivo principal del proyecto es desarrollar 
actividades físicas, deportivas y de ocio para los alumnos con discapacidad que asisten 
a los Servicios Educativos Especializados de la Escola Municipal Marconi. El enfoque 
adoptado para la colección fue cualitativo y descriptivo de tipo exploratorio.  A 
partir del análisis de contenido proporcionado por una entrevista semiestructurada a 
dos docentes del Servicio Educativo Especializado y con el Director y el Subdirector, 
señalamos la importancia de implementar el proyecto Superar/Marconi en las 
prácticas de ocio y deporte, en el proceso de inclusión de la escuela y el desarrollo 
del interacciones sociales de los estudiantes basado en estas prácticas. 

PALABRAS-CLAVE: Políticas públicas. Personas con discapacidad. Asistencia 
educativa especializada. Recreación.

inTrOdUçãO

Na medida em que o debate acadêmico e a legislação começam a atribuir uma aten-
ção especial à pessoa com deficiência, emerge um novo paradigma para se pensar na inclusão 
destes na sociedade. A criação de condições favoráveis para que possam vivenciar atividades 
de esporte e lazer configura-se como uma forma importante de inserção social e de educação 
para a diversidade humana (Rechinelli, Porto e Moreira, 2008). Ultrapassar aspectos estéticos 
e avaliar processualmente cada indivíduo com relação às suas possibilidades e potencialidades, 
de modo a se adequar, ou não, as atividades de acordo com as condições dos alunos passam a 
ser um novo valor no ambiente escolar (Mendes e Pádua, 2010). 
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No art. 217 da Constituição Federal de 1988 temos que “é dever do Estado fomentar 
práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um”, enquanto no art. 227 é 
“(...) dever da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prio-
ridade, o direito à saúde, à educação, ao lazer, à convivência familiar e comunitária (...)”. Já, a 
Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) instituiu prioridade 
a pessoas com deficiência no acesso à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Diante desse 
arcabouço normativo, fomentar políticas de esporte e lazer à pessoa com deficiência é um dever 
do Estado, mas também o caminho para que o território da cidade seja mais inclusivo e garanta 
que todos possam ter diversidade nas suas experiências. 

Em Belo Horizonte, o Programa Superar da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
(SMEL) se apresenta como principal política municipal de acesso ao esporte e lazer ao público 
em questão. A partir de 2018, buscando ampliar seu alcance, passou a atender 25 alunos com 
deficiência da Escola Municipal Marconi, todos estes usuários do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), programa do governo federal que consiste em salas de recursos multifun-
cionais ou centros de atendimento educacional especializado para atividades no contra turno 
escolar. O Programa Superar, que na escola passou a ser chamado de Projeto Superar/Marconi, 
complementou as ações do programa, incentivando os alunos a participar das aulas de Educação 
Física, assim como de atividades esportivas e de lazer na escola.

Neste contexto, a presente pesquisa realizou um estudo de caso do projeto Superar/
Marconi, apontando a origem e a motivação da realização do projeto, a sua importância para 
a inclusão dos alunos com deficiência na escola e os benefícios obtidos com a parceria.

meTOdOLOgia

Foi realizada uma pesquisa qualitativa investigatória, de perspectiva descritiva, utilizan-
do de entrevista semiestruturada. Para manter o anonimato das participantes, utilizou o termo 
“entrevistada” no texto para identificar as falas. As entrevistas aconteceram em sala reservada 
e sem interferência externa, sendo o diálogo gravado e posteriormente transcrito. O tratamento 
dos dados adotou a análise de conteúdo de Bardin (1977), metodologia usada para descrever 
e interpretar os materiais coletados. Participaram duas professoras do AEE, a diretora e a vice-
diretora da E. M. Marconi, todas com cargos efetivos na Prefeitura de Belo Horizonte, que con-
sentiram com a pesquisa através de assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
A escolha dos entrevistados ocorreu por todas terem acompanhado desde o início o processo 
de implementação do Projeto Superar/Marconi na escola. 

disCUssãO

As reflexões a seguir foram originadas a partir do diálogo entre os autores deste artigo, 
as vivências dos profissionais do Marconi e as teorias sobre inclusão, esporte e lazer, e que serão 
apresentadas em três seções.
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 prOgrama sUperar e O aTendimenTO edUCaCiOnaL espeCiaLizadO

O Programa Superar se fundamenta em duas ações sustentadoras, a primeira no fomento 
do esporte e do lazer e na parceria com entidades de apoio, havendo o desenvolvimento de nú-
cleos de atendimento e eventos. A segunda na formação de mão-de-obra especializada que atuará 
com a pessoa com deficiência (Mendes et al., 2018). Nesse sentido, a intenção do Programa é 
contribuir na inserção de um novo modelo de atendimento com o propósito de refletir sobre a 
inclusão do aluno com deficiência que frequenta o ensino regular.

O Projeto Superar/Marconi foi implementado em maio de 2018, desenvolvendo ati-
vidades esportivas e de lazer individualizadas. O relato da entrevistada 3 mostra um pouco do 
início do projeto:

o Programa Superar chegou até a escola através de uma experiência de uma das nossas 
crianças que já frequentava o Programa Superar. E aí um dia a mãe comentou a respeito 
falou (...) eu fiquei muito interessada e resolvi visitar o núcleo do Carlos Prates, e aí nesse 
dia eu fui com a mãe (...) e chegando lá eu conheci o projeto me explicaram sobre e eu fiquei 
apaixonada pelo projeto e então o coordenador (...) já vinha com o desejo de implementar 
o Programa na escola Marconi. Então nós marcamos uma reunião com a direção da escola, 
ele apresentou o projeto e a diretora abraçou a causa (Entrevistada 3). 

Os alunos frequentavam a AEE, uma vez por semana, e depois seguiam para as atividades 
do Projeto Superar/Marconi, que a princípio duravam 30 minutos. Após alguns meses de funcio-
namento, aumentou-se a frequência para três vezes na semana, sendo ofertadas as modalidades 
judô, atletismo, tênis de mesa, natação e uma atividade funcional. Também foram realizadas 
ações conjuntas com alunos que não apresentavam deficiência, principalmente em atividades 
aquáticas, sendo que isso influenciou o aumento na participação dos alunos com deficiência nas 
aulas de educação física escolar.

Para a implementação do Projeto Superar/Marconi foram realizadas três reuniões. A 
primeira para apresentação do projeto à direção da escola e a segunda já com a equipe con-
tratada para atuar. O terceiro encontro foi uma apresentação do projeto aos professores das 
disciplinas regulares da escola. Para a entrevistada 1, “este momento foi muito importante para 
todos os professores da escola, agora eles poderiam mudar o olhar em relação aos meninos 
com deficiência”. (...) “alguns professores têm dificuldades de enxergar as potencialidades dos 
meninos com deficiência”. 

Tardif (2002) não considera como formação permanente apenas os cursos formais, mas 
o cotidiano da vida social, as relações entre os professores, as reflexões das práticas e o convívio 
com os próprios alunos e professores enquanto elementos formativos do saber docente e discente. 
As reuniões foram importantes para o Projeto Superar/Marconi, pois nelas estabeleceram-se as 
responsabilidades das partes. 

Para Azevedo (2014), a implementação é uma fase importante no ciclo de uma política 
pública, consiste no momento em que as intenções políticas serão transformadas em ações con-
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cretas, com a presença de vários atores com diferentes interesses e em diversos contextos sociais, 
econômicos, políticos e tecnológicos. Neste estudo de caso a implementação aconteceu de forma 
intersetorial, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, ofertando suporte de acessi-
bilidade e de acompanhamento pedagógico aos alunos com deficiência em idade escolar através 
da AEE, com a SMEL, oferecendo suporte nas atividades esportivas, de lazer e de estimulação 
motora no Projeto Superar/Marconi. 

BeneFÍCiOs aOs aLUnOs COm deFiCiÊnCia

Segundo Omote (1994, p. 76), “a deficiência não pode ser vista como uma qualidade 
presente no organismo da pessoa ou no seu comportamento”. Neste sentido, sem conhecer os 
alunos com deficiência, não se pode mensurar as potencialidades da pessoa com deficiência por 
laudos que são construídos através de estudos que englobam os pontos em comum de cada 
quadro clínico. 

Notamos que um dos benefícios alcançados pelos alunos foi o (re)conhecimento de suas 
potencialidades. Por isso, os espaços escolares podem ser compreendidos como um campo para 
inserção de relações sociais que possibilitam interações e mudanças na pessoa e no seu meio social, 
contribuindo para a sua inclusão e participação (Corrales e Castro, 2016). Para a entrevistada 
3, “nossos estudantes com deficiência, passaram a ter uma vida mais ativa e no sentido de que 
tudo é possível, dentro de suas limitações, é uma forma de interação social, ultrapassar limites 
e consequentemente o posicionamento da pessoa com deficiência na sociedade”. 

A entrevistada 4 sinaliza que os alunos com deficiência não participavam das ativida-
des de educação física escolar muitas das vezes por receio dos professores e insegurança dos 
auxiliares de inclusão. 

os alunos se sentiam desestimulados a praticar atividades na escola, têm momentos em que 
os alunos vão para piscina, o professor vai desenvolver uma atividade na piscina, tanto pro-
fessores como auxiliares se sentiam inseguros de colocar o aluno com deficiência na água, 
alguns alunos se sentiam inseguros em correr, outros ficavam envergonhados de participar 
de alguma atividade e não conseguiam realizar, mas a partir do apoio, incentivo e encora-
jamento que tiveram estas dificuldades foram superadas. Hoje se sentem mais incluídos e 
participam das atividades que a escola desenvolve (Entrevistada 4). 

Especificamente na prática de atividades esportivas e de lazer, observa-se que sua oferta 
sistematizada tem produzido grandes mudanças atitudinais na vida dos alunos com deficiência, 
tornando-se uma grande ferramenta para sua inclusão e melhora na qualidade de vida. Kubińska, 
Bergier e Bergier (2013) apontam que as participações em atividades de esporte e lazer proporcio-
nam benefícios de saúde física e psicológica, favorecendo emoções positivas, o desenvolvimento 
da auto-estima e a construção de relações sociais saudáveis.

A entrevistada 4, em relação aos benefícios obtidos pelos alunos com a prática espor-
tiva, sinaliza que:
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praticar esporte é uma forma desses indivíduos, redescobrirem a vida de forma ampla e 
global. É uma forma de promover integração social, levando o indivíduo a descobrir que 
é possível apesar das limitações, e estas limitações precisam ser respeitadas, mas também 
potencializadas (Entrevistada 4).

Segundo Mauerberg-Decastro (2011), a prática esportiva e de lazer para a pessoa com 
condições peculiares permanentes (deficiência visual, física, auditiva, intelectual ou com autismo) 
pode proporcionar todos os benefícios da prática regular que são conhecidos, como a chance 
de testar seus limites e potencialidades, prevenir as enfermidades secundárias à sua deficiência 
e promover a integração social do indivíduo. Em sentido similar, Melo e Lopes (2002) indicam 
que o esporte à pessoa com deficiência gera ganhos de agilidade, de equilíbrio (dinâmico ou 
estático), de força muscular, de coordenação motora, de resistência física, melhora da auto-esti-
ma, integração social, redução de agressividade, dentre outros. Estes benefícios são constatados 
também na fala da entrevistada 3:

em relação ao motor, nossos alunos adquiriram maior resistência, mais disposição (...). Está 
repercutindo na realização das atividades pedagógicas. Com a chegada do esporte, muitos 
dos nossos alunos tiveram uma melhoria significativa na auto-estima, no emocional, no 
psicológico, a diminuição dos níveis de ansiedade, principalmente com os autistas, melho-
rando a qualidade de vida, além de proporcionar efetivamente a inclusão (Entrevistada 3). 

A entrevistada 1 também complementa a mesma linha de argumentação:

a mudança é visível, principalmente com relação à segurança, a gente percebe que os alunos 
se sentem mais seguros na própria locomoção, na própria autonomia deles dentro do espaço 
escolar. Além claro da alegria deles de participarem das atividades esportivas (Entrevista 1).

Ainda que as práticas de atividades físicas e de lazer apresentem inúmeros benefícios, 
deve-se atentar para não assumir um discurso meramente passional e de caráter salvacionista. 
O esporte e o lazer podem contribuir para a inclusão, a participação, a autonomia e a melhora 
na qualidade de vida dos alunos com deficiência, entretanto estas representam apenas uma das 
várias dimensões da vida dos sujeitos, não sendo capazes de sozinhos mudarem toda uma rea-
lidade social de exclusão. De acordo com Azevedo e Barros (2004), o preconceito tem levado 
as pessoas com deficiência a se depararem com barreiras para participar ativamente da vida em 
sociedade, dentre estes contextos, o escolar. Para todas as contribuições oriundas das atividades 
físicas, esportivas e de lazer, percebe-se que estas tendem a se tornar mais importantes dentro 
do contexto social. 

Gomes et al. (2012, p. 23) destacam a importância de “pensar em políticas públicas de 
lazer que sejam transversais, intersetoriais e sinérgicas, de modo que uma ação em um campo seja 
capaz de potencializar aquelas realizadas em outros âmbitos”. Nesta perspectiva que o Projeto 
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Superar/Marconi pode contribuir no processo de inclusão da pessoa com deficiência no ensino 
regular por meio das práticas de esporte e lazer 

O prOCessO de inCLUsãO da pessOa COm deFiCiÊnCia

A inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular traz uma grande discussão, 
principalmente a partir da década 1990, quando a educação passa por uma reestruturação. 
Novas formas educacionais mais inclusivas, dando oportunidade de todos os educandos serem 
recebidos pelo ensino regular, independentemente de suas capacidades e condições sociais, “tendo 
com pressuposto o reconhecimento das diferenças individuais de qualquer origem” (Glat, 2005, 
p. 16). Para que haja de fato a inclusão é necessário um conjunto de ações contrárias à exclusão, 
ou seja, as leis, a quebra de paradigmas e a formação de cidadãos com um olhar diferente a essa 
realidade. 

Ficou nítido na fala das entrevistadas que os alunos com deficiência dificilmente partici-
pavam das aulas de educação física escolar antes da existência do Projeto Superar/Marconi. De 
acordo com a entrevistada 2, “várias vezes eu via alunos com deficiência no pátio com as meninas 
do apoio a inclusão no horário de educação física e eles ficavam sem fazer nada”. Por sua vez, 
a fala da entrevistada 1 mostra a importância de atores especializados (formação profissional) 
para o reconhecimento das potencialidades:  

a troca entre um profissional especializado do esporte e os profissionais da escola é muito 
enriquecedora porque a gente observa que os professores também passam a ter uma visão 
ampla em relação a criança, percebendo que elas são capazes de fazer muito mais coisas do 
que eles têm expectativas (Entrevistada 1). 

As entrevistadas 3 e 4 informaram que os alunos com deficiência, principalmente os 
autistas, não participavam das aulas de educação física e tampouco desfrutavam dos espaços 
esportivos. Segundo Mendes (2010), dentro da ótica inclusiva devemos criar oportunidades da 
participação dos alunos com deficiência nas atividades, explorando suas capacidades, possibi-
lidades e potencialidades. O esporte e o lazer são marcados pelas identidades dos grupos que o 
vivenciam e pela diversidade, não sendo apenas um momento de reprodução e sem reflexões. 

Segundo a entrevistada 1, o Projeto Superar/Marconi vem auxiliando no processo de 
inclusão dos alunos por meio de exemplos metodológicos e de provocações reflexivas nos demais 
professores. Além disso, a participação dos alunos com deficiência em eventos, deu a chance de 
demonstrarem aos demais o que são capazes de fazer. Em relação ao projeto, a entrevistada 1 
complementa:

(...) a inclusão para mim é justamente isso, observar o que a criança precisa e buscar oferecer 
estes meios, tanto na questão esportiva, quanto na questão de autonomia dentro do espaço 
escolar, quanto da questão de aprendizado em sala de aula. Oferecer a ela oportunidade, 
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oportunizar, e a partir disto, deixar que a criança se desenvolva dentro das possibilidades, 
dentro das potencialidades, buscando principalmente que ela se desenvolva o máximo 
possível, se sinta feliz dentro deste espaço, feliz, incluída e participante (Entrevistada 1). 

Para além da formulação de leis voltadas à garantia de direitos e da reformulação da 
escola no sentido de incluir crianças com deficiência, o Estado deve garantir condições para que 
essa política de inclusão se materialize na prática. Não basta democratizar o acesso à escola, 
sem garantir de fato a inclusão das crianças a suas atividades. As escolas inclusivas propõem 
um sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e a adequação de suas 
estruturas em virtude dessas necessidades. Para Mantoan (2006) é preciso pensar na formação de 
professores, de alunos, do setor administrativo e de todos os funcionários inseridos no ambiente 
escolar, como também da comunidade do entorno. 

COnsideraçÕes Finais

Em nossa sociedade é comum não sermos estimulados a pensar no que não é padrão, 
no que não é constituído e aceito como regra. O diferente causa um impacto de estranhamen-
to, onde somos obrigados a desconstruir modelos e a recriar uma nova gama de conceitos que 
absorva a essa realidade. A idéia de deficiência instituída no imaginário social gera quase que 
instantaneamente a imagem de incapacidade e de dependência (Batista e França, 2007).

Diante dos relatos deste estudo, notamos o potencial do Projeto Superar/Marconi para 
desmistificar a condição da pessoa com deficiência, apresentando as suas potencialidades e pos-
sibilidades de auxiliar no processo de inclusão. Os relatos reafirmam os benefícios alcançados 
pelos alunos através da prática orientada do esporte e do lazer, principalmente em relação à 
melhoria dos comportamentos sociais, como a diminuição de ansiedade, melhora da auto-estima 
e da autonomia. 

Por fim, a pesquisa realizada teve como foco apresentar uma política municipal de es-
porte e lazer à pessoa com deficiência, contribuindo por aumentar o repertório de boas práticas 
de implementação de políticas públicas focais. No entanto, ainda são necessários mais estudos 
para a ampliação de escala do programa Superar a toda a rede municipal de Belo Horizonte.
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RESUMO: O presente artigo analisou como os meios de transporte interferem nas 
práticas de lazer das pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas. Tal estudo 
foi desenvolvido na cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais, no ano de 2020, como 
parte da pesquisa de mestrado no curso de pós-graduação em Estudos do Lazer na 
EEFFTO da Universidade Federal de Minas Gerais. Participaram 126 pessoas que 
utilizam cadeiras de rodas e foi possível concluir que, os meios de transporte urba-
nos, sobretudo os públicos, são primordiais e interferem diretamente na qualidade e 
participação de pessoas com deficiência em atividades sociais e de lazer.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Pessoas com Deficiência. Transportes. Acesso. Barreiras

RESUMEN: Este artículo analiza cómo los medios de transporte interfieren en las 
prácticas de ocio de las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas. Este 
estudio se desarrolló en la ciudad de Belo Horizonte / Minas Gerais, en el año 2020, 
como parte de la investigación de maestría en el posgrado en Estudios del Ocio de la 
EEFFTO de la Universidad Federal de Minas Gerais. Participaron 126 personas en 
silla de ruedas y se concluyó que los medios de transporte urbano, especialmente los 
públicos, son fundamentales e interfieren directamente en la calidad y participación 
de las personas con discapacidad en las actividades sociales y de ocio.
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PALABRAS CLAVE: Ocio. Personas con discapacidad. Transporte. Acceso. Barreras.

inTrOdUçãO

Ao longo da história da humanidade, a pessoa com deficiência (PcD) foi excluída e 
não havia reconhecimento dos seus direitos como cidadão. Socialmente, essas pessoas eram 
tidas como inúteis, inválidas, indivíduos sem valor, considerados um peso para a sociedade e 
para as famílias (Fernandes; Schlesener; Mosquera, 2011). Muitas vezes, eram exterminadas, 
abandonadas ou retiradas do convívio da sociedade, mantidas em isolamento em locais desti-
nados a recebê-las, com a justificativa de que ali receberiam tratamento, educação ou proteção 
(Salete; Aranha, 2001; Guedes, 2012). Após as grandes guerras, o mundo passa a conviver com 
ex- combatentes, os quais retornaram para casa com alguma deficiência. Para esses sujeitos era 
usado o termo incapacitado, sem eficiência, que abarcava os indivíduos sem capacidade ou com 
capacidade reduzida (Sassaki, 2010). A ideia de inclusão começou neste período, através destes 
heróis e suas famílias, por uma pressão na sociedade para que tivessem seus direitos de cidadãos 
reconhecidos (Barreto, 2019).

São várias as declarações internacionais que visam garantir o acesso da população 
com deficiência, tendo em vista diversos aspectos da vida, incluindo o lazer. Desde a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1945, no Programa de Ação Mundial para as Pessoas com 
Deficiência (1982) e nas Normas Uniformes (ONU, 1993), a Organização das Nações Unidas 
(ONU) exige que os direitos dessas pessoas e todas as necessidades humanas, tendo em vista as 
diversas dimensões da vida, e dentre elas o lazer, a recreação, o turismo, sejam garantidos. No 
Brasil, esse direito foi garantido através da Lei n. 10098, de 19 de dezembro de 2000.

Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção 
e reforma de edifícios nos meios de transporte e de comunicação (Brasil, 2000).

O direito das pessoas com deficiência, tendo em vista todas as leis, programas e a 
convenção da ONU, prevê uma mudança atitudinal da sociedade, para além da infraestrutu-
ra, incluindo a participação social dessas pessoas em vários setores, como transporte, saúde, 
educação, trabalho, cultura, lazer entre outros. A inclusão social, conforme reforçam Belle e 
Costa (2017), se dá com atitudes positivas, com vistas a garantir igualdade de oportunidade 
a todas as pessoas. Entretanto, vale ressaltar que previsões legais não efetivam o direito que 
as leis propõem. As pessoas com deficiência podem estar sujeitas às maiores restrições sobre 
a sua participação social advindo de influência de outros fatores, além da deficiência especi-
ficamente (Carvalho, 2009).

Segundo Chemin (2002), o direito constitucional ao lazer é o meio para alcançar a ele-
vação da pessoa humana. Gomes (2004) o conceitua como uma prática social que abarca uma 
multiplicidade de vivências culturais, enraizada na ludicidade, representa uma necessidade do 
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ser humano que motiva as pessoas em suas potencialidades. Sendo assim o lazer possui vários 
significados, dependendo dos costumes, contexto e vivência dos sujeitos. Através dessa prática, a 
pessoa pode entender e modificar o seu papel existencial na sociedade, dando sentido à sua vida e 
resgatando a complexidade das relações humanas (Mazotta; D’Antino, 2011). Essa ideia do lazer 
potencializando a transformação do ser humano e da sociedade encontra ressonância em Melo 
(2005), que o reconhece como possibilidade de transformação moral e cultural da sociedade.

Sendo o lazer um direito constitucional do cidadão, este estudo teve como objetivo 
analisar como é a interferência dos meios de transporte, sobretudo os públicos, nas práticas de 
lazer de pessoas com deficiência cadeirantes na cidade de Belo Horizonte.

Este artigo é recorte de uma pesquisa de mestrado que envolveu pessoas com as deficiên-
cias físicas cadeirantes na cidade de Belo Horizonte1. A base de informações sobre o universo 
de pesquisa foi primeiramente fornecida pela BHTRANS2, e na amostra inicial foram coletados 
dados de 553 participantes3. Desse universo, foram selecionadas as pessoas com deficiência que 
utilizam cadeira de rodas resultando em 126 participantes. As pessoas que declararam fazer uso 
de cadeira de rodas representam 24,02% do total da amostra (n=563).

O banco de dados foi composto por um questionário de 126 perguntas aplicado pre-
sencialmente.

Para este estudo foi analisado o perfil socio econômico, os meios de transportes utili-
zados, as limitações e os locais frequentados para as práticas de lazer. Para cruzar as variáveis, 
foi construída a tabela de contingência, que possibilitaria o levantamento de algumas hipóteses 
através do teste de Fischer424. Para fazer as análises foi utilizado o programa (software R). O 
poder de um teste de hipótese é a probabilidade de apoiar uma hipótese alternativa verdadeira 
(Triola, 2008), tais testes fornecem ferramentas que nos permitem rejeitar ou não uma hipótese 
estatística, através da evidência fornecida pela amostra.

resULTadOs e disCUssãO

O grupo amostral foi composto por 126 pessoas com deficiência física, usuárias de ca-
deiras de rodas, residentes em Belo Horizonte; 56% da amostra são do sexo masculino e 44%, 
do sexo feminino. A média de idade dos participantes é de 49,8 anos, sendo que na amostra 
feminina a média de idade é de 50,9 anos e na masculina é de 48,9 anos. A amostra então foi 
predominantemente composta por adultos de meia idade. Os dados do IBGE (2010) apontam que, 
no Brasil, pessoas adultas com deficiência correspondem a 48,97% do sexo masculino/homens 
e 51,03% do sexo feminino/ mulheres, o que corrobora a nossa amostra, mesmo que ela esteja 
composta por um número menor de mulheres que a média nacional. A amostra que serviu de 
base para o presente estudo compõe-se de um percentual 5,5 % abaixo da média para mulheres 
e o mesmo percentual acima para os homens, mas podemos dizer que houve uma proximidade.

424	 Um	teste	de	significância	estatística,	utilizado	na	análise	de	tabelas	de	contingência.	Embora	na	prática	
ele	seja	empregado	quando	os	tamanhos	das	amostras	são	pequeno	é	válido	para	todos	os	tamanhos	
de	amostra	e	é	recomendado	para	amostras	pequenas	(N<20)	(Triola,	2008).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_de_conting%C3%AAncia
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O valor da renda familiar, descritos na figura 1, nos diz que a família de 88 dos entrevis-
tados recebem até um salário mínimo o que representa 70% do total dessa amostra. Estudo de 
Araújo, Chauvel e Schulze (2011) enfatiza que as baixas condições financeiras excluem muitas 
possibilidades de lazer. A renda e o número de pessoas que vivem dessa renda são fatores que 
influenciam diretamente na vida de qualquer cidadão, pois a mesma pode limitar ou expandir 
suas vivências não apenas no lazer, mas em todas as dimensões da vida, como saúde, moradia, 
alimentação e escolaridade.

Figura 1 – Renda Familiar/Renda Individual do Entrevistado Mensal

Os meios de transporte, auxiliam e têm relevância na mobilidade da população e tam-
bém das PcDs. É possível verificar na Figura 2 os meios de transportes utilizados por esse grupo 
amostral: os ônibus coletivos estão em primeiro lugar representando 47%; em segundo lugar, 
os carros comuns 20%; em terceiro os carros adaptados 12% e, em seguida, os aplicativos de 
transporte, como Uber, Cabify e 99, com 10%; os taxis adaptados representam 6% da amostra 
e o metrô 1%.

Figura 2 - Meios de transportes utilizados pelos entrevistados
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As pessoas com deficiência que utilizam cadeira de rodas necessitam de se locomove-
rem para facilitar a participação social. O maior impacto na participação social de idosos com 
limitações físicas é caracterizado pelas barreiras relacionadas à capacidade de deslocamento de 
forma independente pela cidade, restringindo, assim, a sua participação em atividades sociais 
(Santos, 2017) Essa restrição é verificada pelos participantes da pesquisa, quando 77% apon-
tam o transporte como um limitador do acesso ao lazer (Figura 3), seguido pelas dificuldades 
de acessibilidade nas vias públicas, com destaque para a má conservação das calçadas (7%). 
Esse aspecto já havia sido constatado na pesquisa de Pereira, Brito e Rodrigues (2019) em que 
verificaram que o transporte é uma barreira que restringe práticas de lazer de pessoas com de-
ficiência em Belo Horizonte.

Figura 3 - Limitações em Relação ao Lazer

Em se tratando de locomoção, vale ressaltar que Belo Horizonte apresenta altos percen-
tuais no que diz respeito às frotas de ônibus com alguma facilidade no embarque/desembarque, 
no transporte coletivo em comparação com outras cidades/regiões (FIGURA, 4). As informações 
obtidas em portal oficial do município indicam que a cidade, no ano de 2017, já possuía 98,6% 
do transporte público com a facilidade no embarque e desembarque de pessoas com limitações 
físicas, superando Curitiba, São Paulo, Joinville e Porto Alegre, que são cidades com transporte 
de qualidade em relação à acessibilidade.
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Figura 4 - Frota de ônibus coletivo com facilidade no embarque/desembarque

Fonte:	Acervo	BHTRANS	(2018)

A adaptação de ônibus para o acesso a pessoas com deficiência ou mobilidade redu-
zida está prevista na Constituição Federal de 1988 Art. 244: “A lei disporá sobre a adaptação 
dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivos atualmente 
existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme 
o disposto no art. 227, § 2º” (Brasil, 1988, n.p.). Esta lei foi regulamentada somente em 2000, 
por meio da Lei n° 10.098:

Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção 
e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação (Lei 10098, Art. 1º, 
Brasil, 2000, n.p.).

Posteriormente, o Decreto n° 5.296, de 2004 estabeleceu, em seu Art. 38, que “a frota 
de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste transporte”, 
deveriam estar totalmente acessíveis, até dezembro de 2014 (Brasil, 2004, n.p.), mas somente 
em 2017 regulamenta-se a lei de adaptação de transporte no pais e se torna uma realidade em 
BH, mas que ainda não é sentida como impeditiva para a participação no lazer para as pessoas 
com deficiência desta pesquisa.. Mas ao mesmo tempo o fato de Belo Horizonte ter uma frota de 
ônibus adaptada pode ser o motivo pelo qual esse tipo de transporte configura-se como o mais 
utilizado pelos usuários de cadeira de rodas. Em outros transportes, como os veículos oferecidos 
pela plataforma Uber, por exemplo, isso ainda não está regulamentado.

Outro aspecto averiguado é a realidade da situação do transporte coletivo urbano na 
capital mineira. Segundo a BHTRANS, o sistema de transporte coletivo de passageiros por ônibus 
tem 90% de sua frota acessível e, em recente auditoria, constatou-se que 97% dos elevadores 
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para deficientes estavam funcionando plenamente (Belo Horizonte, 2015). Entretanto, a reali-
dade vivenciada demonstra que há problemas quanto ao uso do transporte coletivo adaptado. 
Pessoas usuárias desse meio de transporte apontam diversos problemas:

Pessoa usuária de cadeira de rodas denuncia que falta preparo dos agentes de bordo para 
operarem os elevadores que permitem a deficientes acessar os veículos além da inexis-
tência de ajuda para a colocação do cinto de segurança em deficientes, bem como a má 
qualidade dos equipamentos, que, segundo ela, chegaram a rasgar enquanto fazia uso dos 
mesmos. A indicação pelo quadro de horários da BHTRANS de que o veículo conta com 
elevador, não é garantia de acessibilidade, tendo em vista que, muitas vezes, a informação 
não procede ou então a plataforma para elevação dos cadeirantes está estragada (Belo 
Horizonte, 2015, n.p.).

Outro aspecto da questão, diz respeito ao papel duplo desempenhado pelos motoristas, 
que por falta de cobradores estão sendo responsáveis também por manusear a plataforma de 
acessibilidade: “Muitas vezes, o próprio motorista deixa a direção do veículo para ativar a pla-
taforma” (MALU, 2019). Fica evidenciado que tais fatos corroboram barreiras que dificultam o 
cotidiano das pessoas com deficiência e, como já dito, foram apontados pelos usuários de cadeira 
de rodas como limitantes para as práticas de lazer.

Quanto aos locais frequentados para a prática de lazer, os dados são apresentados na 
Tabela 1.

Tabela 1- Locais frequentados para a prática de lazer

A frequência de participação em parques e praças públicas representa 34,92% (44) e 
35,71% (45), respectivamente, da amostra total. Nos centros culturais, teatros e cinemas, a fre-
quência da participação representa 36,58% (45) da amostra. Os clubes privados são frequentados 
por 35,71% (45) das pessoas e as academias são frequentadas por 34,12% (43) dos entrevista-
dos. Os sítios, fazendas e locais rurais são frequentados por 34,92% (44) pessoas entrevistadas.

Um percentual baixo, apenas 35%, das pessoas frequentam locais destinados às práticas 
de lazer, correspondendo a uma pequena parcela do número total de pessoas pesquisadas. Estu-
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dos de Barbosa (2016) retratam que pessoas com mobilidade reduzida, das quais fazem parte as 
PcD, sofrem maiores problemas de locomoção nos espaços urbanos, devido à falta de estrutura 
e planejamento. A acessibilidade é essencial para tornar o deslocamento eficaz e promover o au-
mento da participação em todas as esferas sociais, a fim de ampliar a autonomia desses sujeitos.

A Tabela 2 associa meio de transporte com renda familiar e mostra que, segundo o 
valor-p = 0,0004998, do teste de Fisher, existem evidências para rejeitar a hipótese de que tais 
variáveis sejam independentes. Assim, o teste mostra as pessoas que possuem renda ≥ a três 
salários mínimos possuem o carro como meio de transporte, o que pode ser um facilitador na 
vida dessas pessoas. Entretanto, esse grupo é representado por uma pequena parcela das pessoas 
que participaram desse estudo.

Tabela 1 - Relação entre renda familiar e meio de transporte mais utilizado

Os transportes públicos ônibus/metrô são os meios de transporte mais utilizados pela 
maioria das pessoas deste estudo, representando 49% do total da amostra; tal fato confirma o 
retratado neste artigo, de que 95,77 % do total da amostra apresentam os meios de transporte 
como limitação para prática de lazer. As atividades de lazer fora do domicílio exigem que haja 
mobilização de transporte e além da acessibilidade dos espaços, o que pode interferir na partici-
pação social de sujeitos com maiores restrições. Os meios de transporte têm ligação direta com 
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a renda individual, tanto que os transportes públicos são, em sua maioria, utilizados por pessoas 
com rendas baixas (Pereira; Brito; Rodrigues, 2019).

Através da análise das variáveis renda e meios de transporte foi possível verificar que am-
bos são fatores que podem influenciar, tanto como facilitador, quanto como barreira no cotidiano 
das pessoas com deficiência, que têm maiores dificuldades devido à mobilidade reduzida. Estudo 
realizado em São Paulo, com idosos com dificuldades de mobilidade e que utilizam transporte 
público, concluiu que quanto maior o comprometimento da mobilidade, maior a dificuldade 
para acessar tais meios de transportes (Santos, 2017). Tais fatos geram impacto na participação 
social, caracterizada pela limitação na capacidade de deslocamento de forma independente pela 
cidade e, consequentemente, nas práticas de atividades sociais e de lazer. É possível que este 
cenário possa interferir negativamente na qualidade de vida desses sujeitos.

COnsideraçÕes Finais

A legislação brasileira garante os direitos de ir e vir, a acessibilidade, à inclusão e ao 
lazer das pessoas com deficiência, porém, foi verificado nesta pesquisa que esse direito não é 
efetivado na prática de lazer. Para o grupo pesquisado, praticar atividades de lazer não é uma 
realidade, mesmo que Belo Horizonte ofereça variados espaços de lazer, as pessoas com deficiência 
encontram diversas barreiras de locomoção que interferem negativamente na realização de tais 
práticas, com ênfase nos meios de transportes.

Faz-se necessário aprimorar e averiguar a execução de leis que abarcam projetos, ações 
educativas, pesquisas e tecnologias, com vistas a melhorar a mobilidade e garantir a acessibilidade 
das pessoas com deficiência; a fim de ampliar a efetiva participação dessas pessoas no usufruto 
das práticas de lazer. Tais práticas é uma necessidade humana que pode proporcionar o lúdico, 
o bem-estar, a reflexão, além de ampliar o convívio social. Essas ações seriam incentivadoras e 
geradoras de oportunidades da participação das pessoas que possuem mobilidade reduzida nos 
espaços destinados ao lazer da cidade.
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RESUMO: O presente artigo buscou compreender o significado do lazer para pessoas 
com deficiência que utilizam cadeira de rodas, na cidade de Belo Horizonte. O artigo 
é parte da pesquisa de mestrado no curso de pós-graduação em Estudos do Lazer na 
EEFFTO da Universidade Federal de Minas Gerais. Participaram 126 pessoas que 
utilizam cadeiras de rodas e foi possível concluir que atividades sociais e de lazer 
tem um significado expressivo na vida das pessoas com deficiência, entretanto nem 
sempre é possível tê-lo.
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RESUMEN: Este artículo analiza cómo los medios de transporte interfieren en las 
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prácticas de ocio de las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas. Este 
estudio se desarrolló en la ciudad de Belo Horizonte / Minas Gerais, en el año 2020, 
como parte de la investigación de maestría en el posgrado en Estudios del Ocio de la 
EEFFTO de la Universidad Federal de Minas Gerais. Participaron 126 personas en 
silla de ruedas y se pudo concluir que los medios de transporte urbano, especialmente 
los públicos, son primordiales e interfieren directamente en la calidad y participación 
de las personas con discapacidad en las actividades sociales y de ocio.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Personas con discapacidad. Silla de ruedas. Sentidos

inTrOdUçãO

São várias as declarações internacionais que visam garantir o acesso da população 
com deficiência, tendo em vista diversos aspectos da vida, incluindo o lazer. Desde a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 1945, no Programa de Ação Mundial para as Pessoas com 
Deficiência (1982) e nas Normas Uniformes (ONU, 1993), a Organização das Nações Unidas 
(ONU) exige que os direitos dessas pessoas e todas as necessidades humanas, tendo em vista 
as diversas dimensões da vida, e dentre elas o lazer, a recreação, o turismo, sejam garantidos. 
No entanto, as pessoas com deficiência foram estigmatizadas historicamente e sempre tiveram 
dificuldades de praticar o lazer e de se locomover nas cidades, viajar e participar de atividades 
culturais. O tempo de lazer, trata-se de uma prática social que abarca uma multiplicidade de 
vivências culturais e, enraizada na ludicidade, representa uma necessidade do ser humano que 
motiva as pessoas em suas potencialidades (Gomes, 2004). Como necessidade humana inserida 
em uma cultura (Gomes, 2004), o lazer possui vários significados, dependendo dos costumes, 
contexto e vivência dos sujeitos.

Este artigo é proveniente de uma pesquisa que envolve pessoas com as deficiências 
auditivas, visuais e físicas, na cidade de Belo Horizonte433, com 553 pessoas com as deficiências 
físicas, auditivas e visuais. Esse recorte tem fragmentos da dissertação de mestrado434 e foram 
analisadas as pessoas com deficiência física cadeirante, resultando em 126 pessoas que declararam 
usar cadeira de rodas e teve como objetivo buscar compreender o conceito de Lazer, mediante a 
interpretação e análise da questão aberta retirada do questionário com 126 questões aplicados 
presencialmente para cada uma das pessoas entrevistadas: o que você considera lazer? Para ga-
rantir o anonimato, preservando a identidade dos participantes, os nomes utilizados são fictícios.

A análise qualitativa foi realizada a partir da questão supracitada e todas as respostas 
foram lidas exaustivamente e organizadas por temas com sentidos semelhantes nas seguintes 
categorias: a leitura e a música como formas de lazer, lazer virtual: a televisão e a internet; lazer 

433	 Pesquisa	 com	 pessoas	 com	 as	 deficiências	 auditivas,	 físicas	 e	 visuais	 desenvolvida	 pelo	 grupo	
cadastrado	no	CNPQ	-	CONHECER	E	SUPERAR/UFMG,	autores	do	texto.

434	 Dissertação	de	Mestrado	“O	lazer	sob	a	percepção	de	pessoas	com	deficiência	usuárias	de	cadeiras	de	
rodas”		de	Barbosa	(2020).
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e socialização; lazer físico- esportivo; lazer e religiosidade e, por último, lazer: impossibilidades. 
Posteriormente, todas as respostas foram interpretadas com base na literatura científica.

resULTadOs e disCUssãO

Os resultados obtidos como resposta do significado de lazer para as pessoas com defi-
ciência entrevistadas foram objetivas e direcionadas a uma atividade, o que leva a compreender 
que o lazer para esses entrevistados é sinônimo a alguma prática. Tal fato foi encontrado em 110 
(90%) respostas desse grupo amostral. Levantamos aqui como hipótese que, para a população 
o lazer é sinônimo de práticas, ou seja, o preenchimento do tempo com alguma atividade. A 
utilização do tempo de maneira que lhe traga o bem-estar, prazer e a satisfação pessoal.

Marcellino (2003) interpreta lazer como o tempo para atividades prazerosas, com um 
sentido de descanso das atividades de trabalho ou obrigações. Entretanto, Gomes (2004) ultra-
passa essa ideia, pois defende que se ficarmos reféns dessa lógica, seguiremos inviabilizando, 
silenciando e marginalizando o lazer em determinados contextos. Para o autor, o lazer passa a 
ser mercantilizado, fruto de uma sociedade capitalista (Gomes, 2008). Assim sendo, devemos 
considerar que “o lazer não é preocupação exclusiva das sociedades industriais” (Gomes, 2007, 
p. 6) e sim uma necessidade humana (Gomes, 2004).

a LeiTUra e a mÚsiCa COmO FOrmas de Lazer

Os momentos de leitura e os dedicados a ouvir músicas foram citados pelos participantes 
como sinônimos de lazer. A leitura é uma forma de descontração e entretenimento, que permeia 
o real, o simbólico e o imaginário (Dumont, 2000). Nela, há possibilidades de aprendizado, pois 
se trata de uma atividade prazerosa que, assim como as demais artes, induz à compreensão da 
obra apreciada. Nesse sentido, o leitor pode estar ao mesmo tempo se informando e se divertindo 
(Santos, 2009). Levando em consideração estes dois vieses do conceito de lazer, somos levados a 
crer que ele se expressa por meio de uma multiplicidade de vivências (Gomes, 2014).

A música é uma expressão da cultura, que influencia o estado afetivo- emocional do 
ouvinte, aguça a emoção humana, estimula os sentidos e sensações que podem ser agradáveis ou 
desagradáveis. A música engloba todas as facetas humanas: física, emocional, mental, espiritual, 
estética e social (Matoso; Oliveira, 2017). A música promove um efeito positivo na redução da 
ansiedade, além de ser um instrumento capaz de evocar lembranças e resgatar o significado da 
vida, minimizando a depressão e potencializando o desenvolvimento e a manutenção da saúde 
do ser humano (Matoso; Oliveira, 2017). A música e a leitura são linguagens que transpõem 
idiomas e tempo e ainda podem ser praticadas em qualquer lugar.

Lazer VirTUaL: a TeLeVisãO e a inTerneT

A análise das respostas dadas pelos participante da pesquisa corrobora os achados da 
Agência Nacional de Cinema (ANCINE) que, através de pesquisa realizada em 2015, concluiu 
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que 81% dos brasileiros têm na TV sua principal fonte de lazer (Ancine 2015). Tal afirmação 
é comprovada pela análise das repostas dos participantes, pois a televisão é citada por 49,59 
% de entrevistados como sinônimo de lazer. A televisão é um canal que dá passagem a outro 
lugar, ao mundo dos sonhos e das fantasias e é acessível. Para Machado (2000), a televisão é um 
dispositivo audiovisual através do qual vemos expressos anseios, dúvidas, crenças e descrenças, 
inquietações, descobertas e voos da imaginação. O grande volume de pessoas alcançado pela 
televisão e a natureza dos conteúdos veiculados são criticados por diversos autores. Silva (2014) 
considera que a televisão é um instrumento que, ao mesmo tempo em que aguça os sentidos do 
telespectador, produz alienação435. As críticas à televisão consideram-na um veículo que forma 
opinião, modos de vida e práticas culturais associadas a determinados interesses no sistema 
capitalista. Assim sendo, é um veículo que pode alienar a pessoa da sua própria necessidade, 
produzindo desejos que, de certa forma, alimentam um círculo vicioso.

A internet, assim como a televisão, foi retratada como sinônimo de lazer por esse grupo 
amostral. As redes sociais foram as mais citadas, com 49,59% do número total de entrevistados. 
Os dados demonstram que o lazer virtual é uma realidade presente no cotidiano dos entrevis-
tados. A infinidade de ofertas de atividades do contexto do lazer disponíveis na internet e a 
acessibilidade ao mundo virtual vêm aumentando. Entretanto, vale ressaltar que deve ser dada 
importância a programas voltados à inserção das tecnologias, a fim de evitar o isolamento social 
e contribuir para o envelhecimento ativo do indivíduo (Mór Fukushima et al., 2019). As redes 
sociais criam oportunidades em que os indivíduos estão constantemente conectados, trocando 
informações entre si, em tempo real e sem limitação geográfica, desde que tenham condições de 
ter um aparelho que lhes permita ficar online (Miranda; Souza Filho; Santiago, 2017). Pessoas 
com dificuldades de locomoção, como os usuários de cadeira de rodas, podem utilizar essa 
ferramenta para socializarem, para transpor algumas barreiras e chegar a outros lugares. No 
entanto, não é possível comprovarmos se o uso dessas ferramentas é maior do que o observado 
na sociedade em geral, pois a virtualidade é prática disseminada neste século e estudos ainda 
são muitos inclusivos (Andrade; Schwartz,  2018).

Entretanto, são atividades que permitem que o telespectador faça parte do mundo 
externo sem ter que sair de casa; essas ferramentas de lazer tornam- se ainda mais potentes em 
suas utilizações, tanto pela facilidade de acesso, quanto pela segurança devido ao fato de serem 
realizadas no ambiente doméstico.

Lazer e sOCiaBiLidade

As conversas entre familiares, encontros com amigos, receber visitas, os churrascos, os 
bares, as rodas de conversa, os bingos, as festas, o conhecer novas pessoas, os clubes, o convívio 

435	 	A	 aplicação	 sociológica	 do	 termo	 alienação	 advém	das	 ideias	 originais	 de	Marx,	 relacionadas	 ao	
impacto	do	capitalismo	nas	relações	sociais	e	à	falta	de	controle	que	os	seres	humanos	têm	sobre	a	
própria	vida.	Marx	(2007	[1844])	retirou	o	conceito	de	alienação	do	contexto	essencialmente	religioso	e	
o	usou	para	analisar	as	condições	de	trabalho	e	vida	em	sociedades	seculares	inseridas	no	capitalismo	
industrial	(Giddens;	Sutton,	2017).
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social, a “garantia do direito de ir e vir, em qualquer lugar onde todas as pessoas frequentam”, 
“poder conseguir ir e vir onde houver acessibilidade para sair de casa”, “ter oportunidade de 
estar junto de outras pessoas”, foram as respostas citadas para essa questão, assim como passear 
em parques, shoppings e praças públicas. A ocupação do território urbano por grupos sociais se 
dá nessa opção de lazer (Passos, 2016; Junior et al., 2013; Marcellino, 2000).

Para Silva, a participação social colabora para a saúde mental e o desenvolvimento do 
indivíduo:

A participação social é fundamental para a qualidade de vida e bem estar, sendo considerado 
um pré-requisito para a construção e manutenção de importantes recursos para a saúde, 
tais como a autoestima, auto eficácia, e até mesmo o apoio social (Silva F. et al., 2013, p. 2).

Em geral, a participação social tem impacto direto sobre a qualidade de vida das pessoas 
com limitações de mobilidade (Côté-Leclerc et al., 2017). Experiências sociais proporcionam 
satisfação e ligação entre os indivíduos, é uma possibilidade de engajamento na vida social, de 
estarem envolvidos com outras pessoas em espaços fora de casa.

Como mencionado pelos próprios entrevistados, o lazer “é o direito de ir e vir, de 
frequentar os espaços que todas as pessoas frequentam e ter acessibilidade para sair de casa”. 
Trata-se que questões que nos apontam o lazer como um direito. Esse direito é garantido na 
Constituição Brasileira, mas, na prática, as pessoas com deficiência revelam que são privadas 
desse direito, não tendo o mesmo acesso que outros cidadãos.

Lazer FÍsiCO- espOrTiVO

Numa menor escala, as atividades físicas foram citadas como sinônimo do lazer: o 
“futebol” e o “jogar bola” foram as práticas mais citadas; o “basquete” e a “natação” foram 
citados numa escala menor. As atividades físicas praticadas de maneira recreativa, em busca do 
prazer e como estilo de vida integrada no cotidiano, são práticas de lazer (Nahas, 2005). Algumas 
pessoas com deficiência buscam no esporte adaptado, meios para atender à necessidade de en-
volvimento em ocupação e de convívio com outras pessoas. Nesse sentido, os níveis de qualidade 
de vida e participação social das pessoas que usam cadeiras de rodas praticantes de esporte são 
comparáveis aos das pessoas sem deficiência praticantes de esportes (Côté-Leclerc et al., 2017; 
Menzies et al., 2020). Todos esses autores defendem que as atividades físicas geram um impacto 
positivo na vida das pessoas com deficiência física, pois, além da promoção de bem-estar físico 
e mental, há aumento da autoestima, melhoria do desenvolvimento das atividades cotidianas e 
na participação social.

O esporte não pode ser visto apenas como uma atividade cuja prática produz aumento 
do gasto energético, mas também como um importante veículo promotor de socialização436 e 

436	 	Socialização	é	uma	temática	que	permeia	toda	a	sociologia	clássica;	funda-se	na	ideia	de	que	existe	
uma	articulação	estreita	entre	indivíduo	e	sociedade	(Dayrell,	2005).
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sociabilização437, que permite que seus praticantes possam ter experiências diversificadas no 
convívio com outras pessoas ocasionando benefícios à saúde.

Lazer e reLigiOsidade

Dentre as respostas encontradas na categoria lazer e religiosidade, temos os “momentos 
de oração”, “meditação”, “conversar com Deus” e “ir à igreja” como definição de lazer. A reli-
gião é uma necessidade intrínseca do homem, é também considerada uma ferramenta cognitiva e 
intelectual na construção de identidades. Há estudos que evidenciam o bem-estar dos indivíduos 
que exercem práticas religiosas (Duarte; Lebrão; Laurenti, 2008). A amostra não aponta uma 
religião específica como lazer e sim momentos de espiritualidade e de busca interior. Para discorrer 
sobre esse tema, é necessário ter em mente os significados dos termos religião e espiritualidade.

O termo religião refere-se a um conjunto de crenças, práticas e condutas observadas por 
uma comunidade, que as aproximam do Sagrado, do Divino, de Deus (nas culturas ocidentais) 
ou da Verdade Absoluta, da Realidade ou do Nirvana (nas culturas orientais).

[...] Espiritualidade inclui conceitos psicológicos positivos, como significado e propósito, 
conexão com os outros, suporte, sentimentos de admiração, reverência ou amor e outros 
termos saudáveis e positivos. [...] Paz de espírito, bem-estar pessoal e felicidade, é a busca 
de cada pessoa pelo significado e propósito definitivos da vida, não é necessário estar ligada 
a religião, pode ser exercida por uma pessoa secular. [...] Em suma, a espiritualidade é a 
relação pessoal com o transcendental e a religião com aspectos comunitários e institucionais 
da espiritualidade (Koenig, 2012, p. 33).

A religiosidade se refere a práticas e manifestações culturais e sociais. As festas, uma 
das manifestações culturais dos povos, muitas vezes oriundas das tradições religiosas, têm como 
característica a participação dos habitantes locais (Rosa; Pimentel; Queirós, 2002, p.14). Gomes 
e Elizalde orientam que o lazer seja entendido como “uma dimensão da cultura, caracterizada 
pela vivência lúdica de manifestações culturais no tempo/espaço social” (Gomes; Elizalde, 2012, 
p. 30).

O calendário festivo da cidade de Belo Horizonte, tradicionalmente, incorpora as 
comemorações religiosas, promovendo eventos que atraem milhares de pessoas. Estes eventos 
movimentam grande parte da cidade e várias comunidades. Há ainda outras festas religiosas 
que são cenários de eventos distribuídos em todas as regionais da capital e promovidos por 
várias denominações religiosas. “Crenças possuem implicações práticas que podem gerar lazer” 
(Costa, 2017) e essas atividades acarretam bem-estar, prazer, descontração, satisfação pessoal, 
socialização, além de serem importantes práticas de lazer da comunidade participante. Além 

437	 	Sociabilidade	é	um	símbolo	da	vida,	quando	a	vida	surge	no	fluxo	de	um	jogo	alegre	e	fácil	(Dayrell,	
2005).	A	socialização	é	mais	rígida;	fruto	da	interação	com	instituições,	enquanto	a	sociabilidade	é	
algo	fluido,	fundado	na	associação	com	o	outro	(Silva,	2014).
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disso, tais comemorações transformam-se em grandes aliadas das igrejas na tentativa de atrair 
a juventude (Toledo; Cassab, 2019).

Assim como um trabalhador realiza seu trabalho, esperando o descanso no final de se-
mana ou nas férias, a religiosidade auxilia no desenvolvimento do espírito, para que este consiga 
atingir a busca do descanso espiritual (Roscoche, 2016). Nessa busca, o descanso é reconhecido 
como paz interior. Determinados grupos e pessoas acreditam que a religião aponta um horizonte 
a ser perseguido, na expectativa de encontrarem situações mais confortáveis e acolhedoras para 
a vida. Para Costa,

Não faz sentido perguntar se algumas práticas são lazer ou religião, se elas podem ser 
totalmente lazer e totalmente religião. Lazer porque são genuínas práticas culturais, carac-
terizadas por uma busca pessoal de prazer. Religião porque compõem um sistema em que 
a crença é apenas um de seus elementos. Ao final, tem-se que religiões também produzem 
práticas de lazer (Costa, 2017, p.132).

Assim como o lazer, as religiões são práticas e manifestações culturais, estimulam a 
socialização e podem ser transmitidas a cada geração e, caso seja necessário, serem adaptadas 
às necessidades humanas, oportunizando as práticas sociais.

Lazer: impOssiBiLidades

No relato de entrevistados obtivemos como respostas a impossibilidade de praticar ou 
ter quaisquer atividades de lazer, por se encontrarem em estados debilitados de saúde: “No mo-
mento estou impossibilitada de ter lazer, pois não consigo andar nem conversar normalmente, 
estou em tratamento de reabilitação, pois estou cadeirante” (Anabela, 57 anos). “No momento 
só estou podendo fazer fisioterapia, por causa das diabetes e amputação do coto” (Jó, 59 anos). 
“Como não tenho coordenação motora, não tenho lazer. Apenas convivo com minha família” 
(MC, 29 ANOS). “No momento, não tenho lazer, pois sou totalmente acamado. Fico feliz quando 
recebo visitas” (Feliz, 52 anos). “O único lazer que tenho é ouvir os pássaros cantar no quintal” 
(Passarinho, 47 anos).

A deficiência e/ou a doença tornaram-se uma barreira para estes sujeitos, impossibi-
litando-os de realizar práticas de lazer. Estar acamado os impede “de ter lazer”. Ainda assim, 
percebe-se, na fala desses sujeitos, que o lazer está ligado à ocupação do tempo com alguma 
atividade que proporcione prazer. Neste caso, porém, não veem possibilidades de praticá-la em 
suas próprias residências.

A condição de se encontrarem fisicamente debilitados, afeta diretamente o cotidiano. 
Giddens (2002) aborda as questões existenciais com as quais os sujeitos se confrontam ao se 
verem em situação onde a saúde está em condições de vulnerabilidade. O controle regular do 
corpo é um meio fundamental, através do qual o sujeito mantém uma biografia da autoidenti-
dade e da confiança.

Partindo desse pressuposto, é possível afirmar que, estando o sujeito acamado, as esco-
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lhas de atividades de lazer são limitadas ou até mesmo impossibilitadas? Diante dessa questão, 
caminhamos para as considerações finais do presente estudo.

COnsideraçÕes Finais

Embora, alguns estudiosos, com visão reducionista, discordem do conceito de lazer, 
como prática de alguma atividade de ocupação do tempo, o senso comum, representado aqui 
pelos 126 sujeitos dessa pesquisa, ainda associa lazer a este conceito. Perante as respostas de 
alguns dos entrevistados, que ao conceituar o lazer, disseram não tem condições de praticá-lo se 
encontrar em condições físicas debilitadas. Monteiro (2019), em estudo do lazer no timing da 
finitude, afirma que a escolha do lazer para autossatisfação tem um significado bastante subjetivo 
e está diretamente relacionada à forma particular como cada um dos sujeitos estão vivenciando 
determinado momento da vida.

Diante do exposto não é possível chegar a uma definição exata do lazer, mas sabe-se que 
todos os sujeitos dessa pesquisa, o tem atrelado como atividade que ocupa o tempo, com satis-
fação, prazer e gozo em busca de uma vida com qualidade, que vem de encontro ao conceito de 
Gomes (2004), uma necessidade humana. Garantido também pela Constituição Federal a todos 
os cidadãos brasileiros, cabe ao Estado possibilitar condições para que todos possam usufruir 
desse direito. Pois o mesmo é capaz de proporcionar aos praticantes melhora na qualidade de 
vida uma busca da raça humana.
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RESUMO: O lazer é direito constitucional e, em tempos de pandemia, o acesso a 
esse direito sofre consequências com o distanciamento social. Este estudo tem como 
objetivo analisar o impacto das medidas adotadas pela Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) durante a pandemia da Covid-19 nas práticas de lazer da população. Trata-
-se de uma pesquisa com dados secundários, através de uma revisão sistemática da 
literatura relacionando a pandemia da Covid-19, os Decretos da PBH sobre esta 
questão. Considera-se que os equipamentos públicos de lazer e acesso aos mesmos 
sofreram impactos decorrentes da pandemia da Covid-19, modificando, portanto, 
as formas da população de vivenciar o lazer. 

PALAVRAS-CHAVE: Decretos. Pandemia. Lazer.

RESUMEN: El ocio es un derecho constitucional y, en tiempos de pandemia, el 
acceso a ese derecho sufre consecuencias con la distancia social. Este estudio tiene 
como objetivo analizar el impacto de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de 
Belo Horizonte (PBH) durante la pandemia Covid-19 en las prácticas de ocio de la 
población. Se trata de una encuesta con datos secundarios, a través de una revisión 
sistemática de la literatura que relaciona la pandemia Covid-19, los Decretos PBH 
sobre este tema. Se considera que las instalaciones públicas de ocio y el acceso a las 
mismas han sufrido impactos derivados de la pandemia Covid-19, modificando así 
las formas de vivir el ocio de la población

438 E-mail:	fabiohrezende94@gmail.com
439 E-mail: aladiamedina34@gmail.com
440 E-mail: acpcouto@gmail.com
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PALABRAS CLAVE: Decretos. Pandemia. Ocio.

inTrOdUçãO

O lazer faz parte de várias culturas e épocas, é um fenômeno da natureza humana, 
marcado, historicamente, pelo consumo e pela industrialização.  A concepção de lazer teve es-
truturação em Marcellino (1998), que trata o lazer como cultura vivenciada no tempo disponível 
das obrigações, possuindo como principal traço o caráter desinteressado. Para Gomes (2014) o 
lazer passa a ser entendido como necessidade humana e dimensão da cultura, é parte da dinâmica 
da vida social e influenciado pela vida cotidiana. 

O período de lazer é a mediação com o meio caracterizada pela livre escolha dos fazeres 
e pelo protagonismo. A fruição do lazer protagonizada pelas subjetividades individuais vivenciada 
nos espaços urbanos destinados a este fim, se viu abruptamente interrompida a partir de Março 
de 2020 no Brasil, decorrente ao surgimento de um novo vírus441 (coronavírus) que rapidamente 
se espalhou pelo mundo, criando uma situação inusitada e desconhecida para a maioria da po-
pulação, o chamado distanciamento social, que significa o afastamento das pessoas do convívio 
social, de modo a diminuir as aglomerações e assim controlar a propagação do vírus.

A medida do distanciamento social, foi adotada após a OMS decretar o estado de 
pandemia por reconhecer que trata de um vírus novo com alto poder de transmissão, sem que 
a ciência tenha uma forma eficaz de prevenção, tratamento e controle, esse foi o único e eficaz 
método de controle da doença. O controle da propagação e da contaminação rápida na população 
tem como finalidade prevenir um colapso nos sistemas de saúde, assim, os governos tomaram 
medidas em caráter de urgência para resguardar a população.

As medidas de distanciamento social que também foram adotadas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, foram determinadas por meio de decretos, que mudaram a vida da população 
belorizontina, que passou a se exercitar, divertir e estudar, assistir a shows em casa e conviver 
pelas redes sociais. As ações que foram efetivadas, a propagação de um vírus desconhecido, o 
distanciamento social e consequentemente uma vida diferente em todo o mundo, nos conduziu 
a um processo reflexivo de modo a questionarmos em que medida os decretos da PBH para o 
enfrentamento da Covid-19 impactaram as práticas de lazer dos cidadãos belohorizontinos. 

Para dialogarmos e buscarmos responder a nosso questionamento, este estudo tem 
como objetivo geral analisar o impacto das medidas adotadas pela PBH durante a pandemia 
da Covid-19 nas práticas de lazer da população de Belo Horizonte. Este objetivo se desdobrou 
em dois objetivos específicos: analisar as medidas impostas pela PBH e relacionar os espaços de 

441	 Em	dezembro	de	 2019,	 a	China	 informou	 à	Organização	Mundial	 da	 Saúde	 (OMS)	 que	um	vírus 
até	então	desconhecido	estava	se	espalhando	pelo	país.	Para	se	evitar	casos	de	xenofobia	e	não	se	
confundir	com	outras	doenças	respiratórias	ou	similares,	a	OMS	passou	a	chamar	a	doença	de	Covid	
-19	 -	Covid-19	 significa	Corona	Virus	Disease	 (Doença	do	Coronavírus),	 enquanto	“19”	 se	 refere	a	
2019. https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-virus-recebeu-o-nome-
de-Covid-19.	Acesso	em	25-05-2020	às	16:00.

https://www.bbc.com/portuguese/topics/clmq8rgyyvjt
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lazer e os consequentes impactos no lazer da população, a fim de estabelecer um diálogo diante 
da problemática do estudo.

Para alcançarmos os objetivos desenvolvemos uma pesquisa com dados secundários, ou 
seja, a investigação se deu através de uma revisão sistemática da literatura existente relacionada 
à pandemia da Covid-19, dos Decretos da PBH referentes ao distanciamento social e quarente-
na previsto para a cidade decorrente da pandemia da Covid-19 e dos espaços de lazer públicos 
disponíveis nas regionais de BH. 

O procedimento da revisão sistemática foi realizado por meio de uma busca eletrônica 
no site da OMS, acerca dos conceitos relacionados à classificação das enfermidades e, em segui-
da, buscamos informações na literatura, acerca do surgimento da Covid-19, e sua disseminação.

Em um momento posterior, realizamos a pesquisa no site da PBH dos Decretos que 
foram assinados pelo Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, desde o dia 17 de março de 
2020 até o dia 26 de junho de 2020, com a finalidade de frear os avanços do novo coronavírus 
em Belo Horizonte.  

O Lazer

Lazer é direito social garantido pela nossa Constituição. A Constituição Federal de 
1988, foi um marco na legislação do nosso país nas diversas instâncias da vida: saúde, educação, 
assistência social, dentre outros, inclusive, o esporte e o lazer. Zingoni (2003) considera que “nas 
últimas décadas, o esporte e o lazer, como objeto de reivindicação popular ligada à ideia de ci-
dadania, com a promulgação da Constituição Brasileira, em 1988, passaram a ser considerados 
direitos sociais de todos os cidadãos no nosso país” (p. 217). 

Assim, o conceito de lazer é permeado por conflitos, tensões, contradições e complexi-
dades, possibilitando a coexistência de lógicas distintas (Gomes 2018), de tempos/espaços dife-
renciados. Para os sociólogos, em geral, o lazer representa o tempo disponível após a liberação 
das atividades de trabalho e das atividades habituais, enquanto na visão dos etnólogos442, o lazer 
é uma manifestação cultural que sempre existiu em nossa sociedade (Gomes, 2003).

Nesse sentido, o lazer dialoga com o contexto e reflete as ambiguidades e contradições 
nele presentes. Por um lado, o lazer pode contribuir para a manutenção do status quo, reforçar 
estereótipos e valores excludentes, consumistas e alienantes, na perspectiva da lógica dominante, 
ou, por outro lado, reveste-se de possibilidades para colaborar com a constituição de uma nova 
sociedade, mais comprometida com os princípios democráticos. 

Para além disso o lazer pode envolver dois fundamentos importantes: tempo e atitude. 
O primeiro está relacionado ao tempo liberado do trabalho ou “tempo livre”, além da liberdade 

442 De	 acordo	 com	Gomes	 (2003),	 a	 etnologia	 é	 um	 ramo	 da	Antropologia	 que	 estuda	 a	 cultura	 das	
sociedades	tradicionais,	relacionando-se	com	a	Antropologia	cultural	que	se	dedica	à	discussão	das	
características	culturais	do	homem	que	envolve	os	costumes,	crenças,	comportamentos,	organização	
social	etc.	“Chamada	diversamente	de	etnociência,	análise	componencial	ou	antropologia	cognitiva,	
esse	pensamento	afirma	que	a	cultura	é	composta	de	estruturas	psicológicas	por	meio	das	quais	os	
indivíduos	ou	grupos	de	indivíduos	guiam	seu	comportamento.	A	cultura	de	uma	sociedade	consiste	
no	que	quer	que	seja	que	alguém	tem	que	saber	ou	acreditar	a	fim	de	agir	de	um	afirma	aceitas	pelos	
seus	membros”	(Geertz,	2008,	p.	8).
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das questões sociais. Enquanto a atitude é caracterizada como o tipo de relação que se verifica 
entre o sujeito e a experiência (Marcellino, 2006).  

Dessa forma, é no município “que a população vive e é nele que toda e qualquer forma 
de política, de ações governamentais, interferem diretamente” (Rodrigues, 2007, p.13) na vida das 
pessoas. Essas ações estão mais próximas do usuário quando elas se concretizam no âmbito das 
cidades. Visto isso, Belo Horizonte, é uma cidade que possui diversos pontos de lazer para a sua 
população. Ao todo são 79 parques distribuídos pelas nove regionais da cidade, sendo que todas 
as regionais possuem ao menos um parque. De acordo com o levantamento feito pelo Conselho 
Regional de Educação Física de Minas Gerais (CREF6/MG), a cidade possui 174 academias 
registradas em 2014 e a expectativa era que até 2019, esse número alcançasse 300 unidades. 

Não podemos esquecer de dois dos marcos principais de Belo Horizonte: o Estádio 
Governador Magalhães Pinto (Mineirão) e a Lagoa da Pampulha. O Mineirão foi inaugurado 
em 5 de setembro de 1965, sendo o principal palco futebolístico de Minas Gerais. Com a sua 
reforma para a Copa, o Mineirão passou a ter uma esplanada em que nos dias que o estádio 
não está recebendo jogos, pode receber shows e a visitação do público para atividades de lazer. 
Já a Lagoa da Pampulha possui 18 Km de extensão, é reconhecida como cenário para diversas 
atividades como: caminhada, ciclismo, competições internacionais, queima de fogos e contem-
plação da natureza.

Os deCreTOs da pBH e a COVid-19

A história da humanidade se viu marcada por doenças que atingiram sociedades em 
diferentes épocas e localidades, deixando profundas marcas (Silva, 2020). Como exemplos des-
sas pandemias, podemos citar: a Varíola, assim como um tipo do vírus influenza, causador de 
gripes, que surgiu em 1580 na Ásia e se espalhou para a África, Europa e América do Norte443. 
As mutações do vírus influenza, foram responsáveis pela Gripe Espanhola em 1918, doença que 
surgiu nos Estados Unidos e se espalhou durante a Primeira Guerra Mundial. Estima-se que 50 
milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola. Em 2009 houve a propa-
gação do vírus H1N1, causador da gripe Suína444.  

Dessa forma, percebe-se que a disseminação de pandemias445, no decorrer da história, 
foi catalisadora de transformações significativas no modo de vida da sociedade e incentivou o 

443  Disponível em https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/cinco-doencas-que-marcaram-
a-historia-da-humanidade.htm	.	Acesso	em	01-07-2020	às	10:45.

444  Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/03/11/o-que-e-pandemia-e-o-
que-muda-apos-declaracao-da-oms-sobre-o-novo-coronavirus.htm.	Acesso	em	01-07-2020	às	11:01.	

445 A	 acadêmica	 especialista	 em	 doenças	 infecciosas	 da	 Escola	 de	 Higiene	 e	 Medicina	 Tropical	 de	
Londres,	Rosaling	Eggo,	explicou	para	a	BBC,	a	diferença	entre	endemia,	epidemia	e	pandemia.	Para	
ela,	a	infecção	endêmica	está	presente	em	uma	zona	de	maneira	permanente,	em	todos	os	momentos	
durante	anos.	Já	a	epidemia,	é	caracterizada	por	um	aumento	de	casos	seguidos	de	um	ponto	máximo	
e,	depois,	uma	diminuição.	Por	último,	a	pandemia	é	uma	epidemia	que	ocorre	em	todo	o	mundo	mais	
ou	menos	ao	mesmo	tempo.	(Buscar	a	referência	da	OMS,a	acadêmica	deve	apenas	ser	concordando	
com	o	oficial)
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desenvolvimento científico, com a finalidade de combatê-las e garantir a sobrevivência da espécie 
humana. 

A Covid-19446, foi detectada pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan e se espa-
lhou em um espaço de poucos meses para mais de 100 países no mundo, recebendo por isso, a 
denominação de pandemia pela OMS. De acordo, com a reportagem da UOL447 um grupo de 
14 pesquisadores internacionais estudaram 781 sequências genéticas de coronavírus que foram 
encontrados em morcegos na China. A suspeita encontrada nesse estudo, é que um grupo de 
morcegos do gênero Rhinolophus (Morcego – Ferradura) tenha sido o principal responsável 
pela evolução da pandemia, visto que 96,2% do sequenciamento dessa espécie é idêntica ao 
Sars-Cov-2, nome oficial do vírus da Covid-19. É interessante dizer, que a pandemia é chamada 
de novo coronavírus, pois em 2002 já existiu uma primeira mutação do vírus de morcegos em 
seres humanos, que ficou conhecido como Sars-Cov- 1.

Rapidamente a Covid-19 se alastrou pelo mundo, chegando a 114 países, levando a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) a decretar o estado de pandemia causada pelo novo 
coronavírus em 10 março de 2020. A escalada do surto originado na cidade chinesa de Wuhan 
e a velocidade com que o novo coronavírus se espalhou pelo mundo, não é exatamente sur-
preendente em um mundo globalizado. No Brasil a 1ª notificação de caso da Covid-19 ocorreu 
em fevereiro na cidade de São Paulo. Em Belo Horizonte a 1ª notificação de caso ocorreu em 
15 de março de 2020. 

Desde que a OMS classificou a Covid-19 como uma pandemia, a Prefeitura de Belo 
Horizonte assume a Situação de Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto 
nº 17.297, de 17 de março de 2020, com o objetivo de prevenir e conter o avanço do novo co-
ronavírus na capital mineira através da ampliação do distanciamento social. Dessa forma, foram 
analisados dezessete Decretos que o Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, assinou desde 
a data citada acima, são eles: DECRETO Nº 17.297, DE 17 DE MARÇO DE 2020; DECRETO 
Nº 17.304, DE 18 DE MARÇO DE 2020 - REVOGADO PELO DECRETO Nº 17.328, DE 
8/4/2020 (ART. 11); DECRETO Nº 17.308, DE 19 DE MARÇO DE 2020; DECRETO Nº 17.309, 
DE 19 DE MARÇO DE 2020; DECRETO Nº 17.313, DE 21 DE MARÇO DE 2020; DECRE-
TO Nº 17.319, DE 1º DE ABRIL DE 2020; DECRETO Nº 17.326, DE 6 DE ABRIL DE 2020; 
DECRETO Nº 17.328, DE 8 DE ABRIL DE 2020; DECRETO Nº 17.332, DE 16 DE ABRIL DE 
2020; DECRETO Nº 17.333, DE 16 DE ABRIL DE 2020; DECRETO Nº 17.334, DE 20 DE 
ABRIL DE 2020; DECRETO Nº 17.348, DE 27 DE ABRIL DE 2020; DECRETO Nº 17.356, 
DE 14 DE MAIO DE 2020; DECRETO Nº 17.361, DE 22 DE MAIO DE 2020; DECRETO 
Nº 17.362, DE 22 DE MAIO DE 2020 e DECRETO Nº 17.377, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

Além da situação de emergência, esses decretos definiram questões como: o fechamento 
do comércio; a obrigatoriedade do uso de máscaras; determinação da suspensão temporária de 

446	 	De	acordo,	com	https://jornal.usp.br/artigos/covid-tem-genero/.	Acesso	em	11-07-2020	às	15:58.
447 Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/05/estudo-apon-

ta-relacao-de-962-entre-novo-coronavirus-e-morcego-ferradura.htm.	Acesso	em	03-07-2020	às	11:22.
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Alvarás de Localização e funcionamento; alteração do programa Bolsa-Moradia no Munícipio 
de Belo Horizonte; a proibição da circulação no território do Município de Belo Horizonte de 
transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamen-
to social; sobre medidas de contingenciamento orçamentário e financeiro no âmbito do Poder 
Executivo e a declaração de calamidade pública do Município de Belo Horizonte, em razão da 
necessidade de ações para combater a infecção viral do coronavírus e para preservar a saúde 
da população; reabertura gradual e segura de setores que tiveram as atividades suspensas em 
decorrência do enfrentamento da epidemia do coronavírus e um decreto que relata que após 
a reabertura gradual da cidade, os notou-se um aumento significativo nos casos de Covid-19, 
além de um aumento expressivo na ocupação dos leitos hospitalares, gerando uma preocupação 
com o estrangulamento do sistema público e privado de saúde. Fato, que gerou novamente, o 
fechamento da cidade, os casos dispararam, no entanto, percebe-se que a taxa de distanciamento 
social diminuiu, mesmo com os alertas do comitê de saúde.

impaCTOs dOs deCreTOs da pBH nO Lazer dOs BeLO-HOrizOnTinOs

Desde o primeiro Decreto assinado pelo Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 
no dia 17 de março de 2020, os locais disponíveis para as práticas de lazer da população ti-
veram o seu funcionamento impedido, com a finalidade de conter a propagação da Covid-19. 
Durante esse período de distanciamento social que a população vem enfrentando, destacamos 
dois Decretos datados de 27 de abril e 22 de maio de 2020, respectivamente, que tiveram como 
finalidade organizar e efetuar uma abertura gradual de pontos de comércio da cidade, devido a 
pressão exercida por alguns setores da sociedade, como comerciantes, trabalhadores autônomos 
e empreendedores. 

No entanto, o que se observa é que mesmo nesses Decretos em que foi discutido um 
afrouxamento do distanciamento social, os espaços de lazer não foram pautas das resoluções 
da PBH e permaneceram fechados, devido ao seu elevado potencial de aglomeração. De acordo 
com reportagem do jornal Estado de Minas448, uma pesquisa realizada por estudantes da PUC449 
Paraná, aponta Belo Horizonte como a segunda capital brasileira mais amigável para a prática 
de exercícios físicos, ficando atrás somente de Florianópolis. O estudo utilizou como critérios de 
classificação: o acesso a espaços de lazer; o acesso ao transporte público; o desenho urbano; a 
estrutura viária para atividade física; o trânsito e a criminalidade. Ressaltamos que essa concus-
são não foi apenas econômica e estrutural, mas atingiu as pessoas, diretamente, visto que com 
o distanciamento social elas tiveram a sua liberdade de certa maneira impedida. 

Para Dumazedier (1976, 1979) o lazer possui conteúdos culturais, classificados em 
cinco componentes: físicos, artísticos, manuais/práticos, intelectuais e sociais. Para além dessa 

448	 	Disponível	em	https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/10/07/interna_gerais,994887/bh-e-
a-2-capital-do-pais-com-mais-qualidades-para-praticar-esportes.shtml.	Acesso	em	11-07-2020	às	13:10.	

449	 	A	sigla	PUC	significa:	Pontifícia	Universidade	Católica.	
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categorização, Camargo (1980) adicionou os interesses turísticos e Schwartz (2003) acrescentou 
os interesses virtuais, como pertencentes aos conteúdos culturais do lazer. Dessa forma, podemos 
pensar, em tempos de distanciamento social, a importância e a maior influência do conteúdo 
virtual em detrimento a outros conteúdos do lazer, como o turístico. 

O Brasil, no entanto, se caracteriza por um país com ofertas de direitos sociais desiguais, 
como: educação, saúde e lazer. Por isso, o lazer em tempos de pandemia e distanciamento social 
apresenta características de exclusão mais evidentes. Isso se deve ao fato de que os equipamentos 
de lazer gratuitos, fornecidos para a população estarem fechados por período indeterminado, 
sendo o fenômeno do lazer estendido somente para o ambiente doméstico, limitando-se à tele-
visão, ao computador e à criatividade de cada família em suas residências. 

Nesse período de pandemia, as lives também se tornaram opções de lazer, contudo, as 
famílias que possuem acesso a esses shows gratuitos, são aquelas que têm acesso à internet em 
casa. Também é importante dizer, que a prática de exercícios físicos foi restringida para o espaço 
doméstico, o que em muitos casos gera uma limitação das atividades, costumeiramente realizadas 
em espaços próprios, como academias de musculação.

COnsideraçÕes Finais

Em síntese, o estudo em questão teve como finalidade investigar o impacto das medidas 
adotadas pela PBH nas práticas de lazer dos belo-horizontinos durante a pandemia da Covid-19. 
Para tanto, este estudo se desdobrou em dois momentos específicos, analisar as medidas impostas 
pela PBH e relacionar os espaços de lazer e os consequentes impactos no lazer da população, a 
fim de estabelecer um diálogo diante da problemática do estudo.

Dessa forma, o lazer da população desde o primeiro Decreto assinado pelo Prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil no dia 17 de março, passou a se restringir para o ambiente 
doméstico. As pessoas tiveram que reorganizar suas atividades, de modo a realizarem atividades 
de divertimento, prática de exercícios físicos, trabalhos, estudos, acompanhar shows e de des-
canso, exclusivamente em casa. O distanciamento social vem exigindo um autoconhecimento e 
uma capacidade de lidar com a solidão insigne, visto que problemas que antes eram resolvidos 
com uma ida ao bar com os amigos ou com um passeio ao shopping, devem ser resolvidos no 
próprio espaço domiciliar, por meio de encontros por aplicativos de conversas, por exemplo.

Portanto, podemos entender essas práticas de lazer, assim como aulas e atividades 
laborais no ambiente doméstico, como o “novo normal”. Essa denominação irá fazer parte do 
cotidiano das pessoas por algum tempo, que no momento os órgãos de saúde não conseguem 
estipular, visto o alastramento mundial que a Covid-19 tomou em alguns meses. Entretanto, é 
interessante refletir e nos questionarmos sobre a mudança ocorrida no mundo, o fato de que 
as pessoas mudaram durante essa crise global, que as medidas de segurança devem tornar-se 
hábitos e que o futuro em diferentes áreas da sociedade é algo incerto. 

Em suma, o vírus continuará presente na vida das pessoas, mesmo após a criação de 
uma vacina a nível mundial e isso impacta, diretamente nas atividades de lazer que estamos 
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acostumados a praticar. Abraços, apertos de mãos, compartilhamento de objetos, por exemplo, 
não serão mais vistos como situações inocentes e de descontração. Percebemos que o impacto 
foi também marcado pelo poder econômico, o status social impôs determinados modos de vida 
durante o distanciamento social, visto que o não uso do espaço público demarca mais uma vez 
a desigualdade social do antes e durante pandemia no Brasil e que o mundo verá ainda mais 
discrepante no período pós pandemia.
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RESUMO: O campo do lazer, em especial as experiências realizadas nos espaços 
públicos das cidades, foi intensamente afetado pela pandemia do vírus causador 
da Covid-19. Com este cenário interposto, o presente trabalho busca apresentar 
fundamentos teóricos e ações de um projeto extensionista vinculado à Universidade 
Federal do Paraná, o qual visa a elaboração de estratégias como o georreferencia-
mento dos espaços das cidades, para colaborar com a redução da propagação do 
vírus à medida em que a vida social seja retomada nos espaços públicos de lazer. A 
primeira etapa deste projeto parte de um levantamento a partir das necessidades e 
realidades dos espaços públicos de lazer da população de Curitiba-PR. Identificou-
-se que os grandes parques e pontos turísticos da cidade são os mais citados como 
desejo de apropriação pós-pandemia, enquanto aqueles próximos às residências dos 
participantes não despertam interesse. O cenário reforça a importância de mobilizar 
a população para o uso de outros espaços para além dos grandes parques e pontos 
turísticos, incentivando a valorização do bairro contribuindo para a descentralização 
dos usos e reduzindo aglomerações.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Espaço público. Cidade. Pandemia. 

RESUMEM: El campo del ocio, especialmente los experimentos llevados a cabo en 
espacios públicos de las ciudades, se vio intensamente afectado por la pandemia del 
virus que causó el Covid-19. Con este escenario en mente, el presente trabajo busca 
presentar los fundamentos teóricos y acciones de un proyecto de extensión vinculado a 
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la Universidad Federal de Paraná, que tiene como objetivo la elaboración de estrategias 
como la georreferenciación de espacios de la ciudad, para colaborar con la reducción 
de la propagación del virus mientras la vida social se retoma en los espacios públicos 
de ocio. La primera etapa de este proyecto comienza con una encuesta basada en 
las necesidades y realidades de los espacios públicos de ocio para la población de 
Curitiba-Pr. Se identificó que los grandes parques y puntos turísticos de la ciudad 
son los más citados como un deseo de apropiación pospandémica, mientras que los 
cercanos a las residencias de los participantes no despiertan interés. El escenario 
refuerza la importancia de movilizar a la población para que utilice otros espacios 
además de los grandes parques y puntos turísticos, incentivando la valoración del 
barrio, contribuyendo a la descentralización de usos y reduciendo aglomeraciones.

PALABRAS CLAVE: Ocio. Espacio público. Ciudad. Pandemia.

inTrOdUçãO

Considerando as múltiplas facetas que envolvem a vida humana, as reflexões contidas 
nesse artigo abordam o fenômeno do lazer que, além de ser considerado uma dimensão da vida 
e necessidade básica por diversos estudos da área, é também assegurado como direito social 
básico pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988; Rechia, 2017). 

A crise, derivada da Pandemia causada pela doença Covid-19, obrigou a sociedade a 
reinventar novas formas de viver, trabalhar, estudar, socializar etc. O novo estilo de vida, for-
çado e repentino, ao pressionar tais mudanças, veio acompanhado das consequências geradas 
a diversos setores da vida cotidiana, entre eles, o campo do lazer, um dos mais afetados e que 
apresentará maior dificuldade para ser retomado por conta das orientações de distanciamento 
social para evitar a proliferação do vírus. 

Neste cenário, como as experiências de lazer perpassam também a movimentação, a 
circulação e o encontro de pessoas nos diversos espaços públicos e privados, este novo modo de 
viver o lazer está gerando mudanças significativas nas experiências culturais no meio urbano.

No Brasil, o momento de crise trouxe grandes impactos no cotidiano, gerando estresse 
em toda a população por conta da orientação para ficar em casa, principalmente à população 
mais vulnerável, que necessita sair de casa para trabalhar, já que não houve gestão estratégica 
política que ordenasse também o fechamento total da indústria, do comércio, serviços privados. 

Apesar das atividades do mundo do trabalho terem sofrido alterações, estas se deram 
em um grau diferente em relação às atividades de lazer. A presença das pessoas em circulação nas 
ruas, perceptível pelo enorme fluxo de pessoas no transporte coletivo para o trabalho durante a 
semana, seria apenas “justificada” ou “lícita” para a realização de algumas atividades laborais 
(Rosa Filho; Campos, 2020; Bonduki, 2020).

As experiências de lazer, por sua vez, tiveram que ser de alguma maneira adaptadas ou 
limitadas ao espaço doméstico, tanto pelo imperativo que orienta o distanciamento social com 
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o mote: Fique em Casa! quanto pelo fechamento de diversos espaços de lazer. Como não havia 
certezas em relação à intensidade e duração da pandemia, não houve iniciativas educativas ou 
orientações para uma apropriação segura dos espaços públicos da cidade, para que o lazer, en-
quanto dimensão essencial da vida das pessoas, pudesse ser fruído.

A sociedade brasileira também teve que reinventar formas de lazer, vivenciadas no 
ambiente privado, para a manutenção do bem-estar, tanto físico quanto psicossocial. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é representada apenas pela ausência de doenças, 
também inclui o bem estar social e ambiental. As experiências de lazer contribuem para essa 
manutenção do equilíbrio da vida, por isso, é necessário vivenciá-las de forma prazerosa e sa-
tisfatória. 

Todavia, parte-se da hipótese que nas fases de desaceleração e controle da pandemia, a 
paulatina retomada das atividades cotidianas deverá ocorrer de forma mais lenta e responsável, 
mantendo-se o distanciamento e medidas de higiene e proteção, seguindo a lógica das orientações 
para evitar a transmissão e proliferação do vírus (Opas/OMS, 2020).

Desta forma, a retomada da utilização dos espaços públicos seja com finalidade de lazer 
e/ou saúde, deve ser percebida pelo cidadão como uma nova experiência  pós-confinamento de-
vido ao maior controle dos casos de Covid-19, por parte do Estado, pois ainda não há garantia 
da extinção do vírus na sociedade, sendo necessário, desta forma, a continuidade da manutenção 
das medidas protetivas.

Tendo em vista esse panorama, o objetivo deste trabalho é apresentar os fundamentos 
teóricos e as ações planejadas e em desenvolvimento por meio de um projeto de extensão uni-
versitária455 que visa contribuir com estratégias para retomada da apropriação segura desses 
espaços de lazer no período pós-pandemia. 

a TeOria QUe sUsTenTa a prÁTiCa

Compreendemos as experiências relacionadas ao lazer como manifestações e ressigni-
ficações da cultura nos espaços públicos, tais como: praças, bosques, parques, praias, campos; 
apropriados através dos “tempos de vida”, diferenciados da velocidade das informações e das 
cobranças produzidas na contemporaneidade.

A cidade de Curitiba/PR, local de desenvolvimento deste estudo, apesar de reconhe-
cida como cidade-modelo por possuir uma grande quantidade de espaços verdes de turismo e 
lazer, também possui regiões de extrema vulnerabilidade social com escassez de investimento 
em quantidade, qualidade na infraestrutura, manutenção e segurança (Tschoke, 2010; Neca, 
Rechia, 2020). Nestas regiões, as condições básicas de sobrevivência da população são mínimas 
e muitos direitos sociais são restritos, (saneamento básico, água potável e luz elétrica formal. 

455	 Projeto	 “Georreferenciamento	 dos	 espaços	 e	 equipamentos	 públicos	 de	 lazer	 de	 Curitiba/PR:	
estratégias	para	retomada	da	apropriação	desses	espaços	no	pós-pandemia”.	Aprovado	e	financiado	
pelo	Edital	“PROIND	2020	–	UFPR	no	combate	à	Covid	-	19”.
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Consequentemente, o espaço destinado ao lazer também é ínfimo e precarizado; o colorido e o 
preto e branco da cidade se contrastam nessas desigualdades, mostrando que temos numa só 
Curitiba, diferentes cidades (Rechia, Tschoke, Vieira, 2012). 

Os materiais de divulgação referentes ao lazer em Curitiba estão sempre relacionados 
ao turismo, colocando em evidência, especialmente, os espaços públicos de lazer como parques 
e praças que fazem parte de um roteiro turístico localizado na região central e norte da cidade 
(Rechia, 2018). 

Por isso, as informações amplamente conhecidas pela população referem-se à estes locais, 
constantemente utilizados como principais referências na agenda cultural da cidade, por pos-
suírem um cardápio de equipamentos diversificados e educadores, que potencializam vivências 
e sensações diversificadas de lazer, incluindo vários Interesses Culturais para além do Físico/
Esportivo, baseado no vôlei e no futebol, ou do parquinho composto pelo trio de ferro: escor-
regador, balança e trepa-trepa (Rechia, 2018; Moro, Rechia, Assis, 2014; Neca, Rechia, 2020). 

Contudo, para além desses espaços turísticos e centralizados em regiões estratégicas 
da cidade, há aqueles situados nos bairros de Curitiba, os quais, invariavelmente, são menos 
divulgados por não oferecerem a diversidade de possibilidades e experiências de lazer como 
pontos turísticos. 

Neca e Rechia (2020), identificaram que em regiões do bairro Caximba456, onde há 
poucos espaços de lazer disponíveis e com infraestrutura e manutenção precária, os moradores 
preferem frequentar os grandes parques da cidade, localizados no outro extremo da cidade, a 
região Norte, ou fruir o tempo de lazer dentro de casa. A pesquisa identificou, ainda, que o aces-
so para a apropriação dos espaços turísticos é restrito pelas dificuldades financeiras por conta 
da mobilidade, pois além da distância, o transporte coletivo encarece o custo dos passeios em 
família (Neca, Rechia, 2020). 

Assim, investir e incentivar a fruição do tempo de lazer dos bairros, principalmente 
em tempos de Pandemia, com a efetiva qualificação e diversificação desses espaços, além de 
descentralizar a aglomeração de pessoas em pontos turísticos e nos shoppings de Curitiba/PR, 
poderia evitar deslocamentos longos, aglomerações nos transportes públicos e custos financeiros 
necessários para chegar até os pontos turísticos. 

Essa iniciativa seria, ainda, uma potente oportunidade para a população, ao experienciar 
esses locais, realizar uma análise crítica dos espaços públicos de lazer oferecidos nos bairros, 
visto que, no tempo/espaço do lazer, os sujeitos encontram-se mais “sensibilizado[s], [...] em 
que outras dimensões da vida, para além daquela do trabalho, normalmente sobressaem e estão 
afloradas” (Santana, 2016, p. 46). Desta forma, é um momento propício para o exercício da 
cidadania de modo mais crítico e sensível.

A partir dessa sensibilização, a população poderá sentir-se mobilizada à pressionar o 
poder público para construção e requalificação dos espaços de lazer públicos dos bairros, no 

456	 	Bairro	de	alta	vulnerabilidade	econômica	e	social	localizado	na	extrema	região	Sul	de	Curitiba-PR.
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entorno de onde vivem, tensionando para que o acesso ao direito ao lazer de qualidade seja 
garantido em todas as suas esferas territoriais, não somente nos espaços centrais da cidade.

Entender, portanto, algumas experiências de lazer como possibilidades de resistência e 
sobrevivência social significa compreender, segundo Lefebvre (1991), que no interior das práticas 
de lazer e por meio delas os sujeitos, conscientemente ou não, podem realizar — na extensão de 
suas possibilidades — a crítica de sua vida cotidiana.

Freeman e Eykelbosh (2020), ao refletir sobre o uso seguro de espaços públicos em 
tempos de Covid-19, afirmam ser necessário criar orientações visando reduzir os riscos de pro-
liferação do vírus. As autoras defendem a necessidade da saída orientada e segura dos espaços 
domésticos para vivenciar o tempo de lazer em espaços públicos e naturais, isto porque tais 
usos contribuem para a saúde mental e bem-estar da população. Descrevem, ainda, uma série de 
opções de ações que podem ser tomadas para reduzir o risco de contágio em espaços públicos, 
tais como: maximizar a distância e minimizar as interações entre as pessoas; fechar, remover ou 
supervisionar recursos que causam aglomerações (lojas, banheiros, mirantes, parquinhos infan-
tis); higienizar certas superfícies (ex.: corrimão, apoios); desencorajar atividades que envolvam 
contato físico ou aproximação; disponibilizar pontos de higiene das mãos; lixeiras de descarte 
de equipamento de proteção com manutenção constante; programação semanal de acesso aos 
grandes parques; ampliar o número de espaços públicos disponíveis; atualizar constantemente 
a divulgação destas ampliações; reforçar as ordens de saúde (distância, equipamentos, etc); 
recomendar o uso contínuo de máscaras em espaço público pelos riscos de contaminação por 
tosses ou espirros (Freeman; Eykelbosh, 2020).

Os espaçOs perTO de Casa: O OLHar CiTadinO

Curitiba possui, atualmente, 50 áreas verdes de lazer que compreendem parques, bos-
ques, praças, zoológico, jardim botânico e refúgio; 187 equipamentos públicos de cultura, que 
agregam bibliotecas gerais, especializadas e temáticas, bondinho da leitura, casa da leitura, farol 
do saber, gibiteca, auditório, centro cultural, cinema, teatro, circo, clube de xadrez, espaço expo-
sitivo de artes, espaço para espetáculos ao ar livre, memorial e  museu. Enquanto equipamentos 
públicos voltados ao esporte e atividades físicas, a cidade contém 366 estruturas, entre elas, 250 
academias ao ar livre, Centro da Juventude, Centro de Referência em Esporte e Atividade Física, 
Centro de Atividade Física, Centro de Esporte e Lazer, Centro de Iniciação ao Esporte, Clube 
da Gente e Ginásio de Esportes. Esse “menu de espaços” está disponibilizado à uma população 
estimada, em 2019, em 1.933.101 habitantes (Ippuc, 2020). 

Umas das primeiras ações desenvolvidas neste projeto foi buscar compreender como essa 
população citadina (re)conhece espaços de lazer próximos a sua casa e se desejam frequentá-los 
quando da sua reabertura. 

Para isso, foi divulgado um questionário online via site e redes sociais (WhatsApp, Fa-
cebook e Instagram), no período de 14 a 21 de setembro de 2020. O questionário recebeu 558 
respostas de diferentes localidades do Brasil e do exterior. Porém, considerando os objetivos 
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deste estudo, realizamos um recorte nos dados, evidenciado às respostas de adultos457 residentes 
em Curitiba/PR. 

Foram analisadas 206 respostas e destas apenas 86% afirmaram possuir ao menos um 
espaço público de lazer próximo à sua residência, entre os espaços citados estão: praça, parque, 
bosque, ciclovia, parquinhos infantis, quadras esportivas, academia ao ar livre, entre outros. As-
sim, 14% da população investigada não reconhece algum espaço público de lazer no entorno do 
seu espaço doméstico e, de acordo com Neca, Rechia (2020), ou estas pessoas fruirão seu lazer 
dentro de casa, ou buscarão outros espaços de lazer na cidade, se tiverem condições financeiras 
para a custear sua mobilidade urbana.

Sobre os espaços públicos de lazer que estas/es participantes desejam visitar num cenário 
pós-pandemia, as 206 respostas recebidas indicaram grandes parques e outros pontos turísticos 
específicos da cidade. Após categorizarmos as respostas chegamos ao resultado do Gráfico 01.

Gráfico 01 - Após a Pandemia, se pudesse ir para qualquer espaço público de lazer da sua 
cidade, para onde iria? 

Fonte:	a/os	autora/es	(2020)

Percebemos que a maior parte do grupo respondente relatou que gostaria de ir a um 
espaço público de lazer ao ar livre. Os locais apontados foram Parques, com uma expressiva 
maioria de citações, bem como: Balada, Bar, Calçadões458, Cinema, Cinema, Estádio, Feiras, 
Mercado Municipal, Museus, Rua, Parque, Praças, Praia459, Restaurantes, Shopping, Teatro, 
Casa de amigos e Zoológico.

457	 	A	faixa	etária	de	recorte	para	adultos	foi	definida	de	acordo	com	a	classificação	da	OMS,	correspondendo	
às de idades de 20 a 59 anos. 

458	 	Ruas	calçadas,	fechadas	para	carros	e	aberta	somente	para	pedestres.	A	mais	conhecida	de	Curitiba	é	
a	Rua	XV	de	Novembro	(Rua	das	Flores).

459	 Na	cidade	de	Curitiba	não	há	praias,	mas	muitas	pessoas	relacionam	o	espaço	da	praia	como	uma	
possibilidade	pela	relativa	proximidade	da	cidade	com	o	litoral	do	estado,	aproximadamente	130	km.
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Na sequência, mas de forma muito menos citada, foram apontados espaços privados de 
lazer em locais cobertos, dentre os quais locais específicos como Museu Oscar Niemeyer e Museu 
do Holocausto, bem como apontamentos genéricos de espaços privados, tais como: Shoppings, 
cinemas, bares, baladas460 e restaurantes.

A partir desse pequeno recorte de dados e das respostas acerca da pergunta: Por que 
você escolheu o espaço citado anteriormente?, percebemos uma carência das pessoas por espaços 
abertos, onde possam ter um maior contato com a natureza; respostas com termos como: passeio, 
liberdade e diversidade de opções, também foram recorrentes nas respostas.

Quanto às respostas sobre descrever o espaço público próximo à residência, houveram 
respostas sobre espaços públicos de lazer disponíveis próximos às residências dos participantes 
que não despertam interesse para apropriação, criticados pelo abandono e falta de manutenção 
e a insegurança gerada em função disso, também considerados pequenos e pouco atraentes, 
com movimentação de automóveis muito intensa, além de apresentarem iluminação e limpeza 
deficientes . 

A cidade de Curitiba, como apontado por Rechia (2018) tem um grande menu de espa-
ços de lazer ao ar livre, mas em razão de um projeto político em prol de uma marca identitária, 
algumas regiões, como o centro e o norte da cidade, possuem concentração e diversidade de 
espaços públicos que oferecem diferentes experiências de lazer muito mais amplas do que em 
outras regiões, como o sul e extremo-sul da cidade.

prÓXimOs passOs  

Com base nos fundamentos teóricos expostos e a partir das observações resultantes desta 
primeira ação, este projeto visa promover ações de sensibilização, incentivo, orientação e acesso 
à material educativo digital e impresso que também alcance pessoas que não possuem acesso à 
internet, buscando subsidiar, auxiliar e orientar a retomada pós-pandemia da apropriação dos 
espaços públicos de lazer dos bairros alta vulnerabilidade social de Curitiba/PR terá continuidade 
a partir de outras ações planejadas e apresentados a seguir. 

Os pressupostos teóricos discutidos até aqui, contextualizados para a realidade brasi-
leira e somados às pesquisas locais, servirão de base para a construção de um material que visa 
encorajar a apropriação dos espaços públicos da cidade, de modo seguro com vistas a reduzir 
situações de transmissão e contágio, ao longo do processo de desconfinamento.

Para isso, pretende-se elaborar o mapeamento em formato de georreferenciamento dos 
espaços e equipamentos públicos de lazer disponíveis nos bairros de Curitiba/PR e, a partir da 
compilação desses dados, criar ferramentas digitais e materiais educativos a serem distribuídos à 
população, auxiliando-a a conhecer possibilidades existentes próximas às suas residências. Junto 
à isso, o material também incentivará algumas práticas corporais, tais como a contemplação, 
a meditação, o uso da bicicleta e a prática da caminhada e da corrida, como experiências de 

460	 	Festas	noturnas	em	espaços	fechados,	geralmente	com	ingresso	pago.
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lazer, saúde e mobilidade sustentável, contribuindo para o equilíbrio da saúde física, mental e 
psicossocial e, indiretamente, com o meio ambiente. 

Os produtos elaborados poderão ser utilizados em contextos educativos formais, não-
formais e informais, contribuindo na educação para e pelo lazer. Se antes deste cenário pandêmico 
essa perspectiva já era necessária, agora isso se torna mais evidente e complexo. O distanciamento 
social pode gerar uma fobia de pessoas e permanecer como um legado às avessas, aprofundan-
do ainda mais às características individualistas disseminadas pela sociedade de consumo, bem 
como dificuldades de convivência social e, portanto, o aprendizado da vida em sociedade, para 
o pleno exercício da cidadania.

Assim, o duplo caráter educativo do lazer significa que tal fenômeno pode atuar como 
veículo ou objeto de educação (Marcellino, 2001) e como apontam Sivan e Henderson (2018) “ 
[...] como conteúdo, contexto e processo”, ou seja, pode gerar transformações através da cultura 
para a vivência do lazer ou por meio do processo das experiências de lazer (Marcellino, 2002). A 
educação para e pelo Lazer e a questão da proatividade se referem à formação de novas atitudes 
positivas, que mobilizem comportamentos de adesão saudável às diversas atividades do contexto 
do lazer (Schwartz et al., 2016).

Consideramos que, além de contribuir para formação de valores que proporcionem 
uma vida de qualidade, a educação para e pelo lazer também pode potencializar a vivência de 
outras dimensões da vida, proporcionando o despertar das sensibilidades também pela cultura, 
pela cidade, pelos espaços públicos, pela ação política e atenção ao ambiente onde se vive.

Diante disso, os materiais produzidos e distribuídos nas escolas, por exemplo, poderão 
subsidiar atividades pedagógicas que assumam a cidade como território educativo e reconheçam 
a experiência de lazer como potencial para promoção do ensino-aprendizagem de inúmeros 
conteúdos e conhecimentos abordados pela instituição escolar. 

Em outros universos educativos, não formais ou informais, como de ONG’s, associações, 
clubes, parques, praças, ruas, entre outros, poderão auxiliar com ideias e sugestões de ativida-
des para vivenciar o lazer de forma segura em relação ao contexto sanitário, mas sobretudo na 
proposição da vivência cidadã como ponto de partida e chegada no que concerne à apropriação 
da cidade enquanto espaço de lazer.

A linha de pensamento do material educativo trará como pano de fundo o pertenci-
mento dos citadinos à cidade e da cidade a eles, numa perspectiva dialógica de contribuição e 
apropriação, valor de uso da obra construída coletivamente (Lefebvre, 1991). 

O projeto também se articula a pesquisas desenvolvidas com outras redes, como o 
Programa Rede Cedes - Centro Paraná, e o GIRO (Gênero, Idade, Raça e Ócio). Tais parcerias 
agregam o processo e resultados do projeto com os olhares de diferentes vertentes ontológicas, 
epistemológicas e metodológicas e, de forma multidisciplinar, o lazer pode ser repensado numa 
cidade que também precisa ser repensada a partir da pandemia da Covid-19.

Quanto aos aspectos metodológicos, se inscreverá no universo dos Estudos Culturais, 
evidenciando questões interseccionais de gênero e performances dos corpos em lazer no espaço 
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público (Baptista, 2009). Além da perícia no campo das ciências do movimento humano - aspetos 
socioculturais das práticas corporais e do lazer, da educação e da saúde, desenvolvendo pesquisas 
sobre o fenômeno do lazer, cidade, educação e espaços públicos. 

COnsideraçÕes prOVisÓrias 

Além das primeiras constatações forjadas a partir das respostas obtidas com o questio-
nário, novas indagações surgiram neste processo e necessitam investigações mais aprofundadas, 
por exemplo: por que os espaços próximos aos participantes não são citados como possibilidades 
de apropriação no período pós-pandemia? Será porque, por estarem próximos, são frequentados 
de maneira cotidiana e tática, isto é, mesmo não sendo a ação incentivada pelo Estado, os mo-
radores próximos utilizam, mas não reconhecem os usos e tais espaços como espaços públicos 
de lazer? (Certeau, 2004). 

Por isso, o projeto aqui descrito, ao evidenciar essas diferenças durante os tempos e es-
paço de lazer das pessoas, espera, dentre outros objetivos,  promover a sensibilização necessária 
ao exercício da cidadania de reconhecimento da importância do lazer na vida cotidiana, e da 
necessária proposição de políticas multidimensionais no que tange este direito social, sobretudo 
num momento no qual grande parte da população se encontra fragilizada pelas significativas 
mudanças nas possibilidades de experiências de lazer.
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O Lazer perdidO COm O desasTre sOCiOamBienTaL na 
BaCia dO riO dOCe: danOs e reparaçãO

Aloisio Soares Lopes461

Ramboll do Brasil

RESUMO: Este relato apresenta o estado da arte dos danos e das ações de reparação 
e compensação relacionados a perdas de espaços de lazer e sociabilidade causados 
pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração, de propriedade da Samarco, 
Vale e BHP Billiton, em novembro de 2015, em Minas Gerais, que atingiu diversas 
comunidades ao longo dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, em 45 municípios 
dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, Brasil. Aponta a interrelação do lazer 
com os modos de vida da população atingida (cultura) e com o sofrimento que persiste 
cinco anos após a tragédia (saúde mental) como parâmetros para a reparação dos 
danos materiais e imateriais das comunidades atingidas e recomenda um processo 
participativo de decisão para alcançar a reparação integral dos danos.

PALAVRAS-CHAVE: Desastre. Samarco. Lazer. Cultura. Reparação.

RESUMEN: Este informe presenta el estado del arte de los daños y las acciones 
de reparación y compensación relacionadas con la pérdida de espacios de ocio y 
sociabilidad provocada por la rotura del tranque de relaves mineros, propiedad de 
Samarco, Vale y BHP Billiton, en noviembre de 2015. en Minas Gerais, que llegó 
a varias comunidades a lo largo de los ríos Gualaxo do Norte, Carmo y Doce, en 
45 municipios de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, Brasil. Señala la 
interrelación del ocio con las formas de vida (cultura) de la población afectada y 
con el sufrimiento que persiste cinco años después de la tragedia (salud mental) 
como parámetros para la reparación de los daños materiales e inmateriales de las 
comunidades afectadas y recomienda un proceso participativo de decisión de lograr 
la reparación integral de los daños.

PALABRAS CLAVE: Desastre. Samarco. Ocio. Cultura. Reparación.

461 E-mail: lopesaloisio@ramboll.com
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inTrOdUçãO

Os jogos de cartas e os saraus tão apreciados pela elite carioca em fins do século XIX, 
recorrentes nos contos machadianos, hoje em dia são raros. Da mesma forma, as brincadeiras 
de rua praticada pelos mais pobres, principalmente crianças e jovens. Novas formas de lazer, 
construídas e vivenciadas no espaço social surgem e se adaptam ao longo do tempo. A chegada 
do rádio  e  da  televisão,  no século XX por exemplo, foi um marco dessas mudanças, com 
desenvolvimento da radio-dramaturgia, da teledramaturgia e da transmissão de partidas de 
futebol.   Hoje, prestes a encerrar a segunda década do século XXI, temos o crescimento gigan-
tesco das novas tecnologias da informação e comunicação, com acesso amplo à internet, que 
substitui, complementa e ressignifica antigas e novas formas de lazer, seja na oferta de games, 
filmes, shows ao vivo etc. O uso da internet na transmissão de “lives” de artistas diversos, no 
período da recente pandemia de Covid 19, foi uma mostra de como o lazer pode se adaptar e 
se ressignificar diante das novas situações.

Como um campo multidisciplinar e uma trajetória de conformação no tempo (Melo, 
2013) a interação do lazer com a cultura, com o turismo e com o esporte estão aí no dia-a-dia 
a nos cobrar uma reflexão teórica e uma prática em termos de política pública, vez que trata-se 
de um direito conquistado a duras penas462 e inscrito, desde 1988, na Constituição Federal do 
Brasil463.

As grandes e médias cidades possuem estruturas e equipamentos variados para a reali-
zação de atividades de lazer, como parques, estádios de futebol, ginásios poliesportivos, teatros, 
cinemas. Mas nas pequenas cidades do país os principais pontos de encontro são a praça central, 
o campo de futebol e as festas locais. Nesses lugares, a convivência pública proporcionada pelos 
encontros, viabilizam as comunicações entre famílias, grupos sociais, times de futebol. Neles se 
comentam sobre a economia local, o resultado do futebol, as disputas políticas, o casamento de 
fulano ou a o batizado de cicrano. As celebrações folclóricas e religiosas também se constituem 
como espaços de lazer, além da própria preparação dessas, ser também uma oportunidade de 
lazer (Alves Junior & Dias, 2013).

Se nas pequenas cidades as estruturas e equipamentos e espaços de lazer são poucos, nas 
zonas rurais desses municípios são praticamente inexistentes. Nelas, o lazer acontece principal-
mente nos ambientes naturais, nos campinhos improvisados de futebol ou no uso de rios e lagoas 
para recreação, nada e pesca artesanal. Essa última, muito forte em comunidades ribeirinhas, faz 
parte da tradição dos lugares e compõe o modo de vida dessas comunidades.

462	 	O	 lazer	 fez	parte	das	 lutas	 trabalhistas	do	final	do	século	XIX.	Em	1886,	os	operários	de	Chicago	
(EUA)	reivindicavam	a	redução	da	jornada	de	trabalho,	num	movimento	que	ficou	conhecido	como	
Greve	dos	3	Oitos	(8	horas	de	trabalho,	8	horas	de	descanso	e	8	horas	de	formação/lazer).

463	 	Art.	6º	São	direitos	sociais	a	educação,	a	saúde,	a	alimentação,	o	trabalho,	a	moradia,	o	transporte,	
o	 lazer,	 a	 segurança,	 a	previdência	 social,	 a	proteção	 à	maternidade	 e	 à	 infância,	 aassistência	 aos	
desamparados,	na	forma	desta	Constituição	(Constituição	Federal,	1988).
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Um desasTre para O Lazer

Em 05 de novembro de 2015, uma avalanche de lama com rejeitos irrompeu abrupta-
mente da barragem de Fundão, em Mariana-MG. De propriedade das mineradoras Samarco, 
Vale e BHP Billiton, o desastre resultou no despejo de cerca de 45 milhões de metros cúbicos 
de rejeito nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Rio Doce, atingindo 45 municípios da região 
central de Minas Gerais até o norte do Espírito Santo. Além da destruição dos subdistritos de 
Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, com o deslocamento de forçado de centenas 
de famílias e 19 mortes, o desastre ocasionou severas perdas ambientais, contaminando águas, 
solos, fauna e flora em 45 municípios, ao longo dos rios atingidos, sendo 37 e em Minas Gerais 
e oito no Espírito Santo,

Perdas econômicas também ocorreram e continuam a ocorrer, vez que todos os negócios 
ligados ao rio foram comprometidos, pesca, comércio, artesanato, turismo, extração de areia, 
irrigação, agropecuário, turismo, estradas. Mas outros danos igualmente importantes nos mo-
dos de vida das pessoas atingidas continuam a reclamar soluções, passados cinco anos após o 
desastre, como as perdas de espaços de lazer e sociabilidade.

O mOdeLO de reparaçãO

Em 2016, foi celebrado o Termo de Transição de Ajustamento de Conduta (TTAC) entre 
União e governos dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, estabelecendo em comum 
acordo, as principais ações e programas que deveriam ser implantados pelas mineradoras rés 
(Samarco, Vale e BHP) . Foram previstos 42 programas socioeconômico se socioambientais. 
Também foi definida a criação de uma fundação464, a ser mantida pelas mineradoras, com a fina-
lidade de executar as ações de reparação e compensação, bem como um sistema de governança 
denominado Comitê Interfederativo (CIF) composto por representantes de órgãos federais, ór-
gãos estaduais, representantes dos municípios e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 
devidamente assessorado por câmaras Técnicas.

Para as áreas de turismo, cultura, esportes e lazer, o TTAC estabeleceu:

SUBSEÇãO 111.3:Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer, de cunho repa-
ratório e compensatório.
CLÁUSULA 101: A FUNDAÇãO deverá realizar um diagnóstico do impacto  do  Turismo,  
Cultura, Esporte e Lazer nos municípios da ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECONÔ-
MICA dos dois Estado.
CLÁUSULA 102: O diagnóstico deverá ser discutido com as comunidades e deverá conter 
o levantamento das manifestações culturais, esportivas e de lazer da ÁREA DE ABRAN-
GÊNCIA, com destaque para aquelas associadas aos recursos naturais colocados em indis-
ponibilidade pelo EVENTO.

464	 	Trata-se	da	Fundação	Renova,	criada	em	2016.
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Especificamente em relação ao lazer foi estabelecido:

CLÁUSULA 104: À luz do diagnóstico, deverão ser desenvolvidas as seguintes ações rela-
cionadas à cultura, ao turismo, ao esporte e ao lazer nas áreas identificadas no diagnóstico 
como impactadas, como medidas reparatórias:
.............
d) apresentação de proposta, elaborada em conjunto com as comunidades impactadas, para 
o enfrentamento das perdas do ambiente necessário para a realização de práticas de lazer, 
esporte e sociabilidade, a ser validado pelos ÓRGãOS PÚBLICOS envolvidos.

Os diagnósticos dos 39 municípios estipulados pela clausula 101 foram realizados em 
2016, e outros seis municípios que foram posteriormente incorporados ao acordo tiveram seus 
diagnósticos realizados em final de 2018 e início de 2019.

Considerando esses diagnósticos, as perdas de espaços de lazer e sociabilidade foram 
identificadas em 33 municípios465, e variam desde a perdas de ambiente para pesca amadora e 
esportiva (descaracterização, poluição, contaminação), a perdas de espaços de recreação, cele-
brações, cavalgadas, etc. Como decorrência desse diagnóstico, a única ação em curso é o Projeto 
Edital Doce. Trata-se de uma chamada pública para apoio financeiro a projetos, cuja primeira 
das três edições previstas foi lançada em setembro de 2019, com execução provável a partir de 
novembro de 2020. Do total de 228 projetos, que receberão aporte de 13,5 milhões de reais, 
foram aprovados 82 projetos na categoria de esportes e lazer.

No âmbito do Programa de Preservação da Memória Histórica e Artística e Cultural, 
foi realizado, em 2018 e 2019, um mapeamento participativo das referências culturais em 21 co-
munidades atingidas de Fundão a Candonga. Em tais mapeamentos, que vão gerar um programa 
de salvaguarda dos bens materiais e imateriais466, foram identificados importantes referências 
de lazer e cultura, folias de reis, equipes de futebol e bandas de música. Dentre as medidas indi-
cadas de caráter compensatório está a “promover as condições materiais e imateriais para (re)
produção das manifestações, bem como restituir o acesso ao território (rios e seus entornos) é 
de fundamental importância para retomada e a continuidade das formas coletivas de produção 
de significados (Salvaguarda dos bens Imateriais, 2019)

Na próxima seção, relatamos o estado da arte da reparação dos danos ao lazer, obser-
vado em visitas de campo, em algumas comunidades atingidas.

465	 	São	eles:	Aimorés,	Alpercata,	Baixo	Guandu,	Barra	Longa,	Belo	Oriente,	Bugre,	Caratinga,Colatina,	
Conselheiro	 Pena,	 Dionísio,	 Fernandes	 Tourinho,	 Galileia,	 Governador	 Valadares,	 Ipaba,Ipatinga,	
Itueta,	Linhares,	Mariana,	Marilândia,	Marliéria,	Naque,	Periquito,	Ponte	Nova,	Resplendor,Rio	Casca,	
Rio	Doce,	 Santa	Cruz	do	Escalvado,	 Santana	do	Paraíso,	 São	 José	do	Goiabal,	 Sem	Peixe,Sobrália,	
Sooretama	e	Tumiritinga.

466	 	A	execução	do	plano	não	foi	iniciada	em	2020	em	função	da	pandemia.
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danOs aO Lazer riO aFOra

Em Mariana, para as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, desalojadas 
pela lama, os danos ao lazer foram e continuam sendo graves. Em Bento Rodrigues, espaços 
de encontro e integração social como a praça e a Igreja foram totalmente destruídas, além do 
bar da Sandra, onde moradores se reuniam nos finais de semana para as partidas de truco. No 
subdistrito de Paracatu de Baixo, além das perdas de contato com o rio, também foi destruída 
a quadra poliesportiva. De 2016 a 2019, a Fundação Renova promoveu ações de apoio à con-
tinuidade das práticas culturais, esportivas e de lazer, por meio do fornecimento de materiais 
pra celebrações, transporte, aluguel de campos de futebol e doações de uniformes para times de 
futebol467. No distrito de Camargos, onde uma pequena cachoeira foi atingida pela lama, houve 
a limpeza do local que voltou a receber visitantes em 2019. Já nas comunidades de Pedras e 
Ponte do Gama, em Mariana, os campos de futebol e o local de descanso de animais em dias e 
cavalgada, que ficavam próximos ao rio Gualaxo do Norte foram inundados pela lama, e ainda 
não tiveram uma solução definitiva. No município de Barra Longa, o parque de exposições, à 
margem do rio , foi soterrado pela lama e as obras para sua recuperação ainda não foram con-
cluídas. Na comunidade rural de Gesteira, onde a lama destruiu casas e atingiu três metros de 
altura dentro da Igreja Nossa Senhora da Conceição, ainda não foram implementadas medidas 
definitivas para o enfrentamento das perdas de espaço de lazer e sociabilidade.

Já nos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, onde os moradores tinham 
o hábito de pescar ou passear de chalana na represa de Candonga (gerida pela Usina Hidrelé-
trica Risoleta Neves), a perda de lazer foi gigante, já que a represa reteve cerca de 10 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos. Atualmente está em elaboração um projeto para construção de 
parque urbano em Rio Doce, para mitigar os danos do desastre.

Na região do médio Rio Doce, na Vila Crenaque, município de Resplendor, vive uma 
comunidade de cerca de 50 pessoas à margem do rio Doce. Até novembro de 2015, a principal 
diversão dos adultos era a pesca e das crianças os banhos de rio. Com a passagem da lama, 
essas opções deixaram de existir. Apesar da comunidade ter reivindicado da Fundação Renova 
a construção de um campo de futebol para compensar essa perda, não foi atendida. O mesmo 
acontece na comunidade de Barra do Manhuaçu em Aimorés, onde a comunidade sugere que 
as perdas do espaço de lazer no rio sejam compensadas com a construção de uma quadra de 
esportes e melhoria na praça local, o que também não se realizou.

Outra situação relevante, agora no município de Tumiritinga, é o Praia do Jaó, conside-
rada um atrativo turístico regional. Mesmo que tenha recebido melhorias em suas estruturas de 
barracas na orla do rio e na praça de esportes, a praia deixou de ser frequentada em função da 

467	 	CLÁUSULA	99:	No	que	se	refere	ao	esporte	e	ao	lazer,	a	FUNDAÇÃO	deve	promover	o	reestabelecimento	
e	revitalização	dos	espaços	e	das	condições	necessárias	à	realização	de	competições	esportivas,	eventos	
de	 dança	 e	música,	 atividades	 ocupacionais	 e	 de	 capacitação	 para	 idosos,	 atividades	 infantis	 em	
contra-turnos	ou	períodos	de	férias,	bem	como	a	inserção	da	população	atingida	em	novas	atividades	
e	esporte	disponíveis	em	Bento	Rodrigues	e	Barra	Longa	(TTAC,	2016).
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proibição do acesso à água. Relato468[7] de populações ribeirinhas em todo o percurso da lama, 
indicam sobre sintomas de coceiras no corpo de todos que tem contato com as águas do rio Doce.

Dando um salto para as comunidades da foz do Rio Doce, no Estado do Espírito Santo, 
as perdas de lazer foram severas, pois assim como o mar era fonte de trabalho e renda, era tam-
bém fonte de lazer para os habitantes locais e turistas. Com a poluição das praias e a proibição 
da pesca, as atividades de turismo foram quase totalmente extintas, com profundo impacto na 
economia e nos modos de vida das pessoas. Embora medidas como de indenizações e auxílio 
financeiro tenham sido implantadas, as ações de reparação e compensação dos danos ao lazer 
foram pontuais nos primeiros cinco anos pós-desastre, restringindo-se a apoio a festejos locais, 
como a Festa do Caboclo Bernardo e Campeonato de Surf, nas comunidades de Regência e 
Povoação.

Segundo o indicador de monitoramento desenvolvido para o Ministério Público Fede-
ral (MPF) o percentual de execução da reparação dos danos ao lazer, em junho de 2020 era de 
apenas 9% (Ramboll do Brasil,2020).

Os desaFiOs

A reparação integral dos danos ao lazer das comunidades atingidas pelo desastre socioam-
biental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão demanda uma ação integrada da 
cultura, do lazer e da saúde, pois o sofrimento causado vai muito além da necessidade material, 
repercutindo na saúde mental e no rompimento de laços comunitários que existiam antes do 
desastre. Por se tratarem predominante de comunidades rurais e tradicionais a reflexão de Alves 
Junior e Dias (2013), são muito pertinentes.

Nesse sentido, políticas de lazer para essas regiões talvez devessem radicalizar suas inter- 
relações com outras esferas setoriais, especialmente com as políticas culturais. O melhor seria 
que se dissolvessem mesmo quaisquer fronteiras entre esses dois campos de atuação: o lazer e 
a cultura. Nesse ponto, formas consolidadas de compreensão, tanto de lazer quanto de cultura, 
impedem uma renovação ampliada das políticas desses dois setores. Prevalecem ainda ideias que 
concebem a cultura, quase sempre no singular, em contraposição ao lazer (p. 78).

A construção das soluções para a reparação dos danos de um desastre dessa magnitude 
passa necessariamente pela participação social. São as pessoas atingidas que devem ter o protago-
nismo desse processo, devendo, para agir esse objetivo ser empoderadas por meio de um diálogo 
aberto e transparente. Essa participação nas decisões deve contar com mecanismos de controle 
social, a começar pelo direito à informação. Passados cinco anos da ocorrência do desastre 
socioambiental na Bacia do Rio Doce, as pessoas atingidas, em 90% dos municípios atingidos, 
ainda não foram chamadas a elaborar suas propostas para a reparação das perdas individuais 
e coletivas relacionados ao lazer. Cabem a essas pessoas, como o apoio técnico independente, se 
necessário, decidirem sobre seu próprio futuro e sobre as ressignificações que desejam e estão 
dispostas a fazer de seus próprios modos de vida.

468	 	Informações	colhidas	pelo	autor	em	2019.
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O acompanhamento do poder público não é dispensável, pois cabe a ele garantir o di-
reito constitucional ao lazer, identificando oportunidades para fortalecer políticas locais de lazer, 
cultura e esporte. O lazer como uma demanda social (Martins da Cruz, 2007), gera impactos 
diretos e positivos na qualidade de vida da população e dever ser tratado com essa importância 
pelos gestores públicos. No caso da reparação de danos causados pelo desastre, ele tem o papel 
de participar da solução, buscando as melhores formas de reparar os danos às comunidades 
atingidas, tanto no aspecto material como no aspecto imaterial, empenhando toda a capacidade 
estatal na busca desse objetivo.
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RESUMO: As práticas corporais de aventura, propostas como ações interdisciplina-
res, podem fomentar o ensino do lazer e educação ambiental, bem como colaborar 
com a formação integral dos sujeitos. Desta forma este trabalho tem como objetivo 
investigar a utilização de trilhas ecológicas em espaços não formais de educação, 
como alternativa para a construção de saberes no campo da Educação Ambiental e 
do Lazer, contribuindo assim para o currículo do Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional e Tecnológica no IFTO/Campus Palmas. Por meio da pesquisa bibliográ-
fica defendemos a importância de se pensar estratégias pedagógicas, e instigar ações 
com essa temática para a atualização do ensino integrado e o desenvolvimento das 
múltiplas capacidades dos sujeitos. Entendemos que a construção de saberes, que 
aproximam os campos de estudos das práticas corporais de aventura, do lazer e 
da educação ambiental podem contribuir com a formação de sujeitos que estejam 
atentos e sintonizados com as questões que emergem da sociedade contemporânea e 
se concretizam no plano cultural, instigando aos sujeitos acesso ao saber e ao poder.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Corporais de Aventura. Lazer. Educação Ambiental.

RESUMEM: Las prácticas corporales de aventura, propuestas como acciones 
interdisciplinarias, pueden promover la enseñanza del ocio y la educación ambiental, 
así como colaborar con la formación integral de los sujetos. De esta manera, este 
trabajo tiene como objetivo investigar el uso de senderos ecológicos en espacios 
educativos no formales, como una alternativa para la construcción del conocimiento 
en el campo de la Educación Ambiental y el Ocio, contribuyendo así al currículo de 
Bachillerato Integrado a la Educación Profesional y Tecnológica en IFTO / Campus 
Palmas. A través de la investigación bibliográfica defendemos la importancia de pensar 
en estrategias pedagógicas, e impulsar acciones con esta temática para actualizar la 
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docencia integrada y el desarrollo de las múltiples capacidades de las asignaturas. 
Entendemos que la construcción del conocimiento, que acerca los campos de estudio 
a las prácticas corporales de aventura, ocio y educación ambiental, puede contribuir 
a la formación de sujetos atentos y sintonizados con los temas que surgen de la 
sociedad contemporánea y se materializan en el plan. cultural, instigando a los sujetos 
a acceder al conocimiento y al poder.

PALABRAS CLAVE: Prácticas Corporales de Aventura. Ócio. Educación Ambiental. 

inTrOdUçãO

Propor discussões sobre práticas educacionais que considerem a relevância dos saberes 
da Educação Ambiental e suas representações sociais e possibilidades no Ensino Médio Integrado 
à Educação Profissional e Tecnológica - EPT, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Tocantins – IFTO, Campus Palmas, é de grande importância para o desenvolvimento 
do pensamento crítico dos estudantes, e pode favorecer a formação integral. 

Na busca por diálogos com foco na preparação não apenas para o trabalho, mas tam-
bém para a vida, esse estudo tem como objetivo investigar a utilização de trilhas ecológicas, em 
espaços não formais de educação, como alternativa para a construção de saberes no campo da 
Educação Ambiental, Educação Física e do Lazer, contribuindo assim para o currículo do Ensino 
Médio Integrado à EPT.

Este estudo faz parte da pesquisa do mestrado PROFEPT e o caminho metodológico que 
orientou este trabalho está pautado no paradigma de pesquisa qualitativa do tipo exploratória, 
que busca evocar uma visão geral e aproximada sobre determinado fato. 

Desta maneira, esta pesquisa se desenvolve a partir de um levantamento bibliográfico, 
considerando materiais já produzidos sobre os objetos de pesquisa, a fim de delinear o estado 
da arte das publicações acadêmico/científicas e construir o aporte teórico para posteriores dis-
cussões a respeito.

Cientes de que as preocupações em relação às questões de conservação e cuidado com o 
meio ambiente vem crescendo e alcançando espaços estratégicos, destacamos como exemplos, os 
processos educativos que podem colaborar para sua disseminação, conscientização, construção 
de saberes e mudança de postura cultural (Arnaldo; Santana, 2018). Consideramos relevante e 
urgente instigar reflexões sobre esses processos, por reconhecer que a preservação ambiental é 
uma questão de produção da vida e dos meios de desenvolvimento.

Mas, para que os processos educativos encontrem seu potencial colaborativo com as 
questões ambientais, é preciso instigar a conscientização ambiental, que pode se dar por práticas 
que envolvam os estudantes com a realidade de seu ambiente, e proporcionem a eles experiên-
cias significativas, prazerosas, de socialização dos conceitos e temas relacionados aos problemas 
ambientais.

Dentre as diversas atividades interdisciplinares que podem ser implementadas em am-
bientes não formais de educação, as práticas corporais de aventura e lazer na natureza, em trilhas 
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ecológicas, ressaltam como potencializadoras do fomento da Educação Ambiental, para que de 
forma lúdica, seja possível contribuir com a construção de novos saberes ou mesmo ressignificar 
saberes já construídos. 

Lazer e edUCaçãO 

Os saberes construídos e ressignificados na escola são produto de um processo de pro-
posição curricular resultante das relações de poder de todos os envolvidos. Cada sujeito ou grupo 
tem seu modo de habitar o mundo, que se constitui numa relação entre identidade, diferença e 
alteridade. Segundo Jodelet (2002), a alteridade convoca as noções de identidade e pluralidade. 
Ao escolher viver em determinado território, cada povo reconhece as circunstâncias naturais que 
formam a estrutura material da existência do grupo. E ao se encontrarem na escola estes grupos 
por instinto, por incentivo das propostas curriculares ou reproduzindo o poder hegemônico, 
buscam se afirmar por meio das disputas de poder.

Alocar saberes para então contribuir com um texto cultural ampliado, em que as práticas 
corporais de aventura possam dialogar, de forma reflexiva, nos territórios de disputas de poder, é 
uma demanda atual. Sim, pois ao dizer das possíveis relações entre lazer e educação, demarcar-
mos de que lado da fronteira estamos, e como construímos, por meio das diferentes experiências 
de lazer um currículo que possa contribuir para a formação de cidadãos que compreendam as 
armadilhas de uma sociedade neoliberal, que investe na padronização e regulação dos corpos. 

Assim como destaca Pimentel (2020) o corpo na materialidade do se-movimentar,

elabora as capacidades da agência humana no sentido de enfrentamento de problemas tan-
to em âmbito individual como também global que se colocam na construção de estilos de 
vida na modernidade reflexiva. O corpo, nesse contexto, tem seu estatuto revisto e torna-se 
um elemento importante no processo de escrita de biografias de movimento, uma vez que 
deixa de ser visto como uma fraqueza, um lugar de investi ura da opressão e dominação, 
e passa ser tratado como uma potência e expressão dos próprios processos reflexivos em 
andamento na modernidade tardia (Pimentel, 2020, p. 5).

Na perspectiva de provocar diálogos entre o campo de estudos da educação e do lazer, 
entendemos ser relevante contribuir para a construção de saberes que atendam as demandas 
da escola na atualidade. A partir da compreensão do duplo processo educativo de lazer, que se 
elabora a partir da educação para e pelo lazer, é que defendemos práticas pedagógicas que con-
tribuam para a construção de saberes no campo da criticidade, autonomia, criatividade e prazer.

De acordo com os estudos de Neira (2011) observamos que as teorias pós-críticas aler-
tam que todas as práticas corporais, enquanto textos da cultura, são perpassadas por relações 
de poder que tem na classe, etnia, gênero, religião, idade, nível de habilidade etc. alguns dos 
seus marcadores sociais. Desta forma, suscitar a importância de se investir na construção de 
saberes no campo do lazer e da educação ambiental, no EPT, se torna um marcador no sentido 
de problematizar as relações de trabalho, consumismo e extrativismo. 
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Os estudos do lazer trazem provocações com relação às análises de contextos sócio 
históricos, que promovem interrogações com relação aos conceitos que se constroem por meio 
da relação modernização e urbanização. Aproximar lazer e educação pode ter relevância a par-
tir das compreensões que podem ser estabelecidas com relação ao modo de vida dos diferentes 
territórios; às conexões estabelecidas com o tempo, os espaços, a natureza e as atitudes.   

edUCaçãO prOFissiOnaL e TeCnOLÓgiCa 

Considerando a contemporaneidade que cobra uma postura ativa, participativa e atenta 
às variáveis constantes nas relações sociais, de trabalho e de vida em geral, refletir sobre ações 
interdisciplinares que proporcione o desenvolvimento da compreensão crítica dos temas da 
educação ambiental, juntamente com os saberes de outras áreas do conhecimento sistematizado, 
precisa ser um compromisso com uma educação transformadora, ampla e integral.

O educar na formação profissional e tecnológica, reclama uma postura crítica frente 
às diversas relações do viver humano, “o papel do ensino médio deveria ser o de recuperar a 
relação entre conhecimento e prática do trabalho”, (Ramos, 2010, p. 44). E por entender que 
a formação integral precisa estar atenta às transformações que o trabalho e o viver provocam 
no meio ambiente, é preciso buscar o desenvolvimento e vivências, que respeitem os limites dos 
recursos naturais e a conservação ambiental. 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades humanas é 
o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a essência do homem 
é o trabalho. [...] Diríamos, pois, que o ponto de partida a relação entre trabalho e educação 
é uma relação de identidade (Saviani, 2007, p. 154).

É preciso atenção com as questões relacionadas à formação integral e tecnológica, 
na busca por outra forma de produção social, menos desigual e exploratória. Ramos (2010) 
reconhece a atual EPT como um caminho possível rumo à politecnia, tendo em vista que essa 
modalidade educacional viabiliza a inserção nas atividades laborais logo após a conclusão do 
ensino médio, sem negar as possibilidades de aperfeiçoamento acadêmico.

É preciso considerar a EPT como um terreno fértil, para avanços educacionais capazes 
de refletir mudanças socioculturais significativas, e contribuir com a construção dos saberes, so-
mando vozes aos estudiosos que buscam fomentar discussões sobre o desenvolvimento integral 
dos sujeitos.

Nessa perspectiva, Moura; Lima Filho e Silva (2015), nos alerta para que todos clamem 
por uma educação omnilateral, e Arroyo (2013) corrobora na busca por um ensinar que permita 
a valorização dos sujeitos, para que deixem de ser expectadores de conhecimentos produzidos 
por outros distantes e possam compreender-se como seres transformadores e construtores de 
sua realidade e de conhecimentos. 

E por ser a Educação Ambiental um tema relevante em todas as fases do ensino sistema-
tizado, na formação dos jovens, são muitas as possibilidades de fomentar a preparação para o 



COLETÂNEA DO XIV ENCONTRO INTERNACIONAL CIENTÍFICO OTIUM E 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE ESTUDOS DO LAZER, ÓCIO E RECREAÇÃO

1072 Belo Horizonte, 25 a 27 de Novembro de 2020

trabalho e para a vida, considerando vivências em espaços não formais de educação que permita 
a observação dos espaços e as interações sociais.

prÁTiCas COrpOrais de aVenTUra e Lazer na naTUreza: as TriLHas 
eCOLÓgiCas COmO COnTriBUinTes para a edUCaçãO amBienTaL

Os espaços naturais e/ou produzidos contêm uma vasta gama de determinações sociais 
e culturais. Observar esses espaços com um olhar atento e crítico pode proporcionar aos educan-
dos uma percepção de suas próprias contribuições nas alterações dos espaços, despertando para 
as necessárias considerações sobre o potencial dos saberes da educação ambiental na formação 
integral dos sujeitos.

As questões que envolvem conscientização ambiental são amplas e estão ligadas à 
educação e, por ser o ato de educar uma das principais formas de organização social, é preciso 
considerar o contexto vivenciado pelos educandos. Sobre o conceito de educação ambiental, os 
autores Rodrigues e Silva (2011) afirmam que, 

[...] surgiu, em meados dos anos 1960, em meio à crescente capacidade de exploração dos 
recursos naturais, ao avanço do conhecimento científico e à ampliação do movimento am-
bientalista, ou seja, carregando em sua raiz conceitual uma definição fundamentalmente 
preservacionista (Rodrigues; Silva, 2011, p. 13).

Mas, como a educação ambiental emerge com uma complexa demanda de contribuir 
com novas formas de ver e pensar as vivências, ressignificar conceitos e aflorar comportamen-
tos diferenciados das relações humanas em uma escala global. Ela vem se atualizando com as 
percepções e demandas que surgem em vários eventos produzidos para dialogar sobre os temas 
ambientais. Podemos citar o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global”, o qual, 

[...] explicitou os princípios para essa educação ambiental: crítica e inovadora, individual e 
coletiva, que, socialmente orientada mas centrada no educando, pretende o desenvolvimento 
íntegro do indivíduo, objetivando a participação ativa desse sujeito em busca da transfor-
mação social (Rodrigues; Silva, 2011, p. 15). 

É válido ressaltar que o ambientalismo surge de movimentos sociais de minorias em 
busca de revoluções que se encontram com a percepção da real ligação das formas de vivências e 
desenvolvimento, com a preservação dos recursos naturais para garantir a vida em nosso planeta. 
E, como assevera Cascino (2007), o ambientalismo faz parte de um agir e reagir diferente diante 
do que está posto, pois esse movimento se funde aos de caráter sociais, culturais e políticos, com 
pessoas de diferentes origens e posicionamentos, se unindo e reivindicando outras formas de 
organizações sociais e de desenvolvimento.
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O ensino da educação ambiental, integrado as práticas corporais de aventura, em espaços 
não formais de educação, como trilhas ecológicas, considerando saberes das áreas de ensino da 
educação física e do lazer promovem: 

um diálogo entre múltiplas lógicas que atravessam os diferentes grupos que coabitam a 
sociedade e veiculam seus significados por meio da cultural corporal. Assim como qualquer 
outro, esse conceito está em contínua reconstrução no jogo das relações de poder. Trans-
formadas em objeto de estudo, as práticas corporais são vistas como artefatos culturais 
gerados no campo de disputas da cultura mais ampla. Nelas são 16 impressos os signos 
dos grupos sociais que as criam e recriam. Se estudantes e professores puderem entende-las 
dessa forma, terão dado um passo decisivo para compreender o que acontece na sociedade 
(Gramorelli; Neira, 2016, p. 100-101). 

Na exploração de espaços não formais de educação, os estudantes são estimulados à 
reflexão sobre as relações estabelecidas entre as pessoas e o meio ambiente, oportunizando expe-
riências significativas na construção de saberes e no desenvolvimento da criticidade dos sujeitos. 

As práticas lúdicas junto à natureza, para além do aprendizado de explorar e preservar o 
meio ambiente, ampliar as relações sociais, interações e formas de comunicação. O elemen-
to lúdico permite a cada pessoa se sentir cada vez mais segura para expor suas dúvidas e 
curiosidades, podendo apreender, pelas descobertas das experiências vividas, a diversidade 
cultural a qual vive (Paiva; França, 2007, p. 111).

Enquanto sujeitos em ação, os educandos podem observar in loco as paisagens, suas 
características e alterações, e relacionar os aspectos culturais e sociais que se exprimem nos es-
paços visitados com sua própria interferência nos ecossistemas, se conscientizando das reações 
que essas interferências provocam. Uma alternativa em potencial para o entendimento e ressig-
nificação dos saberes da educação ambiental são as trilhas ecológicas. Para tanto,

pensar sobre trilhas interpretativas exige ampliação dos horizontes sobre as possibilidades 
de percepção e interpretação do meio ambiente, destacando procedimentos criativos e 
envolventes, considerando a natureza dessas atividades. A mescla de aspectos recreativos e 
educativos reveste-se de um sentido especial em ambos os casos, ao despertar a curiosidade, 
imaginação, variedade de estímulos e paisagens, informações, companheirismo, descobertas 
(Paiva; França, 2007, p. 112).

O planejar e efetuar de ações para percorrer trilhas ecológicas em diferentes espaços, 
como cachoeiras e parques, e a promoção de experiências de lazer na natureza viabilizam vivências 
e conhecimentos imensuráveis, expandindo os horizontes das práticas educativas, “pensando no 
lazer como veículo para a compreensão da atual realidade da educação ambiental” (Rodrigues; 
Silva, 2011, p. 20).
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A busca por uma prática sistemática ao ar livre aliada a urbanização das cidades e às próprias 
intempéries da natureza, contribuiu para que as sensações de “aventurarse” na natureza 
selvagem fossem recriadas em ambientes urbanos, remontando atividades outdoor (no am-
biente selvagem) agora para prática indoor (em ginásios, parques urbanos, etc.). No rastro 
deste pensamento, é que alguns autores, pesquisadores e ações de extensão, vêm propondo 
que estas práticas sejam cada vez mais incorporadas ao nosso dia a dia, como uma forma 
de “retorno à natureza”, autoconhecimento, ou ao sentimento de imprevisibilidade trazido 
pelas práticas em ambientes selvagens, e a incorporação de valores e atitudes advindas destas 
práticas para o cotidiano (Sousa, Araujo, 2015, p.72).

Este processo pode desencadear, assim, a percepção da vocação ecológica e dos recursos 
naturais, como praças e parques, espaços urbanos ou naturais, para fins educativos. Isso propor-
ciona discussões sobre preservação e conceitos ambientais que valorizem as potencialidades da 
região, para buscar nas experiências lúdicas a conscientização dos sujeitos. Assim,

pretende-se contribuir para que essa prática seja repensada, melhor conhecida e com-
preendida enquanto realidade múltipla, contraditória e complexa, que apresenta em seu 
interior a qualidade de possuir inúmeras possibilidades de mudanças na relação educação 
ambiental lazer, ser humano-natureza. Compreendendo que o viver é sempre intencional, o 
que significa que todos estão, a todo momento, construindo e “re-construindo” a realidade 
(Rodrigues; Silva, 2011, p. 21).

É preciso proporcionar uma formação básica que contribua com uma postura diferen-
ciada e reflita no processo de construção dos espaços em diferentes instâncias da vida, trabalho, 
família e lazer. Sendo talvez por isso tão difícil e necessário falar de Educação Ambiental, por não 
tratar apenas de exploração e preservação de recursos naturais, mas ir muito além, alcançando 
variáveis de entendimento das mais diversas relações humanas – no pensar e agir, no entender-se 
como sujeito individual e social, no desenvolver-se com consciência da força que suas ações detêm. 

Desta maneira, o estudo do lazer, a partir das práticas culturais que ocorrem na vida 
cotidiana das pessoas, permite estabelecer um pensamento crítico que visa reconhecer como o 
lazer vem sendo construído historicamente e se apresenta hoje na vida do brasileiro. Gomes et 
al. (2009, p.79) trazem reflexões para ampliar este debate:

A ampliação das nossas reflexões sobre o lazer no Brasil, buscando compreender suas iden-
tidades tem como ponto de partida o entendimento de que: 
Não se pode falar em uma identidade de lazer no Brasil.
Vivemos em um país marcado pelo sincretismo de culturas e miscigenação dos povos (afri-
canos, indígenas, europeus e seus descendentes). Nesse sentido, as formas de manifestação 
dessa multiplicidade de encontros são complexas e pouco exploradas por estudos que 
focalizem o lazer.
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Se observarmos, atentamente, podemos ver que o tempo/espaço de experiência no lazer 
não tem sentido e significados únicos. Muda com a idade, com as condições de educação, 
com as oportunidades para as experiências lúdicas nesse tempo, com as condições afetivas, 
infra-estruturais (físicas), climáticas, enfim, muda segundo as diferentes condições da cultura 
e sociedade.

As análises acima permitem-nos refletir acerca do lazer como um fenômeno multifa-
cetado, plural e que tornou um objeto de estudo multidisciplinar, teorizado não somente como 
uma disciplina científica, mas como um campo de estudos.(Melo, 2006). 

A partir das análises acima, Soares (2017) destaca que:

é possível lançar indagações acerca do entendimento de que o lazer se manifesta em diferen-
tes contextos, de acordo com sentidos e significados produzidos/reproduzidos pelas pessoas 
nas suas relações com o mundo. E sobre essas relações, Ingold (1988) pondera que os seres 
humanos são tão únicos quanto outra espécie, também única em sua maneira particular de 
ser e, assim, sugere que natureza e cultura sejam uma coisa só e não haja dicotomias. Para 
dizer das práticas culturais e /ou lazer é necessário situá-los, por meio de organismos em 
ambientes, formando uma totalidade indivisível (Soares, 2017, p. 79).

Expõe-se, então, a relevância de se utilizar práticas educativas, que considere as práticas 
corporais de aventura, em trilhas ecológicas como caminho promissor para o diálogo e ações 
que permitam a integração dos saberes e das pessoas. Isso contribui com uma educação capaz 
de transpor muros em busca diferentes espaços enquanto instrumentos de ampliação do conhe-
cimento, utilizando e valorizando o agir e o movimentar-se também fora dos limites da escola, 
em prol da formação integral dos sujeitos.

COnsideraçÕes Finais

Entendemos que a construção de saberes, que aproximam o campo de estudos das prá-
ticas corporais de aventura, do lazer e da educação ambiental podem contribuir com a formação 
de sujeitos que estejam atentos e sintonizados com as questões que emergem da sociedade con-
temporânea e se concretizam no plano cultural, instigando aos sujeitos acesso ao saber e ao poder.

As práticas corporais de aventura, como a utilização de espaços não formais de edu-
cação, como trilhas ecológicas podem possibilitar experiências de lazer, potencializando as prá-
ticas educativas; podem contribuir com a construção de saberes, ou mesmo na ressignificação 
de saberes já constituídos e oportunizar vivencias colaborativas na produção do conhecimento 
e na formação integral dos estudantes do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e 
Tecnológica do IFTO/Palmas.

Bem como, vislumbram-se alternativas na construção de saberes, de forma interdiscipli-
nar, considerando as diversas possibilidades de práticas pedagógicas criativas a partir deste estudo, 
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com a utilização de espaços formais e não formais de educação e recursos tecnológicos, como 
ferramentas virtuais, para evidenciar as múltiplas relações do ser humano com o meio ambiente. 
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