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RESUMO 

Este trabalho questiona a complexidade das políticas públicas de inclusão de jovens 
em situação de risco na cidade de Niterói (RJ). O objetivo do trabalho é demonstrar 
a importância da animação cultural para a formação do cidadão e para a 
transformação social para uma outra ordem mais justa e inclusiva. A hipótese de que 
a inserção da animação cultural nas políticas de lazer ajudará a transformar a 
realidade de exclusão das minorias sociais, sem acesso à educação e às atividades 
de lazer, em Niterói, configura-se em uma justificativa na preocupação da autora no 
seu exercício de cidadania enquanto moradora da cidade. Estimular a investigação e 
reflexão sobre a temática do lazer, pode ser o objetivo específico ao criticar algumas 
concepções desatualizadas de lazer e viabilizar o diálogo com outros componentes 
curriculares e com representações sociais de Niterói. A elaboração de uma síntese 
da análise dos discursos contextualizada com a visão de mundo da pesquisadora, 
em conjunto com uma pesquisa descritiva bibliográfica, contribuiu para que o grupo 
deixe de ser apenas público, compreendido como categoria generalizada, e torne-se 
atento e participativo na vivência de seus momentos de lazer. Espera-se que as 
análises resultantes do modelo de interpretação do discurso do sujeito coletivo 
sejam mais complexas e próximas da realidade social. Uma comparação com as 
informações recolhidas nas entrevistas com os sujeitos demonstra a percepção de 
lazer segundo a oportunidade à educação dos integrantes pertencentes ao grupo 
focal, que tendem a interpretar as frases de acordo com as suas vivências. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: . Política de lazer. Comunidade do Cafubá / Niterói. 
                                    Animação cultural. Inclusão social. Cidadania 
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ABSTRACT 

The question of the problem it is about the complex of the public policies to included 
teens from poor community at Niterói. This article aims to show how the important is 
the cultural animation to form a citizen and to change the social order, for one more 
fair and inclusive. The hypothesis that cultural animation on the leisure policies will 
help to change the reality of social minority exclusion, without access for education 
and leisure activities, in Niterói, configures on a justification on concern of the author 
on your citizenship exercise as resident of the city. Stimulate the investigation and 
reflection about the leisure thematic, can be the specific objective to criticize some 
outdated conceptions of leisure and make possible the dialogue with others 
curriculum components and with social representation at Niterói. The elaboration of 
an analysis synthesis of the speeches contextualized with the world vision from the 
researcher, with the bibliographic descriptive research, will contribute to let the group 
no more only like public, understood as generalized category, and become aware 
and participative on the experiences of their leisure moments. The analysis result of 
the interpretation model speeches of the collective subject hoping to be more 
complex and closer to social reality. One comparison with the information collected 
on the interviews with the subject will demonstrate the perception of leisure according 
the opportunity of the education of the members from focus group, which could 
understand the phrases according their experiences. 

 
  

  
 
 
KEYWORDS:  Leisure Policies. Cafubá Community / Niterói. Cultural Animation. 
                        Social Inclusion. Citizenship.    
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1 INTRODUÇÃO 

  

A cultura está em constante transformação. Os conceitos podem aparecer 

com diferentes significados, quando analisados dentro de um tempo / espaço. As 

demandas da modernidade no Brasil levaram a uma nova compreensão de lazer, 

que passou a ser visto como uma necessidade básica, como um direito de todos os 

cidadãos. 

O lazer pode ser uma ferramenta transformadora da realidade social quando 

estimula a cidadania e o gosto pela aprendizagem. A educação para o lazer nesse 

contexto torna-se essencial para desenvolver o gosto pelas atividades culturais. Os 

jovens entram em contato com atividades que podem ser prazerosas e 

enriquecedoras, ao vivenciarem diversas linguagens artísticas, que proporcionam 

novos conhecimentos, aguçando o senso crítico e provocando uma atuação mais 

incisiva e questionadora na relação com a sociedade. 

O lazer nas instituições de educação tem sido trabalhado como ferramenta 

complementar às aulas dos componentes curriculares, para auxiliar o entendimento 

do conteúdo de forma lúdica e prazerosa. Supondo que os espaços destinados à 

educação fossem verdadeiros centros culturais, compreendendo a complexidade e 

abrangência da palavra cultura, a educação seria pelo lazer e para o lazer, criando 

oportunidade para que todos vivenciem as diversas linguagens artísticas e culturais, 

tendo direito a escolher “democraticamente livre” as práticas que lhe dão prazer no 

tempo livre das obrigações. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da animação cultural 

para a formação do cidadão e para a transformação social para uma outra ordem 

mais justa e inclusiva. 

O interesse pelo tema advém da experiência da autora no Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens (Projovem), no município de Niterói, e da participação nos 

debates da disciplina de Fundamentos da Animação Cultural, do curso de 

Graduação em Turismo, da Universidade Federal Fluminense.    

Existem no Brasil poucas publicações de qualidade na área do lazer, que 

serão analisadas no capítulo 2. Uma das justificativas é estimular a investigação e 

reflexão sobre a temática do lazer, criticando algumas concepções desatualizadas 

de lazer, viabilizando o diálogo com outros componentes curriculares e com 

representações sociais de Niterói. 
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A hipótese de como o lazer pode transformar a realidade de exclusão das 

minorias sociais, sem acesso à educação e às atividades de lazer, em Niterói, é uma 

preocupação da autora no seu exercício de cidadania enquanto moradora da cidade. 

O trabalho questiona a complexidade das políticas públicas de inclusão de 

jovens em situação de risco na cidade de Niterói, ao vivenciar a realidade e 

fragilidade desse grupo durante o Projovem; e se a cultura pode ter a função de 

transformação social. 

A elaboração de uma síntese da análise dos discursos contextualizada com a 

visão de mundo da pesquisadora, em conjunto com uma pesquisa descritiva 

bibliográfica, contribuiu para que o grupo deixe de ser apenas público, compreendido 

como categoria generalizada, e torne-se espectador crítico perante o poder dos 

meios de comunicação, atento e participativo na vivência de seus momentos de 

lazer.  

O presente trabalho enfatiza o aspecto de formação de sujeitos fortes / vivos, 

capazes de interagir, opinar, com senso crítico, importantes em um processo de 

decisão participativo / democrático.  

A metodologia do trabalho visa operar um triálogo na interpretação dos 

discursos1, a partir do registro oral de um informante de elite e do discurso coletivo 

do grupo focal, formado por jovens da comunidade do Cafubá, Niterói / RJ. O termo 

elite refere-se ao saber científico sobre a temática, neste caso o informante é um 

pesquisador e Mestre em lazer. 

Espera-se que com essa metodologia, as análises resultantes do modelo de 

interpretação do discurso do sujeito coletivo sejam mais complexas e próximas da 

realidade social. Uma comparação com as informações recolhidas nas entrevistas 

com os sujeitos demonstra a percepção de lazer segundo a oportunidade à 

educação dos integrantes pertencentes ao grupo focal, que tendem a interpretar as 

frases de acordo com as suas vivências. 

A discussão das representações do sujeito coletivo e do informante de elite 

gera novos pontos de vista sobre a percepção de lazer, que acentuam as diferenças 

culturais existentes, de uma minoria social sem acesso à educação. 

                                                 
1Parte das idéias e nomenclaturas usadas para explicar a metodologia deste projeto provém de 
LEFEVRE, Fernando. LEFEVRE, Ana Maria Cavalcanti. MARQUES, Maria Cristina da Costa. 
Discurso do sujeito coletivo, complexidade e auto-organização. Revista Ciência e Saúde Coletiva. art. 
0166, 2007. 
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Todas as entrevistas usadas para a realização dessa pesquisa foram feitas 

com o consentimento livre e esclarecido dos entrevistados. 

O trabalho estrutura-se em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo, introdutório, apresenta o tema, a delimitação do 

problema, os objetivos e a justificativa para este trabalho de conclusão de curso, 

além da metodologia e da hipótese para a realização da pesquisa sobre a percepção 

de lazer.  

No segundo capítulo, procura-se verificar: os conceitos mais usados do lazer, 

sua origem, epistemologia e classificações; uma breve passagem pelas 

configurações do lazer no Brasil; a relação do turismo com o lazer; o tempo para o 

lazer; a compreensão do lazer como um direito e necessidade do ser humano; e as 

políticas públicas de lazer e cidadania;  

No terceiro, apresenta-se a pesquisa desenvolvida durante o período de 

experiência da autora no Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM – 

sobre a percepção de lazer dos jovens, embasada metodologicamente no Discurso 

do Sujeito Coletivo. Usa-se o modelo trialogal de interpretação dos discursos, 

apresentado no formato de síntese das entrevistas e análise final do entrevistador. 

O quarto capítulo é dirigido à concepção de cultura na sociedade pós-

moderna; uma análise do duplo aspecto educativo do lazer, entendido como veículo 

e objeto na educação; o conceito de animação cultural visto como uma tecnologia 

pedagógica pautada na mediação, com possibilidades de ser uma estratégia de 

inclusão social / cultural; e a conscientização da importância das estratégias 

pedagógicas nas políticas públicas de lazer pelos seus idealizadores, gestores e 

profissionais envolvidos. 

O quinto e último capítulo traz as considerações finais a respeito da pesquisa 

bibliográfica e do discurso do sujeito coletivo, retomando a hipótese do trabalho e 

construindo sugestões alternativas que considerem as possíveis relações entre o 

lazer e o processo educativo nas políticas públicas de inclusão social. 
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2 OS DIVERSOS SENTIDOS DO LAZER 

 

 

 Neste capítulo pretende-se construir com um embasamento teórico para o 

campo científico do lazer, que apesar de estar em processo de consolidação, vem 

sendo discutido por diversas culturas em distintas épocas, como forma de 

desenvolvimento pessoal, coletivo e de controle da sociedade.  

 O trabalho sobre a percepção de lazer ganha veridicidade quando 

apresentado a partir de um contexto histórico para dar sentido à atual concepção de 

lazer da sociedade pós-moderna, como ponto de partida para novos olhares sobre a 

temática.  

 

 

2.1 EPISTEMOLOGIA DO LAZER 

 

 

Lazer, do latim licere, que significa ser lícito, permitido. Caracterizado por ser 

uma atividade realizada no tempo livre, sem restrições ou compromissos, no qual se 

realizam atividades escolhidas sem obrigatoriedade que proporcionem prazer. 

 
 

O sistema conceitual muda à proporção que incorporamos novas 
informações ao nosso repertório de significados. O desenvolvimento 
conceitual não se dá de uma única forma, mas através de inúmeras e 
variadas organizações, caleidoscopicamente. (RANGEL, 2003, s.p.) 

 
 

O termo lazer e seus diversos sentidos estão integrados à linguagem 

popular, evidenciando a sua valorização como elemento incorporado à vivência do 

cotidiano dos diferentes grupos sociais. Para entender melhor as peculiaridades do 

lazer, faz-se necessário conhecer a história da organização da sociedade e verificar 

de que maneira as formas de diversão analisadas influenciaram a atual concepção 

de lazer, embora não se configurem como o que hoje identificamos como lazer, uma 

vez que estão incluídas em um contexto histórico específico. 
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2.1.1 Aspectos Históricos 

 
 

Na Grécia Antiga o lazer era um momento de contemplação digno apenas 

dos nobres, de extrema relevância para o crescimento espiritual e cultivo dos valores 

nobres da sociedade, como a beleza, a bondade e a verdade. O trabalho era 

considerado um elemento que reduzia o tempo para o estado de contemplação. 

Cabia aos escravos realizar os serviços e a produção necessários ao 

desenvolvimento da economia. Segundo Melo (2003), esse ideal de vida, de 

valorização do tempo livre como oportunidade de crescimento espiritual era 

denominado skholé.  

 
 

São bastante reveladoras nesse sentido as etimologias das palavras 
negócio (do latim necotium – nada de ócio) e trabalho (do latim tripalium – 
instrumento de tortura), bem como toda a literatura latina permeada de 
referências aos prazeres da vida lúdica em contraposição ao peso do 
trabalho (CAMARGO, 2001, p. 237). 

 
 
Com a anexação da Grécia a Roma, o trabalho passa a ser valorizado, 

criando uma dependência entre o trabalho e não-trabalho, o tempo-livre torna-se um 

momento de recuperação das forças vitais. Nesse período surge a preocupação com 

o divertimento popular, para preparar os trabalhadores para o retorno ao trabalho. 

Eram oferecidas práticas de distração e alienação para o povo, organizada pelo 

Estado, mas que eram tidas como vulgares pela elite, que não compartilhava dos 

mesmos hábitos, inaugurava-se uma forma de controle da massa, chamada de 

política do “pão e circo”. 

O Império Romano iniciou o processo de instrumentalização do tempo do 

não-trabalho, visando o controle social. O Coliseu, espaço de entretenimento da 

época, foi substituído na atualidade pela televisão, jogos de futebol, espetáculos 

musicais ao ar livre.  

Na Idade Média o trabalho era uma obrigação apenas dos menos abastados, 

servos, agricultores ou comerciantes; essas pessoas não seguiam uma marcada 

divisão social do tempo de trabalho e de não-trabalho, viviam em função do trabalho. 

Os poucos momentos de ócio dos menos abastados eram rigidamente controlados 
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pelo conceito do pecado instituído pela Igreja Católica, enquanto a nobreza se exibia 

socialmente, através do consumo exagerado de bens e festas.  

 

 

É bem verdade que havia na prática social cotidiana uma hipocrisia 
subjacente a essa concepção de vida, dentro da seguinte fórmula: oração 
para os padres, diversão para os nobres e trabalho para os pobres 
(CAMARGO, 2001, p. 238). 
 

 
 
Essa civilização evidencia o lazer como símbolo de distinção social, que 

persiste na atualidade, onde o lazer é excessivamente associado ao consumo.   

Com a Reforma Protestante a idéia de trabalho muda completamente, passa 

a ser considerado como meio lícito para acumulação de riquezas, fundamentando 

ideologicamente o capitalismo em ascensão. Acontece uma inversão de valores e o 

trabalho passa a enobrecer o homem e o ócio a desqualificá-lo. O tempo de não-

trabalho das camadas populares passa a ser ainda mais controlado, à medida que 

se contrapõe ao tempo do trabalho. Essa relação, segundo Melo (2003, p.6), “não 

pode ser compreendida nem de forma hierarquizada, nem de forma isolada, numa 

inter-relação complexa, constituem a possibilidade de satisfação e felicidade 

humanas”. 

O capitalismo, como modelo de produção, começou a ser gestado nesse 

período e ainda hoje a sociedade enaltece o trabalho, desvaloriza o não-trabalho e 

procura, por vias indiretas, controlar as diversões populares, especialmente pela 

imposição de valores direcionados aos interesses econômicos e a ordem social. 

A industrialização das cidades traz um novo modelo de produção e de 

organização do trabalho, o que gera uma artificialização dos tempos sociais e o 

inchaço das cidades, aumentando o número de habitantes que vivem em situação 

de pobreza, que migrava na busca de postos de trabalho.  

As condições de trabalho no final do século XVIII eram precárias, 

caracterizada por extensa e intensa jornada de trabalho, pela indefinição da idade 

mínima de trabalho e ausência total de proteção ao trabalhador e de 

regulamentação das condições laborativas. Opondo-se a essa situação, as camadas 

populares começam a se organizar e a reivindicar por direitos, surgindo à luta de 

classes. 
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Segundo Melo (2003), o processo de controle do tempo de não-trabalho foi 

garantido pela articulação entre o poder judiciário, as forças policiais e a Igreja. 

Apesar de atingir parte significativa da população, esse processo deixou brechas 

para iniciativas populares de resistência e subversão dos sentidos originais  

Na tentativa de conter as camadas populares, foi implementada uma série de 

ações, tendo em vista a disciplina necessária para que o novo modelo de produção 

fosse tolerado, por meio do controle das diversões populares, pois eram nos 

momentos de lazer que os trabalhadores se reuniam para elaborar estratégias de 

luta e resistência. 

Melo (2003, p.10) ao esclarecer essa influência das camadas populares nos 

projetos de controle das classes dominantes, observa que: 

 
 

Assim, não é possível pensar no lazer como um fenômeno pacífico, 
inocente, ingênuo ou dissociado de outros momentos da vida. O moderno 
fenômeno de lazer foi gerado de uma clara tensão entre as classes sociais 
e da ocorrência contínua e complexa de controle / resistência, adequação / 
subversão.  

 

 

2.1.2 Conceitos 

 

 

O conceito de lazer moderno desenvolvido pelo sociólogo francês Joffre 

Dumazedier – que principalmente a partir da década de 70 influenciou diretamente o 

campo de estudo no Brasil – foi e é difundido como: 

 
 

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, 
ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, 
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após 
livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais (DUMAZEDIER, 1973, p.34). 

 

 

Ao situar o lazer em um tempo separado do tempo do trabalho, Dumazedier o 

compreende como fruto de civilização nascida da Revolução Urbano-Industrial, que, 

segundo ele, artificializou o tempo e o espaço cotidiano do indivíduo. 
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 Contrapondo-se a concepção do teórico francês, Gomes (2004) desenvolve 

um entendimento do lazer como um fenômeno incessante, progressivo e que avança 

por rupturas: 

 
 

Em síntese, entendo o lazer 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 (p.125).  

 
 

 A cultura, na visão de Gomes (2004), é entendida como um campo de 

produção humana em diversas dimensões, tais como o lazer, o trabalho, a escola e 

a família, que estão intimamente imbricadas e constantemente plasmadas uma na 

outra. Ao utilizar o termo “conquistado” o autor remete não apenas à conquista do 

tempo de descanso remunerado em função das lutas trabalhistas, mas ao que 

Bramante (1998 apud GOMES, 2004, p.9) reforça como um tempo conquistado para 

livre expressão humana “através de uma experiência pessoal criativa de prazer [...] 

cujo eixo principal é a ludicidade”.  

 Marcelino (1987, p.31) ao considerar os dois aspectos do lazer, tempo e 

atitude, define o lazer “como a cultura compreendida no seu sentido mais amplo – 

vivenciada (praticada ou fruída) no tempo disponível”.  

 

 

 

 

 

2.1.3 Classificações do Lazer 

 

 

A importância do lazer como fenômeno social a partir dos séculos XIX e XX, 

leva a organização dos estudos sobre a temática e a abordagens por diversos 

teóricos de diferentes áreas do conhecimento. Por mais interessante que seja o 

conteúdo, não cabe neste trabalho uma explanação de todos esses pensadores, por 

não ser o objeto de estudo. Apesar da polêmica sobre o conceito, a tendência entre 
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os estudiosos é no sentido de analisá-lo tendo em vista dois aspectos – tempo e 

atitude.  

 As atividades de lazer podem ser definidas sob uma ótica objetiva, de caráter 

social e relacionada ao tempo e, de caráter individual, subjetivo, relacionada ao 

prazer que essas atividades podem trazer ao homem. 

 Marcellino entende que o lazer considerado como atitude “será a relação 

entre o sujeito e a experiência vivida, a satisfação provocada pela atividade. Assim, 

qualquer situação poderá se constituir em oportunidade para a prática de lazer – até 

mesmo o trabalho” (1987. p. 29). 

Existem atividades que se situam no limite entre o lazer e o trabalho e foram 

identificadas por Joffre Dumazedier que as denominou de semi-lazer, pois se situam 

em uma área intermediária entre o lazer e o trabalho. Outro conceito relacionado à 

temática é o de produtivização do lazer, quando as atividades de lazer são 

desenvolvidas em paralelo as atividades do cotidiano, com um grau de 

obrigatoriedade, quando ocorrem durante um período pré-determinado, por exemplo, 

após um serviço comunitário é feito um churrasco com música para os participantes 

relaxarem. Pretende-se demonstra que o conceito de lazer não deve está tão 

limitado às características objetivas de tempo do trabalho. 

As iniciativas empresariais voltadas para a organização de vivências lúdicas 

no âmbito do trabalho, como acesso à Internet, jogos e ginástica, são identificadas 

como pseudoludicidade no trabalho. 

O tempo livre, segundo a Declaração de Direitos Humanos ao Tempo Livre 

(1970): 

 

 

É o período em que se encontra à total disposição do indivíduo humano, 
depois que ele tenha concluído seu trabalho e cumprido com suas demais 
obrigações. O uso que se lhe dá enriquece a vida, através da participação 
recreativa das pessoas nos esportes, nas artes, nas ciências e na natureza. 

  

 

O conceito que restringe o lazer a um tempo determinado pode ser 

contraditório, uma vez que uma pessoa pode desenvolver mais de uma atividade 

enquanto trabalha. Para Marcellino, “tempo algum pode ser considerado livre de 

coações ou normas de conduta social. Talvez, fosse mais correto falar em tempo 

disponível, ao invés de tempo livre” (1987. p. 29). 
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A discussão de duas linhas do pensamento econômico sobre o lazer 

possibilitará compreender as diversas visões suscitadas por essa prática, de acordo 

com as múltiplas vivências das pessoas.  

 A primeira trata de uma concepção burguesa, observa-se a ênfase no fator 

funcionalista do lazer, que engloba algumas abordagens, dentre as quais a 

utilitarista e a compensatória. Segundo Marcelino (1987, p.37) “A utilitarista reduz o 

lazer à função de recuperação da força de trabalho ou sua utilização como 

instrumento de desenvolvimento. E na compensatória, o lazer compensaria a 

insatisfação e alienação do trabalho”. A relação lazer / tempo livre é vista 

exclusivamente como uma necessidade individual e subjetiva, antagônica ao 

trabalho. 

 O pensamento marxista permeia a segunda concepção ao entender que os 

momentos de lazer não podem ser isolados de outros instantes da vida, nem 

encarados em oposição ao trabalho. Percebe o lazer não somente como uma 

manifestação individual, mas como uma possibilidade de construção coletiva.  

 Embora existam diferenças significativas no pensamento marxista, o que há 

em comum entre essas correntes é a percepção de que a relação lazer / tempo livre 

na sociedade capitalista é um tempo alienado e patológico, para manter o sistema 

vigente (MELO, 2003. p.12). 

Neste trabalho considera-se fundamental a busca subjetiva do prazer nas 

atividades de lazer, mas sem colocá-lo como locus exclusivo de prazer, nem restrito 

às características objetivas dos tempos sociais.  O lazer como resistência cultural 

para transformação da ordem social é visto como uma das possibilidades de lazer, 

não se pretende neste trabalho verticalizar a importância das atividades de lazer, 

apenas apresentar uma nova possibilidade cultural. 

2.2 AS CONFIGURAÇÕES DO LAZER NO BRASIL 

 
 
 Melo faz algumas considerações para aqueles que desejam melhor 

compreender a área do lazer: 

 

� o lazer se configura enquanto campo acadêmico, inserido em uma longa 
tradição de estudos e pesquisas, embora ainda careça de completo 
reconhecimento no âmbito das universidades; a temática se caracteriza pelo 
caráter multidisciplinar; 
� o lazer deve ser encarado como fenômeno social moderno, constituído 
no quadro das tensões entre as classes sociais; é uma necessidade social e 
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motivo de intervenção de políticas públicas; mesmo sendo o lazer uma 
preocupação recente e alvo de atenção secundária, existe uma clara 
tendência de crescimento de ações governamentais direcionadas para esse 
sentido; 
� o lazer se configura como um relativamente recente, mas fértil e 
promissor campo de negócios; é um mercado de consumo ainda não 
definido por completo e com grandes lacunas a serem preenchidas. (2003, 
p. 22) 
 

 

No Brasil, a visualização das possibilidades de lazer, surgiu a partir da década 

de 1970, com a influência da cultura americana nos livros sobre a temática e com 

referência no pensamento de Jofre Dumazedier, que passa a desenvolver uma 

pesquisa para o Serviço Social do Comércio (SESC) de São Paulo.   

 

 

2.2.1 Lazer como Campo Acadêmico 

 

 

De acordo com Bourdieu (1992): 

 

A noção de campo designa universos diferentes regidos por um mesmo 
modo de pensamento, permitindo o estabelecimento de leis gerais e 
invariantes para compreender a estrutura e funcionamento dos campos, que 
se especificam e particularizam, em função de varáveis secundárias, bem 
como do grau de autonomia que possuem. (apud WERNECK, 2000. p.77-
78) 

 
 
 

Um campo científico se estabelece por meio da definição de seus interesses 

específicos e dos objetivos que merecem ser disputados. No Brasil, é crescente o 

número de agentes e instituições que vem se reunindo em torno dos interesses do 

lazer para aprofundar e aprimorar os estudos existentes nesse campo, num espaço 

onde se manifestam relações de poder. No entanto, o campo não se encontra 

totalmente estruturado, possui um grau de autonomia apenas relativa. 

No artigo “Lazer no Brasil: trajetórias de estudos, possibilidades de pesquisa” 

Melo e Gomes (2003, p.26) contribuem para compreensão dos estudos do lazer no 

Brasil esclarecendo que: 
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[...] desde o séc. XIX as preocupações com o lazer da população já estavam 
presentes nos discursos de engenheiros e sanitaristas responsáveis pelas 
reformas urbanas típicas da modernidade Evidências indicam que a 
necessidade de estudar o “problema do lazer” de forma mais estruturada 
começa a se configurar nas primeiras décadas do séc. XX. No Rio Grande 
do Sul nos anos de 1930, por exemplo, o professor de Educação Física 
Frederico Guilherme Gaelzer já diminuídas as suas horas de trabalho, nos 
colocava, àquela época ante um problema que deve ser estudado, e com 
grande empenho resolvido, para o bem de todos de modo a consultar os 
grandes interesses do futuro da Pátria: o do uso bom das horas de lazer. 

 
 

Melo e Alves Júnior identificam o surgimento, nos últimos dez anos, de 56 

grupos mais estruturados de pesquisa que se destinam ao estudo exclusivamente 

de diversos aspectos ligados ao lazer na sociedade de acordo com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sendo que quarenta 

e dois desses grupos estão em instituições públicas e os quatorze restantes em 

instituições privadas (2003). 

Em termos de produção científica, muitos dos estudos sobre o lazer ainda não 

alcançaram o nível de amadurecimento, consistência e profundidade com que outras 

áreas abordam determinadas questões (WERNECK, 2000). Estando ainda em seus 

primeiros estágios de desenvolvimento, a busca por reflexões produzidas em outras 

áreas não “fragiliza” os estudos sobre o lazer, pois se trata de um objeto com 

características trans e multidisciplinares (MELO, 2003). 

Para Bourdieu (1998), o “campo dos objetos de pesquisas possíveis tende 

sempre a organizar-se de acordo com duas dimensões independentes, o grau de 

legitimidade e o grau de prestígio no interior dos limites da definição” (apud 

WERNECK, 2000, p.79). 

Os estudos científicos sobre o lazer começaram no campo da sociologia. Em 

1920, a “sociologia do lazer” foi gestada nos Estados Unidos para suprir a 

necessidade de conhecimento e controle social do tempo livre dos trabalhadores nos 

países industrializados, com o sistema de produção capitalista vigente. 

Desde as primeiras décadas do século XX o lazer já vinha constituindo um 

objeto estudado por profissionais de diversas áreas em nosso país, mas foi a partir 

da década de 70, com a influência do pensamento do sociólogo francês Dumazedier 

(1973), que o lazer passou a ser visualizado como uma área capaz de impulsionar 

pesquisas, projetos e ações multidisciplinares e aglutinar iniciativas isoladas até 

então (MELO; GOMES, 2003). Nesse contexto histórico, foi significativa a 

organização de um grupo de estudos e pesquisas empíricas no “Centro de Estudos 
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e Lazer” – Celazer – do Serviço Social do Comércio (Sesc) de São Paulo, que 

passou a contar com a orientação de Dumazedier (fundamentada na “sociologia do 

lazer” norte-americana). 

A obra de Gomes e Melo (2003) aborda estudos de pesquisa no Brasil, de 

acordo com os momentos históricos, os estudiosos do lazer e as instituições foram 

despertando para a importância na formulação de um campo acadêmico legítimo e 

autônomo do lazer, conforme foi organizado na figura 1:  

 

 

Período  Pensadores da época  Instituições que surgiram  

1970-1980 Renato Requixa (1977; 1980) 

Ethel Bauzer Medeiros (1975) 

Lênea Gaelzer (1979) 

Criação do Celazer no Sesc de 

SP 

1980-1990 Luis Octávio de Lima Camargo (1986; 

1998) 

Nelson Carvalho Marcellino (1983; 

1987; 1990) 

Desenvolvimento do 

Departamento específico sobre 

os estudos de lazer na 

Faculdade de Educação Física 

da UNICAMP 

1990-2000 Antônio Carlos Bramante (1998) 

Heloísa Turini Bruhns (1997) 

Leila Mirtes S. de M. Pinto (1998) 

Christianne L Gomes Werneck (2000) 

Victor Andrade de Melo (2001; 2003; 

2004; 2006; 2009) 

Criação do Centro de Estudos 

de Lazer e Recreação na 

Universidade Federal de MG. 

Figura 1 : Contexto histórico do lazer no Brasil 
Fonte : Elaboração própria a partir de Melo; Gomes (2003) 
 

Deve-se notar que, no Brasil, a dianteira nos estudos de lazer vem dos 

centros de pesquisa na área de educação física. Identifica-se uma maior quantidade 

de políticas públicas de lazer preocupadas com atividades esportivas. Por esse 

motivo precisam ser estimuladas pesquisas em outras áreas, como turismo, 

produção cultural, filosofia, sociologia, pedagogia, antropologia, psicologia, serviço 

social, geografia, artes cênicas, história da arte, economia, administração, medicina, 

entre outras afins. 

Uma grande lacuna nos estudos do lazer no Brasil é falta de produção de 

qualidade, não-superficial, sobre o papel do profissional da área, que ainda é 
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disseminada pelo senso comum como o “recreador”, carregadas de concepções 

subjetivas pejorativas. Este estereótipo é formado no imaginário de um povo que é 

alimentado por uma cultura com resquícios da política de “pão e circo” dos romanos, 

que vêm na figura do profissional do lazer um “bobo da corte”. Isto justifica a 

urgência na produção científica de qualidade encaminhada a partir da perspectiva da 

animação cultural que auxiliem o redimensionamento das compreensões teóricas 

adotadas.  

Melo e Gomes (2003, p.42) enfatizam uma vez mais “a importância de 

compreender profundamente a lógica do nosso campo, explorá-la e analisar os 

interesses colocados em jogo”. Para tanto, é fundamental possibilitar a construção, a 

socialização e o registro de conhecimentos para consolidar o discurso sobre a 

cientificidade e autonomia desse campo, garantindo a continuidade das discussões 

e uma melhor consideração do assunto pela população e pelos poderes públicos 

constituídos.    

 

 

2.2.2 Lazer como Fenômeno Social Moderno 

 

 

O avanço nos estudos de lazer está relacionado à sua compreensão como 

garantia fundamental para o cidadão, identificados nos artigos 6º e 7º da 

Constituição Federal de 1988 (2002), na qual o lazer é um direito social, assim como 

a saúde, educação e a habitação, que visa à melhoria da condição social do 

trabalhador. E é dever do Estado incentivar o lazer, como forma de promoção social, 

de acordo com o art. 217. 

Apesar de uma crescente sensibilização sobre a importância do lazer na 

sociedade, alguns equívocos ainda são perpetuados historicamente, tornando o 

lazer uma atividade menos importante, quando concebido como oposição ao 

trabalho. Da mesma forma, ao ser comparado a outras necessidades humanas, 

negligencia-se a relação direta que há entre o lazer e a saúde, o lazer e a educação 

e na qualidade de vida do ser humano.      

No artigo 24 da Carta dos Direitos Humanos, em sua concepção moderna 

consagrada pela ONU, “Todas as pessoas têm direito a descanso e lazer, inclusive a 

jornadas de trabalho razoavelmente limitadas e férias periódicas remuneradas”. Ou 
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seja, os atos de usufruir do lazer e poder descansar deveriam ser garantidos nas 

políticas públicas dos países-membros da ONU, do qual o Brasil é signatário. 

(GASTAL; MOESCH, 2007).  

As preocupações com o lazer, a partir da década de 80, começam também a 

timidamente fazer parte de forma mais estruturada de programas governamentais. 

 

 

Observa-se uma constante incompreensão teórica ao redor da temática, 
com sua dissociação do âmbito da cultura e sua associação direta e linear 
ao esporte. De forma equivocada, não é incomum a existência de diferentes 
secretarias para a “Cultura” e para o “Esporte e Lazer”, que recebem menos 
verbas e são consideradas de menor valor, como se fosse possível 
estabelecer rigidamente uma hierarquia de necessidades humanas. (MELO, 
2003. p. 22) 

 
 

A Declaração dos Direitos Humanos não encerra sem antes falar em deveres, 

no seu artigo 29: “Todas as pessoas tem deveres para com a comunidade, único 

meio onde é possível o pleno e livre desenvolvimento da sua personalidade”. 

(UNESCO, 1948) 

De acordo com a pesquisa sobre práticas culturais no tempo livre da 

população acima de 15 anos do município de São Paulo, em 1995, observa-se que 

os maiores índices de participação freqüente acontecem nas atividades exercidas 

dentro do espaço doméstico (Apud CAMARGO, 2001), a saber:  

• televisão (88%) 

• rádio (81%) 

• leitura de jornais e revistas (68%) 

• outras atividades de índice menores, como ler livros, escrever, culinária, 

consertos domésticos, jardinagem, criação de animais, etc.   

A pesquisa de orçamento-tempo realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 

1976, mostra que mais do total do tempo livre são consumidos dentro de casa2.  

A constatação feita pelas duas pesquisas de que o lazer doméstico 

predomina sobre o lazer extra-doméstico, constitui um dado importante para a 

análise posterior das relações entre lazer e turismo. 

“Toda a casa é um pequeno espaço cultural, ora mais sofisticado, ora mais 

limitado, mas no qual um sem-número de atividades culturais são praticadas 

                                                 
2 Apud CAMARGO, 2001, p. 255. 



 
 

 

30

 
 

 
diariamente” (CAMARGO, 2001, p. 258). Tirar o homem de casa para práticas 

culturais externas acaba por enriquecer o próprio espaço familiar do lazer ao ampliar 

a diversificação de sua prática cultural, enriquecendo a cultura exercitada em casa e 

estimular a participação na sociedade, na cultura e na política. Assim se explica o 

empenho das políticas públicas de cultura em “tirar o indivíduo de casa”. 

O lazer externo para a maioria da população depende das políticas públicas, 

uma vez que os modelos de lazer valorizados pela mídia são inacessíveis à maioria 

da população. Governos e associações sem fins lucrativos devem trabalhar de forma 

articulada para minimizar a segregação de grupos no acesso ao lazer decorrente da 

limitação da renda, da escolaridade e do local de moradia, entre outros fatores. No 

capítulo 2, a condição socioeconômica e a escolaridade voltarão a ser abordados 

como fatores excludentes em um modelo de interpretação de diálogos.  

“Ethel considera o lazer como necessidade importante do homem, em todos 

os tempos e lugares, que varia apenas de intensidade e de forma de expressão, 

segundo o contexto físico, sócio-econômico e político-social de cada grupo...” (apud 

MARCELLINO, 1987. p. 33-34). 

 

 

2.2.3 Lazer como Campo de Negócios 

 

 

 O notável crescimento das atividades econômicas relacionadas ao lazer das 

pessoas no séc. XXI no mundo expandiu e diversificou os mercados de bens e 

serviços destinados ao entretenimento individual ou familiar. O lazer passa a ser 

considerado um fértil campo de negócios, altamente lucrativo, com o predomínio dos 

serviços mercantilizados e individualizados, ainda que o consumo da prática ou do 

espetáculo seja feito na companhia de outras pessoas (PRONI, 2004). 

 Com a globalização, os negócios na área do lazer foram sofrendo mudanças 

devido a as inovações tecnológicas dinâmicas e a entrada de grandes corporações 

no mercado – como foi o Grupo Disney, nos Estados Unidos, que se expandiu para 

outros estados e países e está sempre preocupado em (re) criar novos produtos e 

serviços para se manter como líder no setor. Essas corporações que passam a ditar 

os rumos e a dinâmica da indústria de entretenimento, que tem sido apontada como 

uma das mais poderosas do século XXI. Segundo MELO (2003, p.18-19), “estudos 
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mostram que, no mundo, uma em cada dezesseis pessoas trabalha em atividades 

associadas ao lazer e entretenimento, em um mercado que gera cerca de 212 

milhões de empregos”.  

No Brasil, o grande potencial do lazer como atividade lucrativa ainda é pouco 

explorado, tornando a situação bastante paradoxal, por termos um território com 

características adequadas para a instalação de equipamentos de entretenimento, 

com destaque para a privilegiada fonte de recursos naturais. Identificado o nosso 

potencial, deve-se considerar o cuidado no planejamento e execução de qualquer 

empreendimento no sentido de propiciar o desenvolvimento da economia e, 

consequentemente, elevar o nível de emprego na área e renda da população, de 

forma inclusiva.  

 A consolidação do lazer como um promissor mercado, pode ser observada 

nos grandes investimentos que vêm sendo realizados nesse setor nos últimos anos. 

“Segundo as estatísticas dos investidores interessados no lazer e em seus 

componentes, apenas 20% do potencial é explorado atualmente no Brasil” 

(WERNECK, 2001. p.14). 

 No Brasil, assim como ocorre nos países desenvolvidos, o crescimento dos 

serviços de lazer tem se concentrado nas regiões metropolitanas e em alguns pólos 

turísticos. Nas grandes cidades localizam-se os maiores equipamentos públicos de 

lazer, assim como instituições do terceiro setor e empresas privadas com melhor 

infra-estrutura. Nas cidades de menor porte o lazer só ganha uma estrutura mais 

expressiva quando há desenvolvimento turístico, ou seja, quando há mercado 

(PRONI, 2001. p.209-210). 

 Nota-se o crescimento das preocupações com o turismo, a consolidação do 

esporte como poderoso produto de negócios, o fortalecimento do mercado cultural 

ligado às diversas manifestações artísticas e o aumento do poder dos meios de 

comunicação. Melo (2003. p.19) apresenta alguns dados que comprovam o 

rendimento lucrativo da indústria do entretenimento no Brasil, que vem atraindo 

conglomerados internacionais para se instalarem no país: 

 

 

As indústrias de materiais esportivos movimentam, somente com as vendas, 
mais de R$ 8 bilhões, e cerca de US$ 237 milhões foram gastos com o 
marketing esportivo [...] Estima-se que a indústria cultural tenha 
movimentado, no ano de 1998, R$ 6,5 bilhões (cerca de 1% do PIB) e que, 
em 2000, mais de 2500 empresas tenham investido em cultura. 
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“O discurso em torno da ampliação do tempo livre faz com que o lazer seja 

visto como um filão no mercado atual brasileiro” (WERNECK, 2001. p.22). A redução 

do tempo de trabalho é um dos principais argumentos que mobilizam as indústrias 

de lazer, as quais se preparam para crescer e aceleram seus investimentos na 

construção de parques temáticos, aquáticos e naturais; clubes, hotéis e colônias de 

férias. 

 

 

2.3 TEMPO DE TRABALHO X TEMPO LIVRE  

 

 

 A passagem da sociedade agrícola pré-moderna para da industrialização, 

entre os séculos XVII e XVIII, determina uma nova concepção do tempo e de 

trabalho, em que o trabalhador assalariado vende o tempo e não apenas o seu 

trabalho, o pagamento é feito pela hora trabalhada e não mais por produção. 

 As tarefas diárias que antes eram marcadas pela natureza, como o período 

de plantio, de colheita, passam a ser cronometradas pelo relógio, a vida passa a 

correr sobre a imagem de um tempo linear, mecânico, que pode ser comprado e 

vendido. O tempo não mais passa, mas gasta-se, é a máxima do capital, onde “time 

is money” (WERNECK, 2001). 

 Reflexo da preocupação do mundo moderno com o tempo, ou com tempo que 

não devemos desperdiçar, foi o rápido avanço tecnológico nesse sentido, como 

telefone, rádio, avião, agendas eletrônicas, celulares, entre outros que nos ajudam a 

controlar e programar o tempo (DE MASI, 2000) 

 A discussão sobre a redução da jornada de trabalho na sociedade 

contemporânea e aumento do tempo livre para o lazer é um assunto complexo, 

passível de contradição. 

A década de 1990 trouxe um novo desafio á sociedade, a falta de trabalho. O 

desemprego torna-se uma realidade em todos os países, independente do seu 

desenvolvimento econômico, fruto do avanço do desenvolvimento tecnológico e da 

crescente globalização. 
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Uma das causas para o atual cenário de desemprego foi a mudança 

organizacional no mundo do trabalho; estratégias como a terceirização e a 

reengenharia adotadas pelas empresas do século XXI, fizeram com que muitas 

empresas reduzissem o seu quadro de funcionários. 

Apesar da redução da jornada de trabalho, deve-se atentar para o fato da 

mudança da cobrança, o mercado exige cada vez mais um trabalhador com alta 

qualificação, que esteja disposto a ser multifuncional, que cumpra metas, com a 

intensificação do próprio tempo de trabalho, para dar conta das funções daqueles 

que foram demitidos com a reestruturação do mercado. 

 As mudanças observáveis nas condições de trabalho e o aumento do 

desemprego exercem influência direta no estudo sobre o tempo do lazer. Para 

minimizar essa situação preocupante para o sistema, foram pensadas duas 

alternativas. 

 A primeira iniciativa adotada pelo mercado de trabalho foi a redução dos 

encargos sociais e do vínculo empregatício por meio da terceirização dos serviços, 

mas isto representou, na prática, uma ameaça às conquistas dos direitos 

trabalhistas. 

 A segunda solução está ligada à redução da jornada de trabalho, mas o 

Governo e os sindicatos se deparam com barreiras na sua execução. No Brasil e no 

mundo essa relação do tempo do trabalho e do não-trabalho é mascarada 

indiretamente com a criação de novas estratégias que intensificam e aumentam a 

carga horária do trabalhador.  

Uma das estratégias adotadas foi a invenção da hora extra, onde vendemos o 

nosso tempo livre para o trabalho, essa situação vem crescendo no cenário 

brasileiro segundo dados do IBGE3, outra constatação é a venda das férias 

remuneradas. O trabalho dentro de casa, em que se dedica muito mais horas, pois 

não há uma divisão do tempo e espaço, que apesar do atraente conforto em não se 

deslocar, pode prejudicar a determinação do tempo de lazer do indivíduo. Pode-se 

citar também os famosos workaholic, que se orgulham da extensa jornada em que 

se dedicam exclusivamente ao seu trabalho, assimilando o lazer ao consumo, 

conseqüência desse círculo vicioso, onde o trabalho passa estar intimamente 

relacionado ao status social demonstrado nas atividades de lazer.    

                                                 
3 Melo, 2003. p. 19  
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Segundo Kurz (2000, p.40), no atual sistema mundial a jornada de trabalho 

não apenas se expandiu, mas criou-se o que o autor denomina ditadura do tempo 

abstrato. “À medida que todas as atividades da produção passaram a referir-se a 

esta abstração comum do dinheiro, surgia a moderna categoria do trabalho como 

generalização social abstrata, à qual se subordinava a totalidade da vida”. Foi 

apenas dessa forma, com o capital divorciado do restante da vida, que aparece a 

moderna separação e o dualismo entre trabalho e lazer.  

Constata-se uma coincidência no que diz respeito às mensagens que 

valorizam os lazeres e a instauração do tempo livre. Os meios de comunicação são 

usados em conformidade com os valores culturais massivos, que a própria mídia cria 

e repercute, ocorrendo uma reação realimentadora, uma vez que o conteúdo irá 

afetar os valores culturais. (BACAL, 2003. p.85) Por isso os conteúdos da mídia 

podem ser considerados como deturpadores da essência do lazer, para o qual são 

imprescindíveis a liberdade de escolha e o tempo livre. 

O mercado de lazer vem sendo influenciado pelas questões mais abrangentes 

de nossa sociedade, principalmente a sua relação com o tempo e o trabalho. Apesar 

do crescimento dos serviços em lazer, visto no início da seção, a questão da crise 

do trabalho deve ser pensada para não reproduzir o senso comum. Afinal, como o 

mercado de serviço está sendo estruturado? Como é a relação do mercado com o 

trabalhador? Quais são as garantias oferecidas ao trabalhador? Tem-se qualidade 

de vida com o estilo de trabalho escolhido? Essa relação viciosa entre tempo de 

trabalho e tempo livre faz bem para quem? 

2.4 LAZER E TURISMO 

 

 

Atualmente, o setor de serviços, vem assumindo uma crescente importância 

no cenário mundial, devido aos grandes processos nos domínios da ciência, da 

técnica e da informação, marcado pela globalização. E com isso, surgem novas 

formas de relações de trabalho, que modificam profundamente os aspectos espacial-

temporais ligados ao mundo do trabalho, tendo como conseqüência a urbanização 

da população, a diminuição das diferenças entre espaço rural e urbano e o aumento 

da expectativa de vida. É neste contexto que as atividades de lazer e turismo vêm 

tomando uma importância cada vez maior, além de mobilizar muitos recursos e fazer 

a economia girar (RODRIGUES, 2001). 
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A relação entre turismo e lazer é próxima e causa confusão ao tentar 

conceituá-los. Pretende-se mostrar que apesar dos conceitos estarem inter-

relacionados guardam instâncias específicas a um e irredutíveis a ambos. 

O lazer inclui o turismo através da oferta dos serviços agregados, se realiza 

sem estar vinculado a qualquer atividade turística e não inclui o deslocamento como 

fator necessário à sua vivência.  

O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT, ocorre com o 

deslocamento temporário (pernoite) de pessoas para fora do seu entorno habitual. 

Apesar do turismo não se reduzir ao lazer, os profissionais da área, influenciados 

pelo fato do lazer se constituir na motivação mais freqüente das viagens formatam 

produtos que, além de atender às necessidades de repouso, de recuperação e de 

recreação ofereçam facilidades e conforto aos viajantes, tratando lazer e turismo 

como ofertas complementares. 

A sociologia do lazer, segundo Camargo (2001, p.272), traz algumas 

contribuições importantes para o profissional de turismo: 

 

 

Pode familiarizá-lo com a dinâmica socioeconômica e cultural que produziu 
o moderno fenômeno das viagens de massa, auxiliá-lo na compreensão da 
amplitude do seu futuro campo de trabalho (do entretenimento em geral), 
temperar as bases economicistas das análises correntes do fenômeno 
turístico e torná-lo mais atento à dimensão qualitativa e educativa da 
viagem.  

 
 
 

Nesse encontro do lazer com o turismo, as férias anuais e remuneradas, 

conquista dos trabalhadores, permitem o intercâmbio cultural entre povos de 

diferentes países, o desenvolvimento da personalidade, a redução da distância entre 

as classes e as raças humanas e do isolamento entre os povos, contribuindo para 

redução do preconceito. 

O turismo e o lazer devem ser focalizados de forma integrada no quadro das 

ciências humanas, em disciplinas básicas e de domínio conexo, em abordagens 

interdisciplinares, através do ensino, mas também e principalmente através da 

pesquisa básica e, contemplando os três pilares da universidade. O turismo e o lazer 

devem ser abordados nas questões relativas à qualidade de vida urbana, tendo 

como pano de fundo a conservação e a melhoria do meio ambiente. Pois uma 
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cidade só poderá atrair turistas se sua população residente desfrutar de boa 

qualidade de vida. 

Pedro Jacobi (1998) afirma que o turismo e, por extensão, o lazer podem 

assumir funções e papéis relevantes, criando novas atitudes em relação à melhoria 

da qualidade de vida nas grandes cidades. Isto pode ser alcançado pelas inúmeras 

possibilidades de valorizar novos conhecimentos e qualificar essas para desenvolver 

atividades que efetivamente contribuam para que o lazer não seja reduzido a um 

consumo superficial e irresponsável (apud RODRIGUES, 2001).  

O cotidiano dos centros urbanos está vinculado a aspectos negativos, como o 

estresse ocasionado pela falta de tempo para cumprir as tarefas diárias, as 

poluições sonora e do ar, que contribuem para a baixa qualidade de vida, além da 

construção de um ambiente competitivo e individualista que o mercado de trabalho 

propicia. O que o torna suportável no séc. XXI é a possibilidade de escapar dele e as 

alternativas para essa fuga estão sempre relacionadas ao lazer e ao turismo.  

Os espaços de lazer deveriam partir da casa (quintais e áreas de lazer) e se 

expandir para os diferentes bairros da cidade (parque, quadras esportivas, museus, 

teatros, bibliotecas), por se constituírem em espaços públicos que contribuem para a 

construção da cidadania e atribuem qualidade de vida às comunidades usuárias dos 

equipamentos de lazer. A ausência desse modelo de qualidade urbana no cotidiano 

das diferentes populações leva a uma procura cada vez maior de lazer através do 

turismo (CAMARGO, 2001).  

O lazer como grande motivador do turismo no Brasil surge com mais força 

com a globalização; a partir da década de 90, com a influência da cultura americana, 

começou-se a implantar parques temáticos, o lazer nas empresas, os hotéis de 

lazer, cruzeiros, os aspectos econômicos do lazer. 

No final do séc. XX e início do séc. XXI, o mercado hoteleiro nacional adota 

novas estratégias de posicionamento vinculadas ao lazer, com as novas redes 

internacionais entrando no mercado brasileiro e a expansão de novos 

empreendimentos, aumenta-se a construção de hotéis de luxo, hotéis-fazenda e 

resorts espalhados pelo Brasil. Um exemplo dessa transformação foi a 

implementação do Club Mediterranée, em 1973, o primeiro resort de lazer brasileiro, 

na Ilha de Itaparica na Bahia. (RIBEIRO, 2004) 
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2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAZER E CIDADANIA 

 

 

A idéia de cidadania como resultado da ação na esfera pública é um conceito 

nascido na Grécia Clássica. Os atenienses se reuniam em praças, para discutir o 

futuro da pólis (cidade). Cidadania, desde a sua origem grega, carregaria uma 

tensão que a acompanhará nos momentos posteriores: o distanciamento entre a 

teoria e a prática. 

Para Gastal e Moesch (2007, p.27), a cidadania como procuramos exercitá-la 

hoje, é uma idéia que nos chega ao corpo das revoluções liberais do século XVIII, 

entre elas a independência dos Estados Unidos e sua Carta de Direitos (1776) e a 

Revolução Francesa (1789), em torno dos ideais de liberdade e fraternidade, mas, 

muito especialmente, como um direito universal à igualdade. 

O pleno exercício da cidadania não se restringe ao direito ao voto, supõe 

direitos civis, políticos, sociais e culturais. Seria, ainda, uma estratégia de luta para 

uma nova sociedade.  

 

 

Carvalho (1995, p.11) nos alerta sobre um ponto fundamental em relação à 
constituição da cidadania, quando avança suas reflexões para além das 
realizadas por T. S. Marchall, quando afirma: “Indo além de Marshall, eu 
diria que a cidadania é mais que uma coleção de direitos, e que o cidadão 
não é meramente uma penca onde se colam direitos civis, políticos e 
sociais. Cidadania é também a sensação de pertencer a uma comunidade, 
de participar de valores comuns, de uma história comum, de experiências 
comuns”. Para o autor, sem esse sentimento de identidade coletiva a 
existência de nações democráticas modernas não seria possível. Em virtude 
desse aspecto, “identidade nacional e cidadania, sem se confundirem, se 
reforçam mutuamente” (apud AMARAL, 2004, p.33) 

 

 

Cidadania supõe estender conhecimentos, para que as pessoas passem a 

exercer a possibilidade e o direito de reivindicar e de organizar-se politicamente para 

lutar por melhores condições (GASTAL; MOESCH, 2007).  

Cidadania não é apenas um conceito, é um processo de construção.  

A cidadania a contribuir para a formação do cidadão seria um fenômeno da 

área da educação e da cultura, onde o sujeito teria possibilidades reais de escolhas 

e de participação através do conhecimento. 
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Compreendemos cidadania, assim, como processo de conquista, através do 

qual a sociedade adquire progressivamente condições de torna-se sujeito histórico 

consciente e organizado, com capacidade crítica e emancipatória.  

No Brasil, infelizmente, a noção de cidadania ainda é muito frágil, poucos 

conhecem os seus direitos individuais e coletivos.  

A própria carta constitucional privilegia um espaço nunca antes existente e 

admite uma combinação de formas distintas de democracia: a direta e a 

representativa. Ela expressa a necessidade de que a população seja participativa de 

diversas formas, em diferentes níveis e com as mais variadas finalidades.  

Amaral (2004, p. 33) atenta para a urgência em refletirmos sobre dois pontos 

importantes relativos à participação: “que a ausência dos saberes jogou a grande 

massa na ignorância fabricada pela negação da educação e sobre a que tipo de 

participação estamos nos referindo”. 

Para Pedro Demo (1992, p.18), políticas públicas que incentivem a cidadania 

como acesso deveriam: 

 
 

(1) ser redistributivas em termos de renda e poder, acrescentando-se que, 
hoje, tão importante como a posse de bens materiais, é a posse e o manejo 
de bens simbólicos; (2) ser equalizadoras de oportunidades no sentido de 
instrumentar desiguais para que tenham chances históricas pelo menos 
mais aproximadas; (3) ser emancipatórias, não no sentido de doar a 
emancipação ao outro, mas de que ele possa emancipar-se; (4) ser 
preventivas e não curativas. Deveriam supor, ainda, o acesso a esferas 
públicas de debate e decisão, pois são elas que garantem a cidadania. 

 

 

Partindo da reflexão de Teixeira Coelho (1997) sobre política cultural, citada 

por Gastal e Moesch (2007. p.39) entende-se como políticas públicas: 

 
 

As intervenções realizadas pelo Poder Público, instituições civis, entidades 
privadas e grupos comunitários, com o objetivo de atender à população nas 
suas necessidades materiais e simbólicas, garantindo-lhes acesso às 
mesmas, para que seja alcançada maior e melhor qualidade de vida não só 
para os grupos hegemônicos, mas também – e em especial – para os 
excluídos por razões econômicas, sociais e culturais, etárias ou de gênero, 
dentro do respeito do direito a diferença. 

 

 
Políticas públicas de democratização não devem se restringir ao imediatismo, 

políticas para angariar votos da população, sem participação da comunidade, mas 
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se transformar em instrumento de planificação e apropriação dos grandes e variados 

problemas de gestão urbana, ambiental, social econômica e humana. Devem incluir 

processos pedagógicos para elevar o nível de consciência e participação cidadã. 

Em suma, as políticas públicas de lazer devem ser pensadas com um 

enfoque crítico sobre: as questões de segregação das classes sociais, para não 

afastar as minorias sociais do melhores espaços da cidade; a sensibilização e 

envolvimento da sociedade nas políticas gestada, que deve compartilhar e conservar 

o espaço destinado ao lazer, sem jogar toda a responsabilidade para o Estado; a 

contribuição para o entendimento da importância do lazer para a formação da 

cidadania. 
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3 PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DE LAZER DOS JOVENS DA       

COMUNIDADE DO CAFUBÁ, NITERÓI / RJ 

 

 

 Este capítulo apresenta a pesquisa realizada com um informante de elite 

sobre a temática lazer para re-produção das frases nucleares em uma entrevista 

com o sujeito coletivo. O grupo focal dessa pesquisa é composto por jovens, do 

gênero feminino, entre 18 e 24 anos, que concluíram o ensino fundamental através 

do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, moradores da comunidade do 

Cafubá. Essas peculiaridades caracterizam uma minoria social de Niterói sem 

acesso aos direitos sociais, como o lazer. 

 Na tentativa de entender os anseios e desejos dessa minoria, a metodologia 

do discurso do sujeito coletivo foi elaborada em um triálogo de interpretações, onde 

a autora analisa os discursos face à etnografia do grupo, em uma proposta de 

representação social. 

 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

Niterói é uma cidade com população estimada em 475 mil habitantes, de 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o 

terceiro melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil, mensurado 

através da saúde, educação e renda. Contudo, o acesso aos direitos sociais, como 

educação e lazer, são “oferecidos” de forma desigual para os moradores dos 48 

bairros, distribuídos pelas cinco regiões: Pendotiba, Leste, Norte, Praias da Baía e 

Oceânica.  

A apropriação dos espaços e equipamentos de lazer reforça a questão da 

exclusão social e cultural.  

O cálculo do Indicador de Desenvolvimento e Acesso Cultural (IDAC) relativo, 

de Niterói4, segundo regiões e total de equipamentos, considerando a 

                                                 
4 Pesquisa apresentada no terceiro capítulo do livro organizado por MELO, V. A.; PERES, F. F. Equipamentos 
culturais na América do Sul: desigualdades. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. p. 35-44. 
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proporcionalidade entre a oferta e a demanda, demonstra a desigualdade na região 

Oceânica, com 44% de IDAC relativo.  

A Região Oceânica de Niterói concentra 10% do total de equipamentos da 

cidade em termos absolutos, mesmo sendo considerada uma região de alta 

qualidade de vida.  

O bairro do Cafubá está localizado na entrada da Região Oceânica de Niterói, 

nas proximidades da lagoa de Piratininga. Tem como peculiaridade a formação de 

três comunidades distintas de baixa renda, além do conjunto de residências de 

classe média. De acordo com o mapa abaixo. 

 

Figura 2:  Mapa Satélite do Bairro do Cafubá 

 
Fonte: http://maps.google.com.br/maps?f=q&source=s_q&hl=pt- 
R&geocode=&q=mapa+cafub%C3%A1+niter%C3%B3i&sll=-14.179186,-
50.449219&sspn=73.748958,113.027344&gl=br&ie=UTF8&hq=&hnear=Cafub%C3%A1,+Niter%C3%
B3i+-+RJ&t=h&z=14 
 

Logo na descida da Serra, na chegada à Região Oceânica, encontra-se a 

primeira comunidade denominada Caniçal, no limite da reserva biológica com a 

Estrada Francisco da Cruz Nunes. Seguindo pela Avenida Raul de Oliveira 

Rodrigues, que corta toda a extensão do bairro, está a comunidade da Barreira, que 
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faz limite com a ciclovia que costeia a lagoa de Piratininga. A última e maior 

comunidade é conhecida como Inferninho ou Bom Sucesso, está localizada no final 

do bairro, próxima a Rua José Eugênio.   

O interesse pela pesquisa surgiu da experiência da autora no Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem ) como educadora de qualificação para o 

trabalho, no núcleo do Cafubá, em Niterói.  

O Projovem é uma iniciativa do governo federal para jovens, entre dezoito e 

vinte e quatro anos, em situação de risco, concluírem o ensino fundamental. O que 

diferencia o programa da educação primária tradicional é o componente curricular de 

Qualificação para o Trabalho e o de Ação Comunitária. Esta objetiva sensibilizar os 

jovens para os problemas sociais de sua comunidade, estimulando-os a assumir 

atitude pró-ativa e mobilizando-os para a participação cidadã. 

Durante o desenvolvimento do Projovem criaram-se “planos de ação 

comunitária” de várias turmas de diferentes comunidades, que explicitam a questão 

da falta de acesso ao lazer e à cultura. Os jovens estudantes apontaram em 

diversos momentos a ausência de eventos esportivos e culturais como questão 

central nas suas ações comunitárias. Em muitos casos, conseguiram articular esse 

tipo de atividade em parceria com o poder público, sensibilizado pelos 

questionamentos dos jovens. 

A idéia em escutar os jovens e não se limitar à um estudo bibliográfico,  foi 

inspirada pela experiência de Paulo Freire enquanto Secretário de Educação de São 

Paulo, em 1988, quando organizou encontros com alunos das escolas públicas de 

São Paulo para ouvir deles o que pensam da escola. O presente trabalho está 

preocupado em escutar os anseios e desejos dos estudantes do Projovem, 

representativos de uma minoria social da Comunidade do Cafubá. 

Propõe-se, a seguir, uma breve discussão do processo de construção cultural 

clássico-moderna e os valores estéticos vigentes, para um avanço democrático das 

práticas culturais, ainda privilégios de uma minoria. 

A intervenção cultural é uma dimensão fundamental na atuação do 

profissional de lazer, que busca permitir compreensões mais aprofundadas acerca 

dos sentidos e significados culturais, provocar questionamentos e estimular a 

formação de organizações comunitárias.  

Enfim, a cultura refere-se: 
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[...] a algo amplo e complexo, que abarca valores, linguagens, 
manifestações, ritos, símbolos, relações sociais, disputa de poder e 
manipulações. Deve-se entendê-la não de forma linear e maniqueísta, mas 
sempre com base em uma visão de trocas e resistências (embora haja 
muitas acomodações) entre o oral e o escrito, entre o macro e o micro, entre 
quem domina e quem é dominado, um campo de tensões e conflitos 
(MELO, 2006. p.28). 

 

 

As atividades de lazer são compreendidas como atividades culturais, 

englobando os diversos interesses humanos, suas diversas linguagens e 

manifestações. Podem propiciar a possibilidade de desenvolvimento e envolvimento 

da pessoa com a sociedade, para a construção de uma cidade mais igualitária. 

A Região Oceânica é a que mais cresce em Niterói5, com 55 mil habitantes, 

conhecida por sua alta qualidade de vida, discurso usado para permear os preços 

elevados na área imobiliária nos bairros que a compõem.  A disparidade entre as 

duas realidades sociais fisicamente próximas e culturalmente distantes no bairro do 

Cafubá levou à investigação do problema.  

O lazer pode ter uma função de transformação social quando estimula a 

cidadania e o gosto pela aprendizagem. A educação para o lazer nesse contexto 

torna-se essencial para desenvolver o gosto pelas atividades culturais. Os jovens 

entram em contato com atividades que podem ser prazerosas e enriquecedoras, ao 

vivenciarem diversas linguagens artísticas, que proporcionam novos conhecimentos, 

aguçando o senso crítico e provocando uma atuação mais incisiva e questionadora 

na relação com a sociedade. 

 

 

3.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa utilizou como instrumentos a coleta de depoimentos do 

pensamento coletivo como realidade empírica, baseada na metodologia de 

                                                 
5 Fonte de referência no site da prefeitura www.niteroi.gov.br 
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representações sociais apresentada no artigo Discurso do Sujeito Coletivo, 

Complexidade e Auto-organização, publicado na Revista Ciência e Saúde Coletiva. 

Pretendeu-se examinar a concepção de lazer no discurso de um informante 

de elite para formular questionamentos na entrevista com o grupo focal, formado por 

jovens egressos do ProJovem, da comunidade do Cafubá, município de Niterói / RJ.. 

O termo elite refere-se ao conhecimento científico do entrevistado sobre o tema, 

nessa pesquisa o informante selecionado é titulado com mestrado em lazer. 

Uma comparação com as informações recolhidas nas entrevistas com os 

sujeitos demonstrou a percepção de lazer segundo a condição social dos integrantes 

pertencentes ao grupo focal, que tendem a interpretar as frases de acordo com as 

suas vivências6. 

Na análise dos discursos, o sujeito da reprodução dos sentidos das 

representações sociais passa a ser o pesquisador portador da teoria ou do discurso 

sobre a realidade, ainda que no primeiro momento esse pesquisador esteja 

desenvolvendo um rearranjo interno das informações. 

 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo, como técnica de processamento de 
depoimentos, consiste em reunir, em pesquisas sociais empíricas, sob a 
forma de discurso únicos redigidos na primeira pessoa do singular, 
conteúdos de depoimentos com sentidos semelhantes [...], que buscam 
produzir no leitor um efeitos de “coletividade falando”; além disso dão lugar 
a um acréscimo de densidade semântica nas Representações 
Sociais.(LEFREVRE; LEFEVRE; MARQUES, 2007, p.2).  

 

 As representações sociais são esquemas sócio-cognitivos de que as pessoas 

lançam mão para emitirem, no cotidiano de suas vidas, juízos ou opiniões, que são 

condições necessárias para viver e se comunicar em sociedades complexas. Para 

melhor compreensão da metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, foi criado um 

diagrama para visualização da complexidade na interação entre as partes. 

                                                 
6 Todas as entrevistas usadas para a realização dessa pesquisa foram feitas com o consentimento 
livre e esclarecido dos entrevistados, segundo orientação do Comitê de Ética. 
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Figura 3:  Diagrama do Discurso do Sujeito Coletivo 
Fonte:  Elaboração própria 
 

A complexidade está relacionada à dificuldade em identificar os fatores 

associados à manifestação de um fenômeno e à natureza das relações entre esses 

fatores. A compreensão da dificuldade da complexidade está baseada nos 

fundamentos do novo paradigma complexo, descrito por Edgar Morin (2005. p.181) 

como um sistema hologramático, “em que a parte está no todo e o todo está na 

parte”.  

O lazer ao ser situado como fenômeno social moderno torna-se um objeto de 

estudo e a sua compreensão só é possível através do método da complexidade, 

quando as idéias não forem de incompletude ou mutilação, mas percebida como 

complementaridade ou articulações, respeitando suas diversas dimensões. 

 

 

3.3 SÍNTESE DA ENTREVISTA COM O INFORMANTE DE ELITE 

 

 

A entrevista estruturada aberta com o informante de elite seguiu um roteiro de 

perguntas formuladas para provocar reflexões sobre a importância do lazer na 

formação de jovens de comunidades vulneráveis e a repercussão das políticas 

Produção 
individual 

Re-produção 
coletiva 

Ressignificação  
interpretativa 
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públicas de lazer nesse contexto. A síntese desses questionamentos foi apresentada 

no formato de frases orientadoras durante a entrevista semi-estruturada com o grupo 

focal para estimular o debate. 

 Quando indagado sobre a concepção de lazer e a relação com a cidadania, o 

informante acentua pontos estratégicos para a compreensão do lazer como um 

fenômeno social: 

 

 

Na atualidade, o lazer é compreendido como a escolha de livre e 
espontânea vontade da pessoa por diversão e / ou descanso, buscando 
principalmente ter prazer. O lazer é importante ao propiciar cidadania na 
formação do cidadão. Quando o lazer questiona a lógica de produtividade 
vigente na ordem social estabelecida, dá possibilidade para a pessoa entrar 
em contato com a sua realidade e de se apropriar dos seus direitos e 
deveres enquanto cidadão. 

 

 

 Na intenção de esclarecer o processo de uma educação para o lazer e o mito 

do animador cultural, o informante fala sobre o papel principal do animador cultural: 

 
 

O profissional de lazer é um animador cultural, que trabalha no tempo de 
lazer das pessoas. Além disso, ele participa da preparação da atividade 
cultural e, através do diálogo crítico, ajuda a construir e orientar as reflexões 
sobre as atividades em conjunto com as pessoas. 

 

 

 Para entender como as minorias sociais podem ser inseridas na discussão do 

lazer e terem a possibilidade de participar de atividades culturais é necessário 

sensibilizar as pessoas para o lazer. 

  

 

O lazer é uma necessidade básica. As pessoas necessitam de um momento 
de descanso, de momentos lúdicos, de momentos de divertimento, em que 
tenham a oportunidade de brincar consigo, brincar com o outro, brincar com 
a realidade. A escola utiliza muito a educação pelo lazer, e se esquece da 
educação para o lazer, deixa de sensibilizar as pessoas para o lazer. Nas 
comunidades marginalizadas há uma carência de equipamentos de lazer e 
de uma educação para o lazer. 
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 Fazendo uma crítica as políticas públicas de lazer existentes em comunidades 

vulneráveis, o informante demonstra o lado positivo dos movimentos sociais, das 

organizações comunitárias, contudo ainda são restritas as políticas de lazer, sem 

continuidade e sem participação da comunidade. 

 
 

Existem algumas iniciativas em que as minorias sociais, através de um 
diálogo permanente com as mídias, tiveram voz na sociedade. O hip-hop é 
um desses casos. Mas os jovens também podem vivenciar e colocar suas 
idéias em prática sem a mídia. Eles podem se envolver em projetos que 
articulem o lado econômico e busquem uma sociedade mais justa. Há 
poucos projetos públicos de lazer no Brasil. Esses projetos surgem mais 
nos momentos eleitorais. Eles tendem a acabar quando troca o governo. 
Muitas vezes, os espaços determinados não estão adequados com a real 
vontade da população. Falta um diálogo contínuo e permanente dos 
governos com a população.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 SÍNTESE DA ENTREVISTA COM O GRUPO FOCAL 

 

 

A seleção das quatro jovens para entrevista coletiva foi uma tentativa de 

ilustrar a realidade predominante dos estudantes que cursaram o programa no 

núcleo do Cafubá, em que a maioria era do gênero feminino, com filho(s), que 

trabalhavam, estudavam e realizavam atividades domésticas. A síntese da entrevista 

com o grupo focal é uma tentativa de aproximação da realidade dos sujeitos.  

Nos momentos de lazer, umas preferem descansar em casa, dormir e assistir 

televisão. Outras preferem sair de casa, ir ao baile funk, pagode e forró, mas essas 

atividades noturnas só ocorrem nos finais de semana ou somente no domingo, de 

acordo com a jornada de trabalho. Durante o dia gostam de ir à praia e preferem a 

praia de Itaipu.  

Nos dias de semana identificam como momentos de lazer jogar bingo na rua, 

futebol na praia, namorar e cuidar dos filhos. 

Uma delas apresenta uma percepção que destoa das outras ao relacionar o 

seu momento de lazer com o convívio com a família e com as atividades da Igreja, 
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como o curso bíblico de casais. Mas todas concordam que as festas religiosas são 

momentos de lazer. 

Ao abordar a importância do lazer na formação do cidadão ao propiciar 

cidadania e uma das jovens relata a seguinte situação:  

 

 

No caso da minha filha, quando a gente leva uma criança a um lugar público 
você já está ensinando a respeitar um pouquinho dessas coisas, que é 
respeitar o direito do outro, que é saber ser educado, que é jogar o lixo no 
lugar certo. O fato de você já está ensinando a ela a conviver com outras 
pessoas, acho que já é uma pequena forma de cidadania sim. 
 

 

Quando são questionadas se o city tour pela cidade de Niterói, uma atividade 

que fizeram no domingo como visita-técnica do Projovem , foi um momento de lazer, 

a jovem rapidamente contesta dizendo:  

 
Me chamou mais atenção por ser lugares antigos, que eu tinha 
conhecimento, mas não conhecia pessoalmente. Como cidadã niteroense 
nunca ter ido naqueles locais e ver que é tão bonito, ver também que 
precisa ser mais cuidado. A gente pôde observar, por exemplo, próximo ao 
Teatro Popular, algumas construções inacabadas que dependem do poder 
público para continuarem sendo construídas e que às vezes as coisas não 
andam, que se também a gente não fizer nada, vai continuar da mesma 
forma [...] se a gente paga de um lado a gente também tem que cobrar do 
outro. 

 
 

Entrar em contato com equipamentos de lazer da comunidade ou da cidade 

de Niterói fez com que elas refletissem, criticassem e buscassem por condições 

melhores. Apesar de demonstrarem essa consciência dizem que não há mobilização 

na comunidade do Cafubá ao relatarem a situação do espaço e equipamentos 

destinados ao lazer:  

 

 

Os brinquedos da pracinha estão todos enferrujados, alguns quebrados, 
abandonados, tinham vários brinquedos lá, mas roubaram até alguns. E a 
amiga complementa: Mas eu acho que é justamente por esse motivo que ali 
onde a gente mora não há resultado, [...] porque eles botam e os vândalos 
picham, destroem e acabam com os brinquedos das crianças. 
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Quando a pesquisadora pergunta quem seriam esses vândalos, as jovens 

ficam na dúvida, apenas uma responde que é a própria comunidade e após um 

momento de reflexão a mesma afirma:  

 

 

Eu acho que o que falta mesmo é a conscientização dos próprios 
moradores [...] que o princípio de tudo é a falta de conhecimento, a falta 
muitas das vezes de oportunidade de estudar, de conhecer as coisas um 
pouquinho melhor, de ter oportunidade de conhecer esses tipos de lugares, 
de freqüentar realmente, de saber o porquê daquilo estar ali, da onde está 
vindo aquele dinheiro ou o porquê que não está vindo. 

 

 

As jovens questionam projetos e programas de lazer para jovens e crianças 

dentro do próprio bairro, próximo à comunidade. Todas concordam que há uma 

carência de equipamentos de lazer no Cafubá, identificam as duas praças como 

espaços de lazer, mas em situação precária, pois não há manutenção nem 

segurança. 

Ao falar da educação para o lazer, as jovens relembram os momentos da 

infância nas escolas públicas onde estudavam, como alguns passeios durante o ano 

letivo, festas em datas comemorativas, educação física e campeonatos 

intercolegiais. Uma delas diz: “A parte cultural, até mesmo pelo local que eu morava 

não tinha muito”. 

Em relação às políticas de lazer elas concordam que: “[...] nem em período de 

eleição o discurso é voltado para o lazer”. E reivindicam uma área mais apropriada 

para os meninos jogarem bola. E para elas, jovens mães, dizem não haver nada, 

mas que gostariam que tivesse campeonato de handball, capoeira, uma ciclovia, um 

centro esportivo com natação e ginástica ou uma academia, que poderia ser gratuito 

ou com preço acessível à comunidade do Cafubá. Além dessas atividades 

reafirmam o desejo em recuperar a praça, melhorar a iluminação, a segurança, a 

limpeza e ter alguém encarregado pela manutenção. 

Quando são indagadas sobre a importância da praça na vida delas, a 

resposta é unívoca: “Para levar as crianças (filhos) [...] ver as crianças brincando 

deixa a gente feliz, o importante é ver meu filho se divertindo”.    
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3.5 ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 

 

As atividades de lazer citadas pelo grupo focal são realizadas dentro da 

própria comunidade, nas praças, casas, bares e bailes e em espaços gratuitos como 

praias e shoppings, o que demonstra a segregação dos espaços segundo a 

condição sócio-econômica e o local de moradia.  

O peso da condição sócio-econômica afeta a fruição de diferentes 

modalidades de lazer, como férias / viagens, cinema, leitura de jornais, livros e 

revistas, que são inacessíveis a uma grande parcela da população. 

O local de moradia pode se constituir em uma barreira de acesso à vida 

cultural. Museus, bibliotecas, espaços culturais, estão quase sempre localizados em 

bairros centrais e distantes das periferias. 

Na interpretação das falas das jovens percebe-se que as mesmas não 

freqüentam certos ambientes como teatros, cinemas e museus por pensarem que 

necessitam de muito dinheiro, por falta de acesso à informação sobre a 

programação e os atrativos da cidade, e por não se identificarem com local e com o 

público que o freqüenta. Uma passagem da entrevista que ilustra essa visão é 

quando as jovens colocam que preferem ir à praia de Itaipu, ponto final de linhas de 

ônibus, mas não vão à praia de Camboinhas (bairro de moradores com alto poder 

aquisitivo), mais próxima da comunidade do Cafubá.  

Ao continuar a análise sobre a preferência das jovens nos momentos de lazer 

destaca-se entre o descanso e a diversão, as atividades religiosas, que facilmente 

são compreendidas dentro de um contexto histórico no Brasil, em que a Igreja 

exerce influência no controle do tempo livre dos fiéis para evitar desperdícios em 

ocupações profanas.   

A partir do momento que as jovens conseguem sair do seu entorno habitual e 

enfrentam outras possibilidades de lazer, entram em contato com a sua cidade e 

com os cidadãos, vivenciam momentos em que podem exercer a sua cidadania. 

Uma das jovens percebe o sentido do lazer na formação do cidadão quando no 
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papel de mãe fala como a sua filha deve se relacionar com as pessoas e com o 

ambiente quando passeia em locais públicos.  

O informante de elite fala com muita propriedade sobre o papel do animador 

cultural, contudo, essa nomenclatura não é familiar às jovens da comunidade do 

Cafubá. E por não entenderem o significado da expressão, afirmam nunca ter 

entrado em contato com um animador cultural. O animador cultural pode atuar no 

tempo em que as pessoas não identificam como tempo de lazer, como, por exemplo, 

nas salas de aula, nos cursos de música, dança, artesanato. O animador cultural 

pode ser qualquer um que se planeje para provocar reflexões relacionadas à 

atividade proposta, um jogo pode suscitar questionamentos sobre diversos assuntos 

e até mesmo um debate entre grupos. A palavra “animador” atrapalha a 

compreensão de leigos no estudo da animação cultural porque o senso comum 

associa ao recreador, palhaço ou bobo da corte, quando na verdade significa que o 

profissional é um provocador, estimulador, questionador. 

As políticas públicas de lazer de acordo com a análise das falas do grupo 

focal estão mais voltadas às atividades esportivas para os grupos classificados na 

faixa etária dos 60 anos em diante e para as crianças. Apesar de concordarem que 

são poucas as iniciativas e projetos voltados ao lazer, mesmo em tempo de eleição. 

Identificam que não há mobilização da comunidade e nem do poder público para 

melhorar a localidade no que corresponde às atividades e espaços de lazer. O 

discurso do informante de elite dialoga com o grupo focal quando explicita a 

necessidade de recuperar os espaços e equipamentos já existentes antes de 

construir novos espaços. As jovens colocam a todo o momento a importância em 

restaurar as duas praças existentes na comunidade. 

Ao analisar a etnografia do grupo focal, descobre-se que as quatro jovens 

entrevistadas são mães, o que resulta na preocupação em ter espaços seguros de 

lazer para as crianças brincarem antes de pensarem no seu momento de lazer. 

A realidade da juventude na comunidade do Cafubá demonstra a necessidade 

de projetos de lazer que atendam simultaneamente as crianças e as mães jovens. 

Os pais não se responsabilizam pela casa e nem pelos filhos, as jovens têm uma 

jornada de até 14 horas por dia, divididas nas atividades domiciliares, do trabalho e 

da escola, não restando muito tempo. E quando há possibilidade de realizarem 



 
 

 

52

 
 

 
atividades extra-classes não podem ir com os filhos ou não têm como levá-los, o que 

inibe os momentos de lazer. 

As múltiplas, cansativas e estressantes atividade femininas não são 

consideradas trabalho, embora menos ainda representem lazer, o que submete mais 

a mulher à ditadura indireta do tempo abstrato. “Longe de levar a uma divisão 

uniforme das obrigações, a atividade lucrativa da mulher dentro do espaço funcional 

capitalista significou, para a maioria das mulheres, um duplo encargo” (KURZ, 2000. 

p. 42).  
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4 A RE-DESCOBERTA DOS SENTIDOS: EDUCAÇÃO PARA O LAZ ER 

 
 
 Neste capítulo serão apresentadas propostas na área de educação que 

dialoguem com o cenário social e as questões do lazer apontadas na pesquisa do 

capítulo anterior. Para isso, torna-se imprescindível a discussão de alguns conceitos, 

como animação cultural, minoria social e camada popular. 

 A pedagogia da animação irá mostrar a importância de uma estética da arte e 

de uma educação para o lazer e para a arte. Para complementar a análise da 

pesquisa, trataremos nesse capítulo, resumidamente, questões sobre a juventude de 

hoje e a resistência das camadas populares através do lazer.  

 
 
4.1 EDUCAÇÃO PARA O LAZER 
 

 

Ensinar é uma arte, e como tal, não é algo que se aprende apenas em 
livros, nem na escola, mas praticando, sentindo, vivendo. Como é uma arte 
já em parte científica, envolve muitos conhecimentos especializados e 
técnicos, além de uma inevitável visão geral de sociedade Deste modo é 
uma filosofia, uma ciência e uma técnica inspirada pelo sentimento que dá à 
arte seu poder de comunicação e comunhão. (Anísio Teixeira Apud Abreu, 
Zuleika de. Sobre a metodologia e suas implicações teórico-práticas). 

 

A compreensão dos dois aspectos educativos do lazer só é possível no 

contexto da educação assistemática, que para Marcelino compreende os vários 

processos de transmissão cultural, englobando dessa forma, toda à relação 

pedagógica, que não a limita as relações escolásticas. Segundo Saviani, “toda 

relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica” (apud 

MARCELLINO, 1987. p. 42-43). 

Para Zuleika de Abreu (2004, s.p), a pedagogia “é um saber que, norteado 

por uma concepção filosófica sobre o homem e o mundo, circula da teoria à prática e 

vice-versa. A aprendizagem mobiliza emoções e afetos tanto quanto capacidades 

cognitivas e perceptivas”. 

Para Freire (2005. p. 15), um modelo político-pedagógico de educação na 

escola pública popular deve ter como eixos diretores: 
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A qualidade deve ser medida pela solidariedade de classe que tiver 
construído, pela possibilidade que todos os usuários da escola – incluindo 
pais e comunidade – tiverem de utilizá-la como um espaço para a 
elaboração de sua cultura. Chamar o povo à escola para participar 
coletivamente da construção de um saber, possibilitando-lhe formar-se 
sujeito de sua própria história. 

 

 

O início do século XX é marcado pela mudança da sociedade no sentido 

produtivo, econômico e cultural. A denominada sociedade industrial, no Brasil, sofre 

com a reestruturação dos processos no mesmo período que população inicia a 

consolidação de uma cultura nacional para afirmação de uma identidade coletiva.    

Marcellino coloca a emergência de pensarmos em uma educação para o 

lazer, à medida que a indústria cultural se apropria do mercado, criando 

necessidades padronizadas ao ser humano, para maior facilidade no consumo, 

dificultando a superação de uma situação de conformismo.  

 

 

Torna ainda mais necessário um processo educativo de incentivo à 
imaginação criadora, ao espírito crítico, ou seja, uma educação para o lazer, 
que procure não criar necessidades, mas satisfazer necessidades 
individuais e sociais. [...] um posicionamento contra o privilégio na aspiração 
e no acesso à produção cultural, e da recusa dos preconceitos que sempre 
marcaram a educação para o lazer tendo como canal a educação formal. 
(1987, p. 62-63) 

 
 

 A escola não é o único espaço de veiculação do conhecimento, Freire (2005. 

p. 16) acredita na associação da educação formal com a não-formal: 

 

 

[...] É possível identificar outros espaços que possam propiciar a interação 
de práticas pedagógicas diferenciadas de modo a possibilitar a interação de 
experiências, que visem contribuir para a formação do sujeito popular 
enquanto indivíduos críticos e conscientes de suas possibilidades de 
atuação no contexto social. 
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Para Marcellino (1987, p.63) “só faz sentido falar nos aspectos educativos do 

lazer se for como um dos possíveis canais de atuação do plano cultural, tendo em 

vista contribuir para uma nova ordem social”. 

 Não se pretende neste trabalho colocar a educação para o lazer como a 

panacéia para os males da sociedade, mas como meio para fornecer informação ao 

consumidor para que possa fazer uma decodificação crítica das mensagens 

veiculadas na mídia.  

 Deve-se estar atento à visão moralista da educação para o lazer, que muitas 

vezes é tratada nas escolas com as características de um lazer funcionalista (ver 

capítulo I), sem a preocupação em desenvolver o senso crítico do cidadão, em uma 

tentativa de adestramento e não de liberdade de escolhas. 

 

 

Aos indivíduos deveria ser dada a oportunidade de extrair sensações de 
manifestações as mais diversas possíveis, e eles deveriam ser educados 
para isso. Ressignificam-se, assim, o papel da arte na vida dos indivíduos e 
o espaço que ocupa nas agências de formação (escola, família, tempo 
livre). (MELO, 2006. p. 36) 

  
   

O lazer cumpre a sua função social quando permite ao indivíduo exercer sua 

possibilidade de crítica e de escolha; quando amplia, ao incomodar, as formas de 

ver a realidade. Mas o lazer mais que ter uma função, é em si uma função, não se 

trata só de uma educação pelo lazer, mas fundamentalmente em uma educação 

para o lazer.7 

 
4.2 ANIMAÇÃO CULTURAL 

 
 

4.2.1 Conceito: Origem Etimológica das Palavras 
 

 

O conceito de “animação” empregado no termo “animação cultural” por 

desconhecimento de parte da população sobre a origem etimológica da palavra, 

pode ser interpretado de acordo com a geração cultural dentro de um determinado 

espaço e tempo. Mas quando entendida como anima, “do sopro vital, do ânimo, 

                                                 
7 Inspirado no conceito de arte de MELO, 2006. 
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tanto no sentido de dar vida, e vida humana, quanto no de transformar” (Melo, 2006. 

p.143), alumia o significado do termo. 

Se parássemos para pensar na origem dos termos técnicos usados na 

linguagem do lazer, entenderíamos melhor as questões empíricas da temática e 

poder-se-ia fazer melhor uso dos termos na comunicação verbal.  

Recreação, por exemplo, vem de recreare, que significa re-criação, dar vida 

nova, com novo vigor; ou mesmo o lazer que vimos no início do texto como licere, de 

lícito, quando se tem direito. 

A contribuição que a pesquisa pode trazer para academia nesse sentido é a 

percepção da concepção do termo “animação cultural” na vida dos jovens da 

comunidade do Cafubá, que por não conhecerem outros significados para animação, 

sentem dificuldade de expressar a sua opinião sobre o assunto.  

Para re-criar o sentido de “animação cultural” na população é importante 

expandir o seu significado original, sendo proferido nos programas governamentais, 

movimentos sociais, centros de educação e lazer e com o apoio dos veículos de 

comunicação. 

Para Melo, a grande contribuição da Animação cultural “é implementar uma 

idéia de revolução relacionada à quebra da monotonia e à construção de uma ideia 

radical de liberdade de escolha”. (2006. p.25) 

Se ao menos nos espaços de (re) produção de conhecimento, como 

Universidades, não for discutido o campo do lazer, a animação cultural dificilmente 

será legitimada como uma tecnologia pedagógica que estimula uma outra ordem 

social. Como intervenção pedagógica, encontra dificuldades para delimitar a sua 

área de estudo, pois está relacionada a várias áreas do conhecimento. 

Melo tem definido a Animação Cultural: 

 

 

Como tecnologia educacional (uma proposta de intervenção pedagógica) 
pautada na ideia radical de mediação (que nuca deve significar imposição), 
que busca permitir compreensões mais aprofundadas acerca dos sentidos e 
significados culturais (considerando as tensões que nesse âmbito 
estabelecem) que concedem concretude à nossa existência cotidiana, 
construída com base no princípio de estímulo às organizações comunitárias 
(que pressupõe a idéia de indivíduos fortes para que tenhamos realmente 
uma construção democrática), sempre tendo em vista provocar 
questionamentos acerca da ordem social estabelecida e contribuir para a 
superação do status quo e para a construção de uma sociedade mais justa. 
(2006. p.28-29)  
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 A animação Cultural só pode ser construída a partir de uma necessidade de 

intervenção. O senso comum poderia nesse sentido ser um estímulo a investigação 

científica sobre o processo cultural. O mediador deve estar livre de preconceitos e 

vanguardismos elitistas para penetrar na realidade do grupo envolvido no trabalho, 

construindo um projeto político que não seja plenamente teórico, mas que 

fundamentalmente dialogue com a prática, com os símbolos e significantes de uma 

dada cultura. 

 

 

4.2.2. Contexto Cultural 

 

 

 O conceito de cultura não pode ser encarado como único e estagnado em um 

tempo, faz-se necessário entender seus arranjos, pois suas definições vão mudando 

de acordo com as relações estabelecidas em uma determinada época. 

Na transição do séc. XIX para o XX, a cultura ganha ainda mais destaque, 

onde se identifica uma valorização das formas de consumo e dos hábitos de lazer. A 

cultura a partir desse momento passa a ser um elemento de distinção social, 

conceito já visto nas antigas civilizações greco-romanas. As elites econômicas 

dominam o campo de criação e veiculação da cultura, escolhendo o que será erudito 

e ensinando algo aos demais, reconhecidos em diversos textos e falas como 

“massa”. 

Para Melo (2006) a cultura cada vez mais se torna um palco de disputa, de 

controle, “compreendida de forma ampliada como um modo de viver, ou melhor, 

como um conjunto de normas, hábitos, valores, sensibilidades que concedem 

sentido e significa à vida em sociedade”. (p.21-22) 

 Giroux defende uma política da cultura e uma cultura da política, ressaltando 

a primazia do pedagógico nos embates que devem ser encarados. (apud MELO, 

2006. p.38) 

 O fundamental parece ser aprender a lidar criticamente com as forças do 

meio de comunicação, o que está diretamente relacionado a um processo de 

educação da sensibilidade, um projeto de educação estética. Numa tentativa de 

comparação do comportamento perante a conhecida Cultura de Massas (CM), Melo 
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(2006) elabora o seguinte quadro e ressalta a posição 2 como a mais interessante 

para o projeto de Animação Cultural. 

 

Figura 4 : Posições perante a cultura de massas (CM) 
 Posição 1  Posição 2  

Qualidade  Sempre ruim, duvidosa 

Mau gosto 

Heterogênea 

Carrega contradições 

Mercado  Controlado e controlador 

Impositor 

Também media 

Tem poder, mas não é soberano 

Público  Homogêneo 

Controlado e passivo 

Heterogêneo 

Resiste; pode reelaborar 

Arte  A CM nunca é arte 

A CM é ruim; a arte, boa 

Há coisas da CM que são arte 

Não há oposição entre a CM e arte 

Educação  Trata-se de contrapor a CM 

Trata-se de negar a CM 

Trata-se de dialogar com a CM 

Trata-se de mediar com a CM 

Ênfase  Preocupação na emissão Preocupação na recepção 

Fonte : MELO, Victor. A Animação Cultural, 2006. p.46 
 

 

4.3 LAZER NAS CAMADAS POPULARES 

 

 

4.3.1 Os Conceitos: Minorias Sociais e Camadas Populares 

 

O conceito de “minorias sociais”, escolhido para designar grupos que podem 

ter até um número elevado de membros, mas que têm menor acesso aos 

mecanismos de poder, podendo ser de natureza étnica ou ativista, como lembra 

Melo (2003. p.24), aparece na pesquisa para ilustrar o grupo focal em que o discurso 

do sujeito coletivo é empiricamente reprodução social de uma minoria.  

O termo minorias sociais se justifica nas dificuldades desse grupo em serem 

jovens, do gênero feminino, mães, moradoras de comunidade, de baixa renda, além 

de ter um tempo disponível reduzido, devido à sobrecarga de tarefas e obrigações 

diárias.   

Melo (2003. p.34) considera que o conceito de “camadas populares” engloba: 
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Gente de baixa condição social, empregada ou não, que articula uma 
identidade com experiências aparentemente díspares (mas comuns), nem 
sempre nos moldes clássicos da política (partido, sindicatos, etc.), com base 
nas relações com as camadas dominantes e da necessidade de resistir às 
suas imposições, por meio de uma formação cultural própria; subalterna, 
mas de forma alguma inferior.  

 

 

O conceito de “camadas populares” é preferível ao de “classe social”, pois a 

palavra “classe” simboliza, a priori, a classe trabalhadora, quando o que se quer 

mostrar é a formação de uma comunidade com valores e percepções em comum, 

que pertencem a uma realidade restritiva dos direitos sociais. 

  

 

4.3.2 Lazer como Resistência da Tradição Cultural 

 

 

O momento de lazer é visto pela elite que está no poder como um espaço de 

reunião e resistência, como possibilidade de organização da luta dos menos 

favorecidos. Não é novidade a tentativa da elite em controlar o lazer das camadas 

populares. No capítulo I, perpassando pela história das civilizações que 

influenciaram na conjuntura atual de cultura, é perceptível a tentativa da elite (clero, 

nobreza, burguesia) de dominação do tempo e atividades de lazer das classes com 

menos privilégios. 

Foi a partir das investigações de Thompson sobre as classes operárias, que 

se expande a compreensão do lazer como momento de resistência de um estilo de 

vida que foi de forma avassaladora modificado com a Industrialização. Os 

parâmetros de toda uma geração cultural foram sobrepostos por novos hábitos e 

formas de organização / controle do tempo. Fenelon (1995) interpreta o pensamento 

de Thompson, resumidamente:  

 

 

Thompson propõe uma outra maneira de buscar e investigar as 
“experiências” dos trabalhadores, não apenas em suas relações 
econômicas mas nos seus modos de vestir e de morar, de comemorar, de 
festejar, de cantar, de transmitir suas tradições orais, de viver com elas ou 
de resistir às transformações também como vivência cotidiana, em seu dia-
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a-dia,  e esta é uma nova maneira de ver a luta de classes em seu processo 
histórico. (apud MELO, 2003. p.37) 

 

 

Os trabalhadores sobrecarregados encontravam no seu momento de lazer um 

tempo para se expressarem através da cultura popular, de certo, nem sempre o 

faziam intencionalmente, o tinham como válvula de escape e de diversão. Enquanto 

a elite tentava impor a sua cultura hierarquizada verticalmente, com ou sem ter 

consciência, os trabalhadores desenvolviam movimentos de resistência cultural 

através do lazer. Para Melo (2003. p.55):  

 

 

O lazer é uma experiência cultural que não é apenas determinada 
mecanicamente pela base econômica, nem tampouco é livre e idealizada. É 
fruto de expressão ativa de relações sociais e das lutas que se estabelecem 
no cotidiano das camadas populares. Assim, os estudos etnográficos 
poderiam muito contribuir com tal perspectiva, por nos permitir chegar mais 
próximo da realidade concreta daquelas camadas. 

 

 

 A pesquisa etnográfica desenvolvida para este trabalho considerou os 

apontamentos desses autores, livre de preconceitos, mergulhou no mundo do grupo 

focal entrevistado, face à etnografia do grupo, para fazer uma análise mais complexa 

dos desejos e anseios de uma minoria social da comunidade onde a autora 

trabalhou por dois anos. 

 Fazendo uso das palavras de Debord (1997), “o sujeito da história só pode 

ser vivo produzindo a si mesmo, tornando-se mestre e possuidor de seu mundo que 

é a história, e existindo como consciência de seu jogo” (Apud Melo, 2006. p.32). As 

políticas de lazer serão transformadoras da realidade social, quando idealizadas 

para uma mudança positiva, para formação de cidadania e emancipação do sujeito.  

 

 

4.3.3 Apropriação da Cidade pelo Cidadão 

 

 

A relação do cidadão com a cidade é reflexo das condições dos espaços / 

equipamentos públicos e do uso correto dos mesmos. Ao entender que a cidadania 
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é um processo em construção, todos deveríamos trabalhar para uma melhor 

convivência em comunidade.  

Os resultados da pesquisa mostram que os debates dentro das reuniões 

comunitárias não se encaminham para essa lógica. Uma das jovens relata que foi no 

Projovem que modificou a sua percepção sobre cidadania. Na disciplina de Ação 

Comunitária os jovens passam a se engajar em ações que tragam melhorias para o 

bairro, entendem que eles mesmos podem ser o sujeito da história.   

A mudança no discurso das jovens é conseqüência também das vistas-

técnicas aos pontos turísticos da cidade, ao entrarem em contato com os 

equipamentos de lazer da cidade, (re) conhecem outra cidade, a dificuldade de 

pertencimento é complicada.  

A partir do momento que identificam os equipamentos como seus, como parte 

da estrutura de lazer que a cidade oferece a todos os moradores permanentes e 

temporários, as jovens ampliam o olhar crítico e buscam saber sobre obras públicas, 

responsabilidade sobre os bens, como podem intervir ou participar dos projetos 

existentes dentro dos atrativos.  

 

 

A chave do processo deve ser a reintegração do cidadão à cidade. 
Enquanto o cidadão não reconhecer e reivindicar a cidade como 
efetivamente sua, enquanto não se der um banho de cidadania na cidade, 
todas as medidas serão sempre paliativas. (MELO, 2003. p.79) 

 

 

A experiência de uma educação para o lazer fora da escola, em contato com 

o espaço público, propiciado pelas visitas-técnicas de Qualificação Profissional de 

Turismo e Hospitalidade, ajudou a sensibilizar os jovens que participaram ao 

estimular uma relação afetuosa entre a cidade e o individuo, ao aumentar a auto-

estima do jovem cidadão e, principalmente, ao desenvolver um sentimento de 

pertencimento e bem querer do espaço público que passam a usufruir, caminhando 

para a inclusão social.  

 

 

O animador cultural que trabalha em comunidade de baixa renda deve 
apresentar ao cidadão as diversas possibilidades de lazer que sua cidade 
possui. E nesse processo, historicizar a cidade, contribuir para o refletir 
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sobre  seus problemas, contribuir com a re-identificação da / com cidade. 
(MELO, 2003. p.81) 

 

 

 Na expectativa de quebrar o diálogo no senso comum e estimular 

interpretações mais críticas sobre os fatos, contribui-se com o pensamento de Melo 

em que a exclusão social não é conseqüência única e exclusiva do local de moradia 

ou condições financeiras, trata-se de uma questão de educação.  

 Os atrativos visitados durante o curso de qualificação, na cidade de Niterói, 

foram em maioria gratuitos ou a preço popular, todos ofereciam desconto de 50% 

para estudantes. A Região Oceânica de Niterói dispõem de atrativos naturais como 

parques e praias, que apesar de se serem atividades de lazer de baixo custo, as 

jovens do grupo focal não os freqüentavam, por não se identificarem com o público e 

pela falta de estímulo a uma educação para lazer. 

 

 

4.4  ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NAS POLÍTICAS DE LAZER DA 

JUVENTUDE 

 

 

Os poderes públicos devem ter políticas articuladas com intervenções para 

superar as desigualdades e injustiças sociais. E a comunidade deve estar 

organizada para cobrar uma atuação efetiva dos poderes constituídos. 

As propostas de ação da “pedagogia da animação” no âmbito específico do 

lazer, ou seja, da cultura vivenciada no tempo disponível seriam discutidas e 

elaboradas em conjunto com as comunidades locais. 

4.4.1 A Juventude de Hoje 

 

 

No sentindo de adequar a comunicação e as inter-relações com os jovens 

para uma educação para o lazer, em que o animador cultural deve ser um mediador, 

é interessante questionarmos a juventude de hoje. Quem é? O que gosta? Que tipo 

de linguagem e vocábulos tem acesso? Como prefere se expressar? Quais as suas 

dificuldades? 
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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, 2006. p.60) 

 

 

 A tradição escolar brasileira que distancia o estudante do educador contribui 

para evasão do jovem dos espaços de educação e criação. O ambiente acadêmico 

por mais que apresente um discurso voltado para o social, nem sempre está 

disposto a mergulhar no universo dos jovens, a escutar suas vivências, a interagir 

antes de intervir.  

Observa-se na elaboração de políticas públicas, dos programas 

governamentais e até mesmo dos projetos de extensão na Universidade, que se 

justificam na sua função de inclusão social e envolvimento comunitário, a falta de 

preocupação no processo de idealização em consultar a comunidade sobre as suas 

necessidades, prioridades, às vezes, nem ao menos de conhecer o espaço e as 

pessoas da comunidade. 

“Gandini chega a distinguir a educação, sobretudo a escolarização como uma 

mercadoria, cujo consumo está restrito às camadas mais privilegiadas e cuja oferta 

também é dirigida a essas mesmas camadas”. (apud MARCELLINO, 1987. p. 45). 

Os projetos de extensão das Universidades Públicas estão sendo criados pensando 

exclusivamente no desenvolvimento profissional do universitário, gerar status para a 

Universidade, apontando soluções para resolver as demandas do mercado. 

Esquece-se da essência na proposta dos projetos de pesquisa e extensão que é de 

contribuir com soluções para as demandas da comunidade ao entorno. Sem diálogo 

como é possível?  

Esse diálogo nas políticas de juventude implica escutar os jovens porque toda 

experiência geracional é inédita, só sabe o que é “ser jovem hoje”, quem é jovem no 

mundo de hoje. No Brasil, tal como pelo mundo afora, os jovens são os mais 

atingidos, tanto pelas transformações sociais, que tornam o mercado de trabalho 

excludente e mutante, quanto pelas distintas formas de violência física e simbólica, 

que caracterizaram a sociedade do fim do século XX e persistem neste início do 
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século XXI. A entrevista com a socióloga Regina Novaes8, referência no Brasil nos 

estudos sobre a juventude, esclarece resumidamente quem é o jovem brasileiro:  

 

 

Os jovens representam 20% da população brasileira e suas demandas são 
diversificadas, já que entre eles há diferenças e desigualdades sociais. [...] 
Ao preconceito e à discriminação de classe, gênero e cor adiciona-se ainda 
o preconceito e a “discriminação por endereço”. Isso porque pelo Brasil 
afora há favelas, conjuntos habitacionais, periferias que expõem 
particularmente os jovens à violência e à corrupção dos traficantes e da 
polícia. Apenas por morar nessas áreas pobres e violentas, os jovens 
tornam-se suspeitos e criminosos em potencial. Enfim, a juventude 
brasileira espelha a sociedade brasileira e, em tempos de globalização, é 
afetada por rápidas mudanças tecnológicas, pelo sentimento de 
insegurança e pela dificuldade de projetar o futuro. 

 

 

 Segundo o Manual do Educador do Projovem (2006. p.12):  

 

 

As disparidades de renda são grandes entre os jovens. Em 2002 (Censo do 
IBGE. Elaboração Ipea): a maioria (58,7%) vivia em famílias que tinham 
uma renda per capita menor do que um salário mínimo [dentre esses 
encontrados 12,2% (4,2 milhões) em famílias com renda per capita de até ¼ 
do salário mínimo]. Apenas 41,3% (14,1 milhões) viviam em famílias com 
renda per capita acima de 1salário mínimo. 

 

 

 Muitos jovens partilham de desconfiança em relação a programas e ações 

governamentais, conhecidos pela descontinuidade administrativa, pela fragmentação 

e pelos grandes hiatos entre o que é prometido e o que é realizado. Por esses e 

outros motivos – como as dificuldades de acesso às informações e o medo de deixar 

precárias fontes de renda – muitas vezes há também uma resistência emocional do 

jovem a se envolver com uma segunda chance de formação escolar.  

 

 

No entanto, para trabalhar nessa perspectiva, precisamos estar cada vez 
mais antenados e dispostos a compreender esses movimentos que são 
gerados pela juventude, nas ruas e em seu cotidiano. Também devemos 
estar dispostos a melhor compreender a dinâmica de vida desses jovens, 
afastando-nos de qualquer resquício de moralismo e conservadorismo em 
nossas abordagens. E por fim, devemos afastar-nos tanto de posturas 

                                                 
8 Entrevista com Regina Novaes. 23/08/2007. Juventude em formação. Disponível em: 
www.democratizacaocultural.com.br/conhecimento/entrevistas/paginas/070823_juventude_formacao.aspx 
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ingênuas e extremamente otimistas, quanto de posturas por demais 
pessimistas, acerca de nossas possibilidades de intervenção. (MELO, 2003. 
p. 98-99) 

 

 

Considerando-se o perfil de renda e, também, outros indicadores de 

desigualdade social, evidenciam-se no Manual do Educador do Projovem (2006. 

p.12) alguns dos principais problemas com os quais depararam hoje os jovens 

brasileiros: 

 
 
• Acesso restrito à educação de qualidade e frágeis condições para a 
permanência nos sistemas escolares; 
• Inadequação da qualificação para o mundo do trabalho; 
• Envolvimento com drogas, gravidez precoce, morte por causas 
externas (homicídio, trânsito e suicídio); 
• Baixo acesso às atividades de esporte, lazer e cultura. 

 

 

 Ainda na entrevista com a Regina Novaes “quais os principais desafios para a 

formulação de políticas públicas para a juventude”, a entrevistada comentou que a 

resposta está na dificuldade em sua operacionalização, como a efetivação do papel 

indutor de processos participativos e orgânicos em nível federal, estadual e 

municipal, mas sem se deixar levar por interesses conjunturais de grupos ou 

partidos políticos. Além do desafio da integração e complementaridade entre os 

programas, deixando para os jovens alguma margem de escolha. “Sem aumentar o 

campo de possibilidades de escolhas não se estimula a sua emancipação”. 

 

 

 

4.4.2 A Pedagogia da Animação 

 

 

Nesse sentido, a “pedagogia da animação” é uma pedagogia do movimento 

desencadeado a partir da vivência dos estudantes, em uma escola idealizada para 

ser um centro de cultura popular, inspirada nos pensamentos de Paulo Freire, 

Marcelino e Melo. 
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O que importa, em termos da proposta da “pedagogia da animação” é 
encará-la na perspectiva da mudança, relacionada a todo um processo 
amplo de educação, que considere as relações entre as possibilidades da 
escola e as potencialidades educativas do lazer, não como a “redenção” de 
uma situação social injusta, mas como canal possível para a busca de 
transformações, aqui e agora. (MARCELLLINO, 1987. p.143-144)  

 

 

A escola deverá se estender a todo o seu entorno, uma escola que interaja 

com o bairro onde está localizada, que seja efetivamente para a comunidade, 

através da participação comunitária, ultrapassando o seus muros. Uma escola que 

não seja excludente em suas práticas de ensino, que respeite as particularidades na 

aprendizagem de cada aluno, em uma relação mais próxima e informal do educador 

com o estudante, em vista à formação de um cidadão crítico e participativo. 

Mas esse modelo de instituição está vinculado a uma boa gestão dos 

recursos humanos e materiais. A escolha do corpo docente é essencial na 

idealização e execução das estratégias pedagógicas da animação cultural. A 

compreensão da função do animador cultural é a chave para a sensibilização e 

conscientização sobre a “pedagogia da animação” nos trabalhos com a comunidade. 

 

 

O papel do animador cultural é contribuir no processo de desvendar as 
condições em que se apresentam na sociedade, pensando perspectivas de 
intervenção, considerando os movimentos alternativos de contestação. 
Estimular uma postura produtiva e crítica para a formação de sujeitos fortes, 
cidadãos ativos. (MELO, 2006. p.31) 

 

 

 A pedagogia, vista dessa forma, estar longe do seu sentido conservador, nos 

espaços da escola ou não. Deve pensar um projeto de educação estética, de 

educação das sensibilidades, na formação de sujeitos críticos por meio do 

estabelecimento de novos olhares acerca da realidade para a criação de uma nova 

ordem social. 

“A experiência estética é o grande valor das obras de arte, aquilo que elas 

devem ocasionar. O potencial da arte está na sua experimentação e no que 

desencadeia por meio dessa vivência.” (MELO, 2006. p.36) 

 “O ético está muito ligado ao estético.” (FREIRE, 2005. p. 34) “As 

sensibilidades simultaneamente expressam e contestam conjuntos de valores, da 
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mesma forma que os valores se ajustam e contestam determinadas percepções”. 

(MELO, 2006. p.56) 

Uma das tarefas do animador cultural é mesmo questionar e problematizar os 

conceitos de arte e estética construídos pela ideologia dominante.  

 

 

4.4.3 Planejamento Estratégico nas Políticas Públicas de Lazer 

 

 

A proposta de uma pedagogia da animação deverá ser planejada em todos os 

processos em conjunto com a comunidade local. Os moradores contribuíram para o 

mapeamento dos equipamentos, espaço e políticas de lazer, além de identificarem 

as dificuldades na comunidade para formularem uma ordem de prioridades no plano 

de ação a ser desenvolvido. Para Gastal e Moesch (2007. p.54): 

 

 

É necessário estabelecer processos de descentralização, nos quais as 
decisões dos cidadãos imponham maior exigência e capacidade das 
autoridades no aproveitamento das circunstâncias favoráveis, planejando 
algumas estratégias orientadas a incrementar as possibilidades culturais e a 
reestruturação urbana local. 

 

 

O planejamento estratégico requer medidas de controle durante todo o 

processo. A importância em saber onde está a não-conformidade do projeto / 

programa para evitarmos o re-trabalho na estruturação das propostas de 

intervenção. A construção de indicadores como medida de controle para avaliar o 

andamento das políticas públicas, evitará a desconsideração dos profissionais 

vinculados ao projeto, assim como a correta utilização da verba dos recursos 

materiais e a concretização de suas metas e objetivos. 

O planejamento estratégico trabalhado em um sistema aberto e fechado 

permite avançar no incerto e no aleatório. Para Morin (2005. p.192) “a estratégia é 

arte de utilizar as informações que aparecem na ação, de integrá-las, de formular 

esquemas de ação e de estar apto para reunir o máximo de certezas para enfrentar 

a incerteza”. 
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As políticas públicas de lazer devem se preocupar em terem continuidade, a 

sua meta não deve estar restrita ao prazo de implementação e de execução, devem 

contribuir para a qualificação do bem viver dos cidadãos e incentivar para que sejam 

multiplicadores do saber.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso procurou explicitar a complexidade do 

campo do lazer, uma atividade cultural milenar que, ressignificada numa conjuntura 

cultural, é estudada como um fenômeno social moderno, com características 

culturais perceptíveis das civilizações antigas. A dificuldade em enquadrar o que é 

lazer é ainda maior se pensarmos que a concepção da palavra é relativa, percebida 

em diferentes formas de acordo com os grupos sociais. A escolha em trabalhar a 

percepção de lazer e os seus sentidos, foi o portal para conseguir dialogar com as 

minorias sociais, sem criar uma situação de hierarquia e distanciamento. Todos, 

independentemente de nível de escolaridade e renda, têm experiências a contar, 

somos seres sinestésicos, a interpretação para cada ocasião é que muda.  

Procurou-se destacar neste estudo que a percepção de lazer é fruto de uma 

educação cultural, para o lazer. Deve-se ter um olhar mais crítico sobre como as 

oportunidades de escolhas das minorias sociais influenciam os seus momentos de 

lazer, com o sentido de ampliar o campo de possibilidades e não de julgar o que é o 

melhor ou mais adequado para elas. 

O investimento no lazer, no Brasil, vem se estruturando desde o final do 

século XX, com a entrada de grupos internacionais. O lazer muitas vezes aparece 

vinculado a outras secretarias de governo ou departamentos de empresas que 

relacionam o lazer com o esporte, a cultura e o turismo. Uma possível causa é a 

dificuldade dos governantes e cidadãos entenderem que o lazer é um direito social, 

é necessidade fundamental do ser humano, está no direito constitucional, no direito 

humano e inclusive nas diretrizes nacionais do Ministério da Saúde.  

O atraso do pensamento nestas questões são barreiras para a evolução do 

ser humano, que vê o mundo despedaçado, separado em categorias, quando se 

procura enfatizar, ao contrário, que há uma forte interligação entre todos os 

elementos vistos de forma compartimentada. Como distribuir água à população e só 

deixar ser usada para beber e cozinhar, proibir de usar no banho, para lavar roupa, 

escovar os dentes? Como acreditar que a alimentação é suficiente para a satisfação 

básica do homem, ou é prioridade à higiene pessoal? Para o atendimento de todas 
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as necessidades básicas não é correto oferecer uma em detrimento de outra, por 

não ser considerada de caráter emergencial. Não se pode colocar em círculos 

isolados cada necessidade: todas fazem parte de um ciclo vital; se complementam 

para o bem estar do homem.  

Outra discussão complexa é relativa ao tempo de lazer, o tempo que nos foi 

designado para o lazer a partir da industrialização, transformou os hábitos das 

pessoas, a relação entre elas e com o meio ambiente. Por mais que não estejamos 

apertando parafusos, como no filme “Tempos modernos”, de Charles Chaplin (1939), 

a nossa preocupação está voltada para o trabalho, não tanto com a especialização 

do método, mas com a superação das metas.  

O trabalhador tornou-se multifuncional, dedica-se a maior parte das horas 

diárias às funções de trabalho, em espaços que se adequaram à mudança do tempo 

de trabalho, para serem usados como ambiente para continuidade do trabalho 

acumulado da semana.  

A percepção de tempo não pode estar tão restrita, divido em tempo de 

trabalho e tempo de lazer, nem mesmo ser oposição um ao outro, não se realiza em 

um espaço específico, esta tendência em querer separar tudo é resquício de uma 

sociedade fragmentada pela mecanização das estruturas organizacionais, e 

influenciada por uma cultura científica cartesiana, da separação das explicações 

como um sinal de verdade. Longe de negar o avanço científico, mas essas verdades 

não são suficientes para conceber a diversidade dos fenômenos, estas aparecem 

nas ambigüidades e numa aparente confusão, desordem, no aleatório.   

É possível “sentir” ou invés de “gastar” o tempo. O tempo está sendo 

controlado sem respeitar as leis universais, a natureza não mais dita o tempo de 

trabalho, o tempo está baseado no relógio, no calendário gregoriano, desorientado 

do movimento da Terra e da Lua. É o que Kurz (1999) denomina de a “ditadura do 

tempo abstrato”, para Morin (2005. p.193) “somos controlados por poderes 

abstratos” e constata a necessidade de uma civilização da mente, para evoluir nas 

mudanças nas relações humanas.    

O simples aval de um gestor, não consegue coibir a imposição dominante nas 

propostas elitistas e capitalistas do lazer, que negam a possibilidade de acesso das 

camadas populares quanto à informação, criação, participação efetiva e ampliação 
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da cultura. Esta decisão deverá se constituir nos locais onde os danos sejam mais 

presentes e mais sentidos, desde que as populações se alertem ou sejam alertadas 

para seus deveres e direitos. 

O animador cultural deverá questionar e problematizar em sua atividade 

pedagógica profissional as noções de arte, cultura e estética dominantes, para que 

não reproduzam mecanicamente o que é apresentado pelos veículos de 

comunicação de massa da indústria cultural, no intuito de mostrar opções de 

escolhas e, principalmente, estimular uma postura crítica / ativa. 

Entende-se que a construção do conhecimento é mais fácil e trará melhores 

resultados quando se trabalha a cidadania com atividades em ambientes fora da 

escola, atividades lúdicas, prazerosas, que demonstrem que o bem público antes de 

ser do governo é nosso, somos nós que pagamos pela sua existência e 

manutenção, somos nós que usufruímos. A idéia de uma formação para o lazer é 

ampliar as regras de convivência das casas e salas de aula para a cidade, mas para 

isso é necessário que conheçam a sua cidade e as diversas realidades e culturas 

que podem existir em sua “grande casa”. 

Ao longo deste trabalho de conclusão de curso, a questão-problema foi 

trabalhada sutilmente, alguns referenciais teóricos são usados na tentativa de 

provocar novas visões de mundo, que foram sendo exemplificadas no decorrer das 

entrevistas. Os consensos e dissensos que aparecem nas falas do informante de 

elite e do grupo focal ajudam a compreender a percepção de lazer de acordo com as 

condições sociais do grupo focal, quando relatam suas vivências, seus momentos de 

lazer preferidos. A falta de acesso à informação e a dificuldade de apropriação dos 

equipamentos da cidade, as colocam à margem das possibilidades de lazer que a 

cidade oferece. 

Faz-se importante promover atividades fora do entorno do bairro para 

reconhecimento da cidade e envolvimento com a mesma. A participação efetiva só 

ocorrerá se os sujeitos compreenderem e dominarem os processos envolvidos e a 

realidade concreta dos espaços onde elas se dão.  

Deixa-se como uma proposta alternativa a utilização da cidadania na 

metodologia para pensar e organizar políticas de lazer. Também é importante buscar 
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o atendimento aos cidadãos de todas as classes sociais e raízes culturais em suas 

vivências de lazer. 

As políticas de lazer devem estar atentas às estratégias pedagógicas na 

idealização e implementação de programas / projetos, com a formação de uma 

equipe multidisciplinar. A agregação do papel pedagógico exige a transformação do 

profissional de lazer, da compreensão correta do conceito de animador cultural.  

O animador cultural quando entendido como mediador, um educador de 

sensibilidades, estará estimulando a busca do prazer, e, em seus sentidos mais 

ampliados, a diversidade de olhares sobre a realidade. 

O resultado da análise dos discursos nos leva a refletir sobre a importância de 

envolver todos os agentes sociais no processo de planejamento de políticas públicas 

de lazer, tendo em vista que a participação da comunidade local é essencial para a 

identificação dos problemas, para mapeamento dos equipamentos e atividades 

existentes e para entender as necessidades da comunidade. 

Um projeto de lazer voltado para a juventude da comunidade do Cafubá 

deverá estar atento aos momentos de lazer das crianças, em horários concomitantes 

com os das mães, em restaurar os espaços existentes na comunidade, em trabalhar 

com atividades esportivas que desenvolvam o senso crítico e que estimulem a união 

e organização da comunidade, por meio de fóruns, conselhos, associações.  

  Longe de se tratar de um trabalho finito, os assuntos apresentados sobre a 

Animação Cultural, constituem o início de uma reflexão em busca de adeptos e 

apaixonados pela temática para enriquecer o debate.   
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