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1 - APRESENTAÇÃO:

\ • .....1

Para o Ministério do Esporte, o papel ocupado pelo Esporte e o Lazer no mundo contemporâneo
não podem ser outro senão o de instância de emancipação e desenvolvimento humano. Imperioso se faz,
portanto, formular políticas públicas esportivas e de lazer que propiciem as condições necessárias para que
tais objetivos sejam impreterivelmente alcançados. Este é o compromisso do Programa Esporte e Lazer
da Cidade, que visa, em síntese, suprir a carência de políticas públicas e sociais que atendam às
crescentes necessidades e demandas da população por esporte recreativo e lazer, sobretudo daquelas em
situações de vulnerabilidade social e econõmica, reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social
a que estão submetidas.

O Programa sintetiza as referências teórico-metodológicas das experiências exitosas na área do
lazer e do esporte recreativo implementadas, predominantemente, por administrações de perfil popular e
democrático e por entidades representativas da sociedade civil organizada dedicada a projetos sócio-
culturais-esportivos.

Reúne também contribuições oriundas do meio acadêmico que vem construindo, por meio dos
cursos de graduação e pós-graduação e de um número crescente de grupos de pesquisa que se dedicam a
essa área, uma capacidade cada vez mais consistente de pensar o tema do esporte recreativo e do lazer.

Construir um programa com a pretensão de inaugurar uma nova concepção no trato com o lazer e
com o esporte recreativo, em um país cujas características são singulares por aspectos como: diversidade
climática, complexidade cultural ou ainda vícios históricos quase sempre presentes nas ações
assistencialistas e funcionalistas dos programas social-esportivos nas gestões públicas é sem dúvida um
grande desafio que nos propomos a enfrentar desde a criação desse programa.

O Programa está organizado em dois conjuntos de ações, visando à superação dos problemas
anteriormente mencionados. O primeiro desses dois conjuntos está voltado para a implementação do
projeto social denominado Esporte e Lazer da Cidade e que possui duas ações: a primeira envolvendo
todos os seus segmentos (criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, bem como pessoas com deficiência e
com necessidades educacionais especiais) e a segunda ação específica para atendimento da faixa etária a
partir de 45 anos denominado Vida Saudável, ambas voltados para a consolidação do esporte e lazer como
direitos sociais e, portanto, como política pública de estado que viabilize e garanta o acesso da população
brasileira a ações contínuas de esporte e lazer que respondam às necessidades localizadas nesse campo
da vida social, tendo, ainda nesse conjunto, uma ação para fomento e difusão de Eventos Interdisciplinares
de Esporte Recreativo e de Lazer.

O segundo conjunto está direcionado para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Esporte e do Lazer, para a configuração de um sistema nacional de documentação e informação esportiva,
para implementação de pesquisas de políticas públicas de esporte recreativo e de lazer (REDES CEDES) e
o fomento e difusão de eventos científicos e apoio a publicações.
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o Objetivo desse documento é a orientação do primeiro conjunto de ações, que contempla as ações
"Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de lazer", "Vida Saudável" e "Eventos
Interdisciplinares de Esporte Recreativo e de Lazer" com vista a possibilitar as entidades interessadas uma
melhor compreensão dos passos a seguir para elaboração, solicitação e execução destas ações.

2 - PRINCíPIOS NORTEADORES DA POLíTICA NACIONAL DE ESPORTE E LAZER:
- Da reversão do quadro atual de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social;
- Do esporte e do lazer como direito de cada um e dever do estado;
- Da universalização e inclusão social;
- Da democratização da gestão e da participação.
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3 - DIRETRIZES DESSE CONJUNTO DE AÇÕES:
- Auto-organização comunitária;
- Trabalho coletivo;
- Intergeracionalidade;
- Fomento e difusão da cultura local;
- Respeito à diversidade;
- Intersetorialidade.

4 - OBJETIVOS DESSE CONJUNTO DE AÇÕES:
- Democratizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer;
- Reconhecer e tratar o esporte e o lazer como direito social;
- Articular ações voltadas para públicos diferenciados nos núcleos de esporte e lazer, de forma a privilegiar
a unidade conceitual do programa;
- Difundir a cultura do lazer através do fomento a eventos de lazer construído e realizado de forma
participativa com a comunidade;
- Formação permanente aos agentes sociais de esporte e lazer (Professores, estudantes, educadores
sociais/comunitários, gestores e demais profissionais de áreas afins envolvidos no programa);
- Fomentar e implementar instrumentos e mecanismos de controle social;
- Aplicar metodologia de avaliação institucional processual às políticas públicas de esporte e lazer;
- Fomentar a ressignificação de espaços esportivos e de lazer que atendam às características das políticas
sociais de Esporte e Lazer implementadas e que respeitem a identidade esportiva e cultural local/regional;
- Orientar a estruturação e condução de suas políticas públicas de esporte e lazer nos poderes públicos
municipais e estaduais.

5 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE:

5.1 - PELC - Todas as faixas etárias:

Como parte do PELC, destacamos a dimensão do lazer como instrumento importante no
fortalecimento do esporte e lazer como direito social. Implementado através de funcionamento de núcleos
de esporte recreativo e de lazer, o PELC atende a todas as faixas etárias, sem abrir mão do atendimento a
pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, em atividades sistemáticas de oficinas de esporte,
dança, ginástica, teatro, música, orientação à caminhada, capoeira e outras dimensões da cultura local,
bem como a organização popular na realização de macros eventos de lazer.

Trabalhamos com a contratação de agentes sociais do lazer, aquisição de material de consumo e
permanente, formação continuada, eventos de esporte e lazer, ações essas financiadas pelo ME, devendo
a Prefeitura/Estado ou entidade não-governamental e OSCIP e Instituições de Ensino Superior
apresentarem sua proposta de contra partida para efetivação dessa parceria junto ao ME.

Esse projeto é respondido pela ação institucional "2667-Funcionamento de Núcleos de Esporte
Recreativo e de Lazer".

-f 5.2 - PELC - Vida Saudável:

Buscando dar conta de uma crescente demanda de políticas específicas para a população idosa em
nosso país, foi criada uma ação para esse fim denominada Vida Saudável e que visa implementar núcleos
de atividades físicas/práticas corporais, esportivas e de lazer à faixa etária a partir de 45 anos com vista à
melhoria da qualidade de vida dessa população, sem abrir mão do atendimento a pessoas com deficiência e
ou necessidades especiais, em atividades sistemáticas de oficinas de esporte, dança, ginástica, teatro,
música, orientação à caminhada, capoeira e outras dimensões da cultura local, bem como a organização
popular na realização de macros eventos de lazer.

Trabalhamos com a contratação de agentes sociais do lazer, aquisição de material de consumo e
permanente, formação continuada, eventos de esporte e lazer, ações essas financiadas pelo ME, devendo



a Prefeitura/Estado ou entidade não-governamental e OSCIP e Instituições de Ensino Superior
apresentarem sua proposta de contrapartida para efetivação dessa parceria junto ao ME.

Esse projeto é respondido pela ação institucional "2060 - Desenvolvimento de Atividades Esportivas
e Recreativas para a Terceira Idade - Vida Saudável".

~ CONCEITOS

A organização e operacionalização destas ações partem de alguns conceitos que afirmam a
concepção de nosso programa e são permanentemente difundidos pelos nossos colaboradores envolvidos
nas ações de formação dos agentes sociais, pará que juntos possamos fazer com que a comunidade
atendida por nosso programa possa compreender, desfrutar e refletir de forma crítica esses conceitos.

'" Lazer

o Programa Esporte e Lazer da Cidade entende o lazer como um "fenômeno tipicamente moderno,
resultante das tensões entre capital e trabalho, que se materializa como Um tempo e espaço de vivências
lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassado por relações de hegemonia" (Fernando Mascarenhas).

Dialoga-se com a compreensão de tempo disponível que reflete sobre a característica da livre
escolha da vivência ou da contemplação, da espontaneidade, do prazer, da felicidade. O duplo aspecto
educativo pelo e para o lazer é um grande desafio de nosso programa e busca ser vivido a partir das
diversas dimensões e conteúdos do lazer que vão para além das atividades esportivas (MARCELlNO).

Esporte

O Esporte e Lazer da Cidade parte da compreensão de que o esporte moderno é uma prática social
situada no quadro da cultura corporal, surgida no âmbito da cultura européia, por volta do século XVIII, com
caráter competitivo, cuja execução repousa essencialmente sobre a idéia de luta contra um elemento
definido: uma distância, uma duração, um obstáculo, uma dificuldade material, um perigo, um adversário
(Valter BRACHT). Na atualidade, identificamos que o esporte moderno apresenta duas dimensões: Esporte
de alto rendimento e esporte enquanto atividade de lazer. Definimos como dimensão do esporte a ser
consolidada em nossas ações o Esporte Recreativo ou de Participação ou de Lazer, cuja adjetivação do
conceito dessa dimensão é a compreensão de que em sua realização deve prevalecer o sentido lúdico, a
livre escolha na participação e a construção pelos próprios sujeitos envolvidos de valores, sentidos e
significados à prática desse esporte. O Esporte Recreativo se realiza em limites temporais e espaciais do
lazer como expressão de festa e alegria. Por meio dele o ser humano só, em pequenos grupos, ou em
multidão, vivencia situações esportivas lúdicas e prazerosas.

~ Cultura Lúdica

Para o Programa Esporte e Lazer Da Cidade, cultura Lúdica é a dimensão da cultura caracterizada
pelo processo de sociabilização pautado pela lógica da aprendizagem social centrada nos jogos, brinquedos
e brincadeiras construídos historicamente a partir das referências de inserção social da pessoa e/ou grupos
sociais.

® Cultura Corporal

No Programa Esporte e Lazer Da Cidade, Cultura Corporal é compreendida como a dimensão da
cultura constituída pela interação das práticas sociais esporte, jogo, dança, ginástica, capoeira, lutas dentre
outras, materializadas aos nossos olhos sob a forma de práticas corporais (COLETIVO DE AUTORES).

v
" Práticas Corporais

. '"'-"

A questão das práticas corporais do Programa Esporte e Lazer da Cidade parte do princípio de que
as atividades esportivas e recreativas podem estar associadas ao cuidar coletivo, por exemplo, na relação
entre lazer e saúde, de modo a contemplar tempo e espaço de vivências lúdicas e de organização da
cultura. Neste sentido, a relação entre prática corporal e saúde passa a incorporar a referência da saúde
coletiva: uma caminhada passa a ter outra referência e importância na vida de uma pessoa a partir do
momento que ele domina o porque e o não-porquê de sua caminhada ou então na promoção da
sensibilização e mobilização social nos espaços coletivos (serviços públicos de saúde, praças, parques,
centros culturais, associações de bairros), Em síntese, são expressões individuais e/ou coletivas do
movimento corporal, advindo do conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da
luta, da ginástica, etc., construídas de modo sistemático (nos núcleos) ou não sistemático (nos eventos de
esporte e lazer).

\..."



-::»

-l

----
-....J

.:»

-./

...J

-..I

--' Q

--
<:»

--
-..I
--"
'-./

V

.....-'

-../

'--'-.-
'--'
'--".-

, Atividade Física

E um dos modos de organização e realização das práticas corporais sistemáticas, construindo-se
em ação com gasto energético acima do repouso, entendida como um comportamento humano complexo e
voluntário e que tem na capacidade individual de realizar tarefas do dia a dia, respeitando as possibilidades
física, psicológica e/ou social é considerada uma característica que o indivíduo possui ou atinge como a
potência aeróbia, endurance muscular, força muscular, composição corporal e flexibilidade.

Animação Culfural

Uma proposta de intervenção pedagógica pautada na idéia radical de mediação que busca permitir
compreensões mais aprofundadas acerca dos sentidos e significados culturais que concedem concretude à
nossa existência cotidiana, construída com base no princípio de estímulo às organizações comunitárias,
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 (Victor Meio).

Operacionalização

l" Núcleos de Esporte e Lazer.

Os Núcleos têm por base expenencias de políticas sociais no âmbito do esporte e do lazer
desenvolvidas a partir dos anos 80 do século XX por administrações públicas do campo popular. São
espaços de convivência social do município, onde as manifestações esportivas e de lazer são planejadas e
desenvolvidas. As praças, as quadras, o salão paroquial e o campo de futebol em cada bairro são exemplos
de espaços destinados aos Núcleos. Nestes, as manifestações socioculturais, artísticas, intelectuais, físico-
esportivas acontecem tendo como princípio a gestão participativa e democrática.

O grande diferencial dos núcleos em nosso programa é a ressignificação dos espaços existentes e
a busca de espaços alternativos onde a comunidade exatamente não tem sido atendida por não ter espaços
específicos de lazer, acreditamos que a efetivação de políticas públicas leva a comunidade a auto
organização na busca desses espaços específicos.

Portanto os núcleos em nosso programa são os locais de referência da comunidade podem e
devem buscar descentralizar as suas ações/atividades nos demais espaços da comunidade sendo esses
espaços configurados como sub-núcleos, buscamos com isso evitar considerar como núcleo um espaço
que restrinja a comunidade à partici~ação em uma única atividade de lazer.

Apontamos as seguintes referências de metas a serem alcançadas por núcleo:

• Núcleos do PELC: 400 pessoas inscritas e 4.400 pessoas beneficiadas em eventos de lazer (a referência
aqui é que cada inscrito envolva 1 (uma) pessoa nas realizações de no mínimo 10 eventos durante a
duração do convênio) e que possa gerar em média 3 (três) atendimentos semanais a cada inscrito,
somando, portanto 4.800 atendimentos/mês.

• Núcleos do PELCNIDA SAUDÁVEL: 100 pessoas inscritas e 1.100 beneficiadas em eventos de lazer (a
referência aqui é que cada inscrito envolva 1 (uma) pessoa na realizações de no mínimo 10 eventos
durante a duração do convênio) e que possa gerar em média 4 (quatro) atendimentos semanais a cada
inscrito, somando, portanto 3.200 atendimentos/mês.

Com vistas a ampliar nosso atendimento a varras cidades distribuídas nas cinco regiões,
envolvendo o maior número de estados e do DF, estabelecemos limites no quantitativo de núcleos a serem
implementados em cada convênio, o que não impedirá de seguindo as orientações acima, esses núcleos
apresentem outros espaços como sub-núcleos.

Nos casos de municípios com até 20.000 habitantes os projetos deverão utilizar "metodologia
consorciada", isto é, prever o Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer em 5 (cinco)
municípios em média (municípios cuja distância inviabilize a metodologia consorciada serão avaliados, caso
a caso), sendo a quantidade de núcleos definida a partir da população de cada município envolvido .

- Municípios de 20.001 a 50.000 habitantes o projeto deverá prever o funcionamento de apenas 01
(um) núcleo;

- Municípios de 50.001 a 80.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 02 (dois)
núcleos;
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- Municípios de 80.001 a 110.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 03 (três)
núcleos;

- Municípios de 110.001 a 140.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 04
(quatro) núcleos;

- Municípios de 140.001 a 170.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 05
(cinco) núcleos;

- Municípios de 170.001 a 200.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 06
(seis) núcleos;

- Municípios de 200.001 a 230.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 07
(sete) núcleos;

- Municípios de 230.001 a 260.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 08
(oito) núcleos;

- Municípios de 260.001 a 300.000 habitantes projeto deverá prever o funcionamento de até 09
(dois) núcleos;

- Municípios acima de 300.001 habitantes poderão apresentar projetos para funcionamento de até
10 (dez) núcleos;

- Os projetos apresentados pelos Governos Estaduais e/ou suas vinculadas deverão atender, no
mínimo, a 10 (dez) municípios. A quantidade de núcleos deverá tomar como referência os critérios citados
nos itens anteriores.(número de habitantes);

GRUPO GESTOR

O conjunto de Núcleos existente em um determinado município é administrado por um Grupo
Gestor. Trata-se de uma instância de gestão do Projeto, com caráter deliberativo, composto pelos sujeitos
envolvidos diretamente no desenvolvimento das ações dos Núcleos de Esporte e Lazer. Possui as
seguintes atribuições:

O Acompanhar, coordenar, fiscalizar e monitorar as ações do Convênio;
O Efetivar a avaliação processual dos agentes sociais de esporte e lazer e das atividades

desenvolvidas;
O Realizar reuniões regulares;

Composição:
O Coordenador-Geral do Projeto;
O Representante da entidade conveniada (dirigente ou coordenador técnico);
O Representante da(s) entidade(s) parceira(s);
O Representante da Instância de Controle Social;
O Representante dos Coordenadores de Núcleos;
O Representante dos bolsistas;
O Representante da Comunidade atendida.

Obs: A Entidade conveniada deverá encaminhar (ofício) a SNDEL a composição do Grupo Gestor
após 30 dias do início das atividades.

Instância de Controle Social:

Os municípios, estados e instituições de ensino privado e não-governamentais deverão informar a
Instãncia (Conselhos, Comitês, Associações etc.), devendo a mesma ser citada no Projeto Básico e nos
Anexos I e XV do Plano de Trabalho, com suas respectivas assinaturas e que participará do Projeto Social
como responsável pelo controle social da execução do convênio. Para tanto, esta Instância de Controle
Social deve estar legalmente constituída, com a apresentação do termo de posse de seus membros, da
periodicidade de reuniões/atividades e da explicitação da forma de acompanhamento do projeto.

Atividades

/



As atividades a serem realizadas nos núcleos devem ser organizadas sob a forma de oficinas que
podem ter caráter permanente elou caráter rotativo de acordo com as características e interesses da
comunidade e a partir das inscrições de seus participantes, tendo nos Agentes Sociais de Esporte e Lazer
os principais responsáveis pelo incentivo ao processo de organização e mobilização popular. Essas
atividades são desenvolvidas em horários pré-estabelecidos, a partir da organização regular do tempo
pedagógico sobre o tema trabalhado Uogo, esporte, dança etc.), observada a lógica do planejamento
participativo, com a possibilidade de construir-se um conjunto amplo de vivências e experiências no campo
do esporte recreativo e do lazer, valorizando as atividades já realizadas e vivenciadas pela comunidade. É
fundamental para configuramos o PELC enquanto um programa de lazer, que os participantes freqüentem
no mínimo duas atividades diferentes.

Os núcleos devem, com a mesma importância, organizar e consolidar a realização de eventos de
lazer (festivais culturais esportivos, artísticos, gincanas, ruas de lazer, colônias de férias etc.) são aquelas
previstas em dias e horários estabelecidos em função de datas comemorativas institucionais, períodos de
ciclos culturais (festas nacionais, carnaval, festas juninas, festivais esportivos etc.) junto ao processo regular
de organização dos Núcleos. Esses eventos devem ser realizados, ora envolvendo um núcleo, ora
envolvendo mais núcleos com o objetivo de integração da comunidadee diálogo entre as experiências
vividas em cada núcleo. Torna-se imprescindível também a realização de macro eventos envolvendo todos
os núcleos em especial nas ações de lançamento do programa elou encerramento.

A quantidade de Núcleos e o número de pessoas a serem neles atendidas dependem da realidade
local e suas demandas, respeitando os limites estabelecidos nesse documento.

As atividades estimuladas nos núcleos baseiam-se na prática das culturas Corporal e Lúdica.
Oficinas culturais esportivas, artísticas (música, teatro, artesanato etc.), brinquedotecas, salas de leituras,
projeções e debates de filmes e eventos das mais diversas naturezas, jogos populares e de salão, danças
regionais, contemporâneas e clássicas, artes marciais, capoeira, ginásticas e esporte recreativo,
possibilitando o resgate da cultural local bem como o fortalecimento da diversidade cultural, promovendo a
interface das mais variadas manifestações e suas gerações, são exemplos de atividades de cultura
Corporal e Lúdica. Essas atividades são desenvolvidas de duas formas distintas, porém interligadas, quais
sejam, em espaços e tempos comuns e espaços e tempos específicos. Nos espaços e tempos comuns, os
conteúdos utilizados devem proporcionar a participação de todos os envolvidos, sejam eles crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais
especiais. Nos espaços e tempos específicos, cada grupo de participantes, de acordo com suas
características, desenvolve habilidades e capacidades diferentes. Esta lógica de trabalho situa os Núcleos
no quadro da Educação Inclusiva não excludente.

Agentes Sociais de Esporte e Lazer

Este projeto tem na figura dos agentes sociais de esporte e de lazer o protagonismo para
elaboração e efetivação das ações que são pautadas no princípio da gestão participativa. Reconhecemos
como agentes: os gestores, professores de educação física, educadores populares e comunitários, demais
profissionais de áreas afins ao lazer envolvidos diretamente na execução do programa, seja com recurso do
convênio, seja como contrapartida da entidade.

A ação de pessoal financiada pelo programa estabelece limite máximo de pessoas a serem pagas
pelo convênio, as atribuições de cada um e sua respectiva carga horária de trabalho.

Sugerimos que sejam apresentados como contrapartida das entidades:
Coordenador Técnico; ,
Professores de educação física ou profissionais de áreas afins (como referência 1 por núcleo);
Coordenador Geral (essa função, caso não seja possível no quadro de pessoal da entidade, pode
ser apresentada para pagamento com recurso do Programa, conforme limite destacado no item
abaixo).
Para melhor execução desse programa sugerimos, também, que o grupo de agentes sejam

coordenados e ligados ao setor de esporte da entidade conveniada (Secretarias, diretorias, coordenadorias,
entre outros).

O perfil e formação desses agentes atenderão as características e realidades locais, sendo
indispensável uma efetiva formação em serviço, com vista à qualificação das ações desenvolvidas.

Sugerimos que em locais de fácil a acesso à formação superior, sejam selecionados estudantes
e/ou professores de educação física, artes e outras áreas afins, sem deixar de lado as lideranças
comunitárias que desenvolvem as atividades nessa área nas comunidades a serem atendidas. Destaque
aos produtores culturais locais, aos capoeiristas, aos bailarinos, artistas plásticos, músicos, atores, entre
outros.

Limite de agentes a serem pagos pelo convênio:
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PELC - Todas as faixas etárias:

o 07 Agentes Sociais de Esporte e Lazer por Núcleo, a saber: 01 (um) Coordenador de Núcleo e 06
(seis) Bolsistas;

O 01 (um) Coordenador Geral quando a configuração de convênio abarque um conjunto de 02 a 10
Núcleos e assim sucessivamente (02 Coordenadores Gerais de 11 a 20 núcleos etc.).

PELC - Vida Saudável:

o 03 Agentes Sociais de Esporte e Lazer por Núcleo, a saber: 01 (um) Coordenador de Núcleo e 02
(dois) Bolsistas.

Obs: Orientamos que o conjunto de bolsistas a serem selecionados seja ligado a vivências no campo
das atividades físicas, práticas, corporais, esportivas, ginástica bem como a do campo das artes
(artesanato, plásticas etc.), teatro, dança, música, no sentido de proporcionar à população atendida pelo
programa um amplo leque de possibilidades de atividades.

Atribuições e Carga horária dos Agentes:

Coordenador técnico: Carga horária deve ser definida pela entidade proponente.

Atribuições:
o Coordenar a construção do Projeto Básico e do Plano de Trabalho encaminhado para solicitação do

Convênio;
o Coordenar o cumprimento do Convênio por parte da instituição/entidade conveniada.

OBS: esta função pode ser acumulada com a função de Coordenador Geral, o que possibilita uma
melhor execução do convênio.

Coordenador Geral: Carga Horária de 40 horas semanais.

Sugestão de organização da carga horária:
o 30 horas para atividades de coordenação das ações de planejamento, execução e avaliação das

atividades sistemáticas e assistemáticas, bem como a coordenação local da ação de formação
continuada dos agentes sociais de esporte e lazer dos Núcleos sob sua responsabilidade;

o 10 horas para desenvolvimento das atividades culturais esportivas e artísticas inerentes ao Lazer.
J
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Atribuições:
Coordenar os trabalhos do Grupo Gestor;
Submeter ao Grupo Gestor proposta de coordenação das ações de planejamento, execução e
avaliação das atividades sistemáticas e assistemáticas dos Núcleos sob sua responsabilidade;
Submeter ao Grupo Gestor proposta de coordenação e monitoramento das ações
desencadeadas pelos agentes sociais de esporte e lazer dos Núcleos sob sua
responsabilidade, bem como a proposta de formação continuada dos mesmos;
Realizar reuniões regulares com os coordenadores dos Núcleos e demais agentes sob sua
responsabilidade;
Encaminhar, regularmente, ao Coordenador Técnico do Projeto, relatório do funcionamento dos
Núcleos sob sua responsabilidade;
Manter reuniões sistemáticas com as instâncias de Controle Social;
Manter reuniões sistemáticas com a equipe gestora responsável para execução financeira do
convênio;
Manter o coletivo de agentes e a comunidade atendida informados sobre a execução financeira
do convênio;
Coordenar as ações de formação geral do convênio e acompanhar as formações em serviços
coordenadas pelos coordenadores dos núcleos.

Sugestão de organização da carga horária:

Coordenador de núcleo: Carga horária de 40 horas.

o 20 horas para atividades de coordenação das ações de planejamento, execução e avaliação das
atividades sistemáticas e assistemáticas, bem como a coordenação local da ação de formação
continuada dos agentes sociais de esporte e lazer do Núcleo sob sua responsabilidade;



o 20 horas para desenvolvimento das atividades culturais esportivas e artísticas inerentes ao Lazer.

Atribuições:
1. Submeter ao Coordenador Geral e ao Grupo Gestor proposta de coordenação das ações de

planejamento, execução e avaliação das atividades sistemáticas e assistemáticas do Núcleo
sob sua responsabilidade;

2. Submeter ao Coordenador Geral e ao Grupo Gestor, proposta de coordenação e monitoramento
das ações desencadeadas pelos agentes sociais de esporte e lazer do Núcleo sob sua
responsabilidade, bem como a proposta de formação continuada dos mesmos;

3. Responsável pela coordenação das ações sistemáticas, dos eventos e da formação em serviço
dos agentes do núcleo sob sua responsabilidade;

4. Desenvolver atividades junto à comunidade;
5. Realizar reuniões regulares com os demais agentes sociais de esporte e lazer do Núcleo sob

sua responsabilidade;
6. Orientar e solicitar dos agentes o permanente registro das atividades;
7. Encaminhar regularmente ao Coordenador Geral, relatório acerca do funcionamento do Núcleo

sob sua responsabilidade;
8. Participar das reuniões do Grupo Gestor, quando convocado;
9. Manter reuniões regulares com as instâncias de Controle Social.

Bolsista: Carga Horária 20h preferencialmente (podendo, de acordo com a realidade local, ser
permitido carga horária de 40h o que ocasionará a diminuição de nOde bolsistas aprovado).

Sugestão de Organização da carga horária dos Bolsistas:

o 14 horas para a participação no acompanhamento das atividades sistemáticas (no caso de 40
horas, serão 32 horas dedicadas a essas atividades).

o 06 horas distribuídas na participação em atividades de mobilização comunitária (reuniões,
encontros com lideranças etc.), no acompanhamento das ações de planejamento e avaliação do
Núcleo e das atividades assistemáticas desenvolvidas, formação em serviço (no caso de 40 horas,
serão 08 horas dedicadas a essas atividades).

1.
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Atribuições:
Participar do planejamento das atividades sistemáticas e assistemáticas do Núcleo;
Acompanhar as atividades sistemáticas do Núcleo, auxiliando o responsável por elas em seus
procedimentos organizativos e didático-pedagógicos;
Participar das atividades de mobilização comunitária;
Participar das ações de Formação Continuada;
Participar do processo de construção dos relatórios sobre as atividades desenvolvidas no Núcleo;
Indicar, dentre seus pares, representante junto ao Grupo Gestor;
Suas funções poderão estar ligadas às atividades fim (oficinas, eventos) e/ou atividades meio
(administrativo e serviços gerais).

Formação dos agentes sociais de esporte e lazer:

Proposta Metodológica:

_Realizada de Forma Modular:

1-Módulo Introdutório (32 horas) I Vida Saudável (24 horas)
11- Módulo de Aprofundamento IFormação em serviço (duração do convênio) Obs: com o repasse da verba
de pagamento de consultor para a realização de palestras e oficinas com carga horária de até 16 horas.
111-Módulo de Avaliação (32 horas ou 16 horas) I Vida Saudável (24 horas)

Organizada em três fases, atendendo os princípios da educação popular:
O Estudo da realidade;
o Organização do conhecimento;
O Aplicação do conhecimento.
Obs: Estas fases estão subdivididas para efeito didático, mas devem se apresentar de forma imbrica.

Desenvolvida através de:

/



o Visita monitorada aos locais de realização das atividades;
O Construção de oficinas envolvendo a comunidade participante
O Exposições orais;
o Trabalhos em grupo;
O Vivências dos conteúdos abordados;
O Exposição de filmes e documentários;
o Leituras e produção de textos;
O Estudos de caso;
O Reuniões de planejamento das ações;
O Reuniões para organização dos relatórios;
O Vídeo-conferência.

I. MóduloIntrodulório

1.1 - Orientações para o (a) conveniado (a):

o Deve ser realizado dentro dos primeiros 2 (dois) meses do programa;
o Realizada, sempre que possível, com a presença de um representante da Coordenação Nacional

do Programa (Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e Lazer);
o Pode fazer parte do processo de seleção e contração dos agentes;
o Deve ser informada, via ofício a SNDEL, com antecedência mínima de 10 dias, indicando data,

consultor (a) convidado (a), local de realização e programação;
o Deve ser realizada pelos Consultores Nacionais do Programa tendo como referência: um consultor

(a) para convênios com até 30 agentes; dois consultores para convênios entre 31 e 100 agentes; 03
consultores para convênios com acima de 100 agentes.

o Deve ser disponibilizada cópia do Projeto Básico e do Plano de Trabalho a todos os participantes;
o Deve ser providenciada a cópia dos materiais didáticos solicitados pelos consultores;
o Deve ser realizada em local com estrutura suficiente para o desenvolvimento de oficinas dos

conteúdos do lazer e as palestras;
o Deve contemplar visita aos locais de funcionamento dos núcleos / suo-núcleos:
o Carga horária de 32 horas organizada de acordo com a realidade local;
o Presença indispensável de todos os agentes (gestores, entidade de controle social, coordenadores

e bolsistas); .
o Deve se organizado de acordo com os conteúdos, metodologia e materiais didáticos do Programa;
o Deve ser realizado, durante esse período, reunião institucional entre os representantes do ME e da

entidade conveniada;
o A entidade deve enviar (via eletrônica) no prazo de 15 dias após a realização deste módulo,

relatório que contemple: programação, local, carga horária, consultor, conteúdos, metodologia,
materiais utilizados, duração, limites e avanços, avaliação do consultor por parte da entidade e dos
agentes, número de agentes presentes, avaliação da participação dos agentes, avaliação dos
conteúdos abordados, da infra-estrutura, da metodologia e dos materiais didáticos utilizados e fotos.

1.2 - Objetivo:

o Conhecer e refletir sobre a realidade local.
o Apresentar os princípios, diretrizes, objetivos e operacionalização do PELC aos agentes envolvidos;
o Realizar dinâmicas de apresentação dos agentes;
O Socializar o projeto básico aprovado pelo ministério;
o
o Oportunizar aos agentes os conhecimentos básicos da concepção e das características fundantes

do programa para a sua efetivação;
o Destacar os princípios para o planejamento participativo com vistas a subsidiar a construção do

projeto político pedagógico do PELC local.

1.3 - Conteúdos:

PELC - Todas as faixas etárias:

o Programa Esporte e Lazer da Cidade: princípios, diretrizes, características, atividades e
operacionalização;

o Conhecimentos básicos sobre Esporte e Lazer: os conceitos e suas relações - esporte, lazer,
cultura, brinquedos e brincadeiras, cultura corporal, cultura lúdica, práticas corporais, atividades
físicas, animação cultural;
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o Os conteúdos do lazer;
o Informações introdutórias para estimúlar a participação de todas as faixas etárias incluindo as

pessoas deficientes e com necessidades especiais.
o Características gerais de cada faixa etária a ser atendida;
o Características gerais para o atendimento de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;
o Cidade e campo: a resssignificação dos espaços;
o O Planejamento Participativo das ações: oficinas, formação em serviço e eventos;
o Subsídios para a construção de instrumentos de campo: relatórios, fichas, controle de material e de

freqüência, questionários e outros instrumentos de avaliação.

PELC - Vida Saudável:
o Programa Esporte e Lazer da Cidade: princípios, diretrizes, características, atividades e

operacionalização;
o Conhecimentos básicos sobre Esporte e Lazer: os conceitos e suas relações - esporte, lazer,

cultura, brinquedos e brincadeiras, cultura corporal, cultura lúdica, práticas corporais, atividades
físicas, animação cultural;

o Os conteúdos do lazer;
o Quadro demográfico da população acima de 60 anos e suas implicações sócio-econômicas;
o Características principais da faixa etária atendida;
o Características gerais para o atendimento de pessoas adultas e idosas com deficiência e/ou

necessidades especiais;
o Cidade e campo: a resssignificação dos espaços para atividades com adultos e idosos;
o Processo de envelhecimento e suas implicações;
o O Planejamento Participativo das ações permanentes, da formação em serviço, dos eventos etc.
o Construção de instrumentos de campo (relatórios, fichas, controle de material e de freqüência,

questionários e outros instrumentos de avaliação).

1.4 - Ementas:

PELC - Todas as faixas etárias:

Princípios e diretrizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade, bem como suas características e
orientações operacionais. Quadro rural e urbano atual - dados demográficos e o fenômeno migratório e
suas conseqüências para o campo e a cidade. Os movimentos sociais organizados e a reforma urbana. A
idéia de Cidade Educativa. Conceitos fundantes do Programa. O princípio do acesso à manifestação
cultural. O esporte em todas as suas dimensões e o lazer em suas dimensões de tempo/espaço/prática,
qualificando-o como instância de emancipação humana.

O Esporte e Lazer para todos: a inclusão social e as questões de gênero, idade, raça, etnia, religião,
das pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais e de altas habilidades. Esporte e Lazer ao
longo da vida: aspectos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento das crianças, jovens, adultos
e idosos. A escolha, a adequação e a segurança nas instalações e nas atividades de Esporte e Lazer.
Modalidades de atividades de Esporte e Lazer.

Modelo conceitual de gestão democrática. Parãmetros do Modelo Conceitual de Gestão: análise
situacional, diretrizes e critérios para a escolha dos municípios. Conceito de Planejamento Participativo. A
importância da interlocução com os dados da realidade local. Os papéis da comunidade e dos órgãos
gestores no Planejamento Participativo de Projetos de Esporte e Lazer; passos iniciais para implantação de
Projetos de Esporte e Lazer. A preparação de relatórios.

"',LC - Vida Saudável:

Princípios e diretrizes do Programa, bem como suas características e orientações operacionais.
Quadro rural e urbano atual - dados demográfico da população acima de 60 anos, suas implicações sócio-
econômicas e o fenômeno migratório e suas conseqüências para o campo e a cidade. Os movimentos
sociais organizados e a reforma urbana. A idéia de Cidade Educativa. Conceitos fundantes do Programa. O
princípio do acesso à manifestação cultural. O Esporte em todas as suas dimensões, e o lazer em suas
dimensões de tempo/espaço/prática, qualificando-o como instância de emancipação humana. Conhecer a
importância da prática regular das práticas corporais, atividades físicas, esportivas e culturais e de lazer
como meio de promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida. Conhecer as
principais características e as atividades de maior interesse e necessidade dessa faixa etária.

Modelo conceitual de gestão democrática. Parâmetros do Modelo Conceitual de Gestão: análise
situacional, diretrizes e critérios para a escolha dos municípios. Conceito de Planejamento Participativo. A
importância da interlocução com os dados da realidade local. Os papéis da comunidade e dos órgãos
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gestores no Planejamento Participativo de Projetos de Esporte e Lazer; passos iniciais para implementação
de Projetos de Esporte e Lazer. A preparação de relatórios.

11- Módulo de Aprofundamento: Formação em serviço

2.1 - Orientações para o (a) conveniado (a):

o Todos os conteúdos abordados no Módulo Introdutório podem ser aprofundados nesse módulo de
acordo com a necessidade dos agentes;

o As reuniões de planejamento e avaliação das atividades fazem parte desse módulo;
o Deve contar com o acompanhamento do consultor responsável pelo Módulo Introdutório;
o Deve ser enviado ao ME a proposta de cronograma dessas atividades assim que concluído o

planejamento da mesma e informadas as alterações (quando houver) através dos relatórios de
execução;

o Podem contar com parcerias das secretarias (educação, esporte e lazer, entre outras) e
Universidade locais para abordagem de temas afins;

o Podem ser realizadas ora por núcleo, ora unindo um ou mais núcleos;
o Deve conter vivências das possibilidades de conteúdos e atividades do Programa;
o Deve ser realizada durante toda duração do convênio, com periodicidade semanal, quinzenal ou

mensal, de acordo com a realidade local e as necessidades dos agentes;
o Devem abordar os conteúdos demandados pelos agentes com vistas a qualificar o atendimento da

população;
o Devem aprofundar as orientações básicas para estimular a participação de todas as faixas etárias

incluindo as pessoas deficientes e com necessidades especiais.

o Devem aprofundar as características das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;
o Deve ser realizado prioritariamente com recurso de contrapartida ou parcerias;
o Pode usar recurso oriundo de rendimento de aplicação financeira;
o A entidade deve elaborar, mensalmente, relatórios que contemple: os dados de presença,

programação, local de realização, carga horária, consultor (a), conteúdos, metodologia, materiais
utilizados, duração, limites e avanços, a avaliação do (a) consultor (a) por parte da entidade e dos
agentes, avaliação da participação dos agentes, avaliação dos conteúdos abordados, da infra-
estrutura, das metodologia e materiais didáticos utilizados.

2.2 - Objetivos:
O Aprofundar os conceitos e conteúdos do lazer;
O Planejar, de forma participativa, as atividades nos núcleos;
O Qualificar os registros: elaboração de texto, relato de experiência, relatórios, questionários,

pesquisas de campo, instrumentos de avaliação etc.
O Abordar temas de interesse do coletivo envolvido, com vista à qualificação as atividades;
O Desenvolver metodologias de avaliação processual das atividades, desempenho dos agentes e

execução do convênio.
O Sistematizar as experiências de formação em serviço desenvolvidas nos núcleos, com vistas à

publicação e divulgação a nível nacional.

METODOLOGIA
Estudo de caso;
Palestras;
Oficinas;
Reuniões de planejamento;
Leitura de textos;
Selecionar materiais didáticos (filmes, textos, músicas, etc).

2.3 - Conteúdos:

o Conceitos e concepções;
O Conteúdos gerais e específicos (gênero, etnia e igualdade racial, meio ambiente, violência, inclusão

social, pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, atividades físicas e saúde, ludicidade,
jogos populares, modalidades esportivas, linguagens artísticas, instrumentos didático-metodológicos,
dentre outros);

O Orientações de trabalho com registros e sistematizações de experiências e intervenções;
O Metodologias, mecanismos e instrumentos de avaliação;
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o Qualidade Social;
O Gestão de Políticas Públicas;
O Elaboração de Projetos;
o Gestão democrática e controle social.

2.4 - Ementa:

Esse módulo se dará em serviço, ou seja, será realizado no decorrer do convênio, de acordo com a
realidade de cada conveniado. Poderá ser semanal, quinzenal ou mensal, com a proposição de carga
horária previamente estabelecida e apresentada no Projeto Básico e no Plano de Trabalho na ação
"Formação" (em acordo com as informações presentes no item que trata das orientações de carga horária e
funções dos agentes deste documento). Os conteúdos abordados estarão diretamente ligados a demandas
e necessidades de aprofundamento de determinados temas de nosso Programa, assim como devem dar
conta de qualificar a execução do programa atendendo aos princípios, diretrizes, conceitos, concepção,
características apresentados no Módulo Introdutório. Tem o desafio de contemplar a formação de agentes
de diferentes níveis e em diferentes funções, mesclando os conteúdos de gestão e os conteúdos
pedagógicos do programa.

111-Módulo de Avaliação:

3.1- Orientações para o (a) conveniado (a):

-

o Deve ser realizado no período compreendido entre os 2 (dois) últimos meses do convênio;
o Realizada, sempre que possível, com a presença de um representante da Coordenação Nacional

do Programa (SNDEL);
o Deve ser informada, via ofício a SNDEL, com antecedência mínima de 10 dias, indicando data,

consultor (a) convidado (a), local de realização e programação;
o Deve ser realizada pelos Consultores Nacionais do Programa tendo como referência: um consultor

(a) para convênios com até 30 agentes; dois consultores para convênios entre 31 e 100 agentes; 03
consultores para convênios com acima de 100 agentes;

o Deve ser disponibilizado cópia do último relatório de execução enviado ao ME a todos os
partici pantes;

o Deve ser disponibilizado cópias de todos os instrumentos utilizados durante o convênio;
o Deve ser providenciada as cópias dos materiais didáticos solicitados pelos consultores;
O Deve ser realizada em espaço compatível ao desenvolvimento de oficinas dos conteúdos do lazer e

às palestras;
o Deve contemplar visita aos locais de funcionamento das atividades;
o Deve contemplar momentos junto à comunidade atendida;
o Carga horária de 32 horas organizada de acordo com a realidade local;
o Presença indispensável de todos os agentes: gestores, entidade de controle social, coordenadores

e bolsistas;
o Deve se organizada de acordo com os conteúdos, metodologia e materiais didáticos do Programa;
o Deve ser realizada, durante esse período, reunião institucional entre os representantes do ME e a

entidade conveniada;
O A entidade deve enviar (via eletrônica) no prazo de 15 dias após a realização deste módulo,

relatório que contemple: programação, local, carga horária, consultor, conteúdos, metodologia,
materiais utilizados, duração, limites e avanços, avaliação do consultor por parte da entidade e dos
agentes, número de agentes presentes, avaliação da participação dos agentes, avaliação dos
conteúdos abordados, da infra-estrutura, da metodologia e dos materiais didáticos utilizados e fotos.
A depender do período de realização deste Módulo, poderá compor o Relatório Final da Execução
pela entidade e que constituirá, também, a Prestação de Contas com convênio.

'..-'

1.2 - Objetivo:

o Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos de
experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes;

o Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor;
o Aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto;
o Planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio;
o Construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública;
o Revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir da necessidade dos agentes.- 1.3 - Conteúdos:
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Conceitos de Avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização;
Conceitos de qualidade social e política social;
Limites e os avanços no que se refere a princípios, diretrizes, características, atividades e
operacionalização do Programa;
Identificar as convergências e divergências dos conhecimentos básicos sobre esporte e lazer: os
conceitos e suas relações - esporte, lazer, cultura, brinquedos e brincadeiras, cultura corporal,
cultura lúdica, práticas corporais, atividades físicas, animação cultural;
Os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio;
Limites e avanços do atendimento de cada faixa etária;
Limites e avanços no atendimento de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;
Limites e avanços na ressignificação dos espaços;
Planejamento participativo para a continuidade dessa política pública;
Elaboração do relatório final.

1.4 - Ementa:

Identificação do atendimento dos Princípios, diretrizes do Programa, características e orientações
operacionais do Programa. Aplicação de instrumentos e mecanismos de avaliação, introduzindo alguns
conceitos de Avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização, qualidade social, política social.

Verificação do atendimento ao desafio de promover o Esporte e Lazer como direito social:
identificar como se deu à inclusão social e as questões de gênero, idade, (des) igualdade racial, etnia,
religião, o trato com pessoas com deficiência, com necessidades especiais e de altas habilidades. Esporte e
Lazer ao longo da vida: aspectos biológicos, psicológicos e sociais do desenvolvimento das crianças,
jovens, adultos e idosos. A escolha, a adequação e a segurança nas instalações e nas atividades de
Esporte e Lazer. Modalidades de atividades de Esporte e Lazer.

Avaliação do Modelo conceitual de gestão democrática efetivado na execução do programa.
Planejamento Participativo. A importância da interlocução com os dados da realidade local. Os papéis da
comunidade e dos órgãos gestores no Planejamento Participativo de Projetos de Esporte e Lazer; avaliação
apontando limites e avanços na experiência vivida, apontando os passos para continuidade de Projetos de
Esporte e Lazer. A preparação de relatórios.

Sugestões de temas a serem abordados na realização dos módulos acima descritos

o A lmportânciado lazer e esporte;
o A cidade e a degradação do tecido urbano e rural;
o O papel do lazer na reconstrução do sentido de Polis;
o Lazer e esporte como direito social;
o Cultura, Lazer e Esporte: conceitos e relações;
o Animação cultural, práticas corporais e atividade física: conceitos e relações;
o Duplo aspecto educativo da Animação Cultural;
o Animação Cultural, Minorias Sociais e Inclusão Social: uma compreensão multicultural;
o Brinquedos e Brincadeiras, Conceitos e concepções;
o Os interesses culturais em uma perspectiva interdisciplinar: possibilidades de intervenção
o As diversas possibilidades de trabalho com linguagens culturais;
o A relação do esporte com outras linguagens;
o Trabalhos multi e interdisciplinares;
o Padrões de organização da cultura: a questão do acesso aos bens de esporte e lazer;
o Os três padrões de organização cultural;
o O papel do animador cultural tendo em vista tais padrões;
o Espaços de lazer e esporte: ampliando o conceito;
o O que é um espaço de lazer;
o Adequação e preocupações com a segurança de espaços de esporte e lazer;
o Adaptação de materiais e espaços;
o Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer;
o Planejamento participativo de atividades de recreação e lazer;
o Noções de confecção de projetos e de relatórios finais;
o Como aliar diversos campos de objetivo (motor, social, políticos etc.);
o A tematização como possibilidade;
o Características biológicas, psicológicas sociais das diversas faixas etárias;
C Preparação de Projetos;
[J Paradigmas de Animação Cultural;
o Esporte: paradigmas - Esporte de Lazer X Esporte de Alto Nível - Cidadania e Emancipação;



o Experiências de Animação Cultural.

Eventos

Os eventos devem ser compreendidos como parte integrante da execução do projeto, pois são
mecanismo de fomento e difusão da cultura do lazer, devem ser organizados de forma coletiva e
participativa, com envolvimento direto da população envolvida, sugerimos ainda a busca de parceiros na
realização com vista à ampliação da capilaridade dos eventos, beneficiando nesses não apenas as pessoas
inscritas nas oficinas permanentes e/ou rotativas.

Os eventos devem ser organizados de forma participativa com a comunidade sendo indispensável à
relação permanente com as oficinas e demais atividades do programa.

Essa ação é responsável pelo indicador de pessoas beneficiadas devendo para isso tomar a
seguinte referência: cada entidade deve realizar no mínimo 1 evento por mês, e mobilizar cada participante
inscritos nas oficinas a levar pelo menos mais uma pessoa a participar de cada evento.

Exemplo:
1500 pessoas inscritas.
12 eventos.
1.500 pessoas a mais mobilizadas para cada evento.
12 x 1500 mobilizadas em cada evento + 1500 inscritas = 19.500 pessoas beneficiadas.

Os eventos podem ser:

Ruas de Lazer;
Festivais;
Colônias de Férias;
Gincanas;
Torneios;
Passeios Turísticos;
Trilhas Ecológicas;

Aporte Financeiro:

Na ação Funcionamento de Núcleo de Esporte e Lazer/PELC, possui recursos disponíveis para:
O Valores para os agentes sociais de esporte e lazer, no quantitativo já descritos no item Agentes

Socais de Esporte e Lazer:
Coordenador geral: R$ 1.000,00
Coordenador de núcleo: R$ 900,00
Bolsista: R$ 450,00

o Aquisição de material de consumo (no valor rnaximo de 20 % do valor solicitado) e material
permanente (no valor máximo de 10 % do valor solicitado);

O Formação Continuada de Agentes Sociais do Esporte e do Lazer (no valor máximo de 10 % do
valor solicitado);

O Promoção de Eventos de Esporte e Lazer (no valor máximo de 10 % do valor solicitado).

.~

Na ação Vida Saudável
O Valores para os agentes sociais de esporte e lazer, no quantitativo já descritos no item Agentes

Socais de Esporte e Lazer:
Coordenador de núcleo: R$ 900,00
Bolsista: R$ 450,00

O Aquisição de material de consumo (no valor rnaxrrno de 5 % do valor solicitado) e material
permanente (no valor máximo de 5 % do valor solicitado);

o Formação Continuada de Agentes Sociais do Esporte e do Lazer (no valor máximo de 5% do valor
solicitado );

O Promoção de Eventos de Esporte e Lazer (no valor máximo de 5 % do valor solicitado).

Operacionalização de cada ação:

PESSOAL:
1 - Contratos seguindo as normas trabalhistas previstas na CLT;
2 - Contratos terceirizados seguindo as normas previstas na Lei 8.666/96;
3 - Contrato de estagiários via CIEE e Universidades.



Não é aceito ressarcimento de despesas a trabalhos voluntários. Neste sentido, o termo voluntário
não pode estar em nenhum recibo produzido pelo convênio.

No caso do pessoal apresentado de contrapartida, apresentar contracheque, ficha de pagamento de
recursos humanos, ofício informando que o funcionário está disponibilizado ao Programa. No caso de
ONG'S, apresentar recibo de valores que seriam pagos aos seus integrantes pelo trabalho no programa,
unido a declaração que os mesmo abrem mão do respectivo pagamento.

AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE:
o Os itens não podem ser apresentados com valores superiores ao indicado na Portaria 200/2006

ME;
o No caso de itens que não constam na portaria acima citada deve ser tomado e registrado a partir da

consulta de três orçamentos, devendo contar sempre o de menor valor;
o A forma de aquisição deve seguir as normais apresentadas na lei 8.666/96.

DISTRIBUiÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA PINTANDO A LIBERDADE E PINTANDO
A CIDADANIA .

O Ministério do Esporte fornece materiais esportivos confeccionados pelos Programa Pintando
a Liberdade e Pintando a Cidadania, que possuem centros de produção em unidades prisionais
e em outros espaços comunitários de diversas regiões do Brasil. O material é distribuído de
acordo com os quantitativos abaixo.

o Bolas: 10 bolas de cada uma das modalidades oferecidas (voleibol, basquetebol,
handebol, futsal e futebol de campo) para cada 200 alunos.

O Redes: 01 par de redes de cada modalidade (1 para futebol de campo, futsal e
handebol; 1 para basquete e 1 para a modalidade voleibol) para cada 200 alunos
envolvidos.

o Uniforme: 01 camisa para cada aluno cadastrado.

FORMAÇÃO E EVENTOS:

o Devem seguir as orientações descritas nesse documento;
O Forma de execução e pagamento deve seguir as normas apresentadas na lei 8.666/96

Obs. 1: A contrapartida da Entidade proponente deverá respeitar os percentuais definidos na lei
11.178/2005 - lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Obs. 2: Não será exigida a contrapartida para recursos destinados às entidades de assistência
social e saúde registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (Lei 11.178/2005, art. 36, Parágrafo
único). Neste caso, estará sujeito à sanção do Ministro de Estado do Esporte.

Obs. 3: A contrapartida poderá ser de execução financeira (com a necessidade de ser depositado
na conta do convênio o valor apresentado e aprovado em Projeto Básico e Plano de Trabalho e de acordo
com a proposta de desembolso previsto no Anexo V deste) ou economicamente mensurável (podendo
ser: (i) pessoal do quadro ou disponível à entidade e que cedem suas horas de trabalho à mesma, (ii)
materiais a serem adquiridos durante a execução do convênio e que estarão disponibilizados ao projeto e
(iii) cessão de espaços), mensurando os valores a serem pagos. Neste caso, não precede depósito em
conta, mas é impreterível a apresentação de documentação comprobatória de cumprimento destes bens
e/ou serviços: declarações, recibos sem valor fiscal, notas sem efeito financeiro, notas comprobatórias de
aquisição de materiais etc.

5.3 - EVENTOS INTERDISCIPLlNARES DO ESPORTE RECREATIVO E DO lAZER:

Apóia a realização de projetos e eventos que contemplem a ocupação do tempo e espaço de lazer
a partir de ações transversais que envolvam temas afetos ao meio ambiente, à educação, à cultura e à
saúde, dentre outros.

Serão prioritariamente atendidos os pleitos de dimensão Nacional e Internacional.
O valor máximo de cada pleito nessa ação será de R$ 200.000,00.
Esses projetos são respondidos pela ação institucional 8473 "Promoção de Eventos Interdisplinares

do Esporte Recreativo e do Lazer".

6 - COMO PARTICIPAR:



6.1 - Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer - PELC/Desenvolvimento de Atividades
Esportivas e Recreativas para a Terceira Idade - Vida Saudável.

RECURSOS NACIONAL - ATRAVÉS DO EDITAL:
D Tomando como base as orientações para implementação do programa;
D Obedecendo aos critérios apresentados no Regimento e Regulamento para seleção e classificação;
o Apresentação do pleito on-líne:

RECURSOS DE EMENDAS INDIVIDUAIS:

o Tomando como base as orientações para implementação do programa;
o Apresentação do pleito on-line; .

6.2 - Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer:

RECURSOS NACIONAL E DE EMENDAS INDIVIDUAIS:

o Tomando como base as orientações para implementação do programa.
o Envio de ofícios para SNDEL constando informações básicas do evento: objetivos, valores, público

atendido, estados e cidades de realização;
o Após recebimento dos Ofícios, a SNDEL responderá para as entidades com o deferimento e/ou

indeferimento do pleito, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do ME e a análise
das propostas enviadas.

o No caso de deferimento será oficializado à entidade (via eletrônica e correio) os passos a serem
providenciados: Projeto Básico, Plano de Trabalho e Documentações.

7 - Passo-a-passo para apresentação do pleito on-line:
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1. Leitura do documento de Orientação para Implementação do Programa (arquivo em PDF), para
tomar conhecimento da concepção e operacionalização das ações do mesmo;
2. Leitura do regulamento e o regimento da Chamada pública (arquivo PDF);
3. Acessar "Apresentação do Pleito On-line";
4. Digitar o CNPJ da entidade;
5. Preenchimento do Pré-Projeto;
6. A entidade receberá um oficio (via eletrônica e correio) com as informações sobre seu pleito:
aprovação e as demais providencias ou reprovação com devido parecer. No caso dos pleitos de
emendas parlamentares individuais, a entidade receberá ofício de aprovação e providências a serem
tomadas, haja visto estes pleitos não estarem sujeitos ao Edital da Chamada Pública do Programa
Esporte e Lazer da Cidade;
7. No caso dos pleitos aprovados e emendas parlamentares, as entidade deverão enviar no prazo de
15 dias as documentações solicitadas para o endereço:

Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer (SNDEL)
Seleção Pública de Projetos - Programa Esporte e Lazer da Cidade
SAN QD 03 BL liA" 1°.Andar sala 1268 - Ed. Núcleo dos Transportes -DNIT
Brasília - DF

CEP: 70.040-902
8. Após conferências das documentações pela equipe técnica da SNDEL, no caso de estar completa, a
entidade receberá por via eletrônica e correio, ofício com login e senha exclusivos da Entidade;
9. A entidade deverá novamente acessar o campo "Apresentação do Pleito On-line" registra seu CNPJ,
identificado como CNPJ aprovado serão solicitado login e senha, liberando acesso para
preenchimento do Projeto Básico;
10. Click em Manual de Convênio, arquivo em WORD selecione e preencha os formulários do Plano de
Trabalho, Anexos: I, lI, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XV e XVI.
11. Caso seja aprovada a proposta, a Entidade receberá ofício (via eletrônica e correio) solicitando
documentações complementares para continuidade do Pleito.
12. Após conferência de toda documentação pela equipe técnica, o pleito será encaminhado para
Comissão de Seleção, que aprovará e classificará para composição da Carteira de Projetos, ficando
os projetos aprovados divulgados nesse certe e, de acordo com a disponibilidade orçamentária e
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financeira desse ME, estarão sendo encaminhados para os procedimentos de formalização do
convênio;
13. No caso de emendas parlamentares, os pleitos com documentação concluída, de acordo com a
liberação orçamentária e financeira das emendas serão encaminhados para os procedimentos de
formalização do convênio.

Fale conosco:
Departamento de Políticas Sociais do Esporte e do Lazer (DPSEUSNDEL):
Fones: 3429-6812
e-mail: esporteelazerdacidade@esporte.gov.br

mailto:esporteelazerdacidade@esporte.gov.br


MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

FORMAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS DO PROGRAMA

A Proposta de formação do Programa Esporte e Lazer da Cidade tem como eixos:

1 - Gestão de Políticas Públicas: este eixo contempla o objetivo de qualificar a gestão local
das políticas de esporte e lazer, orientar e qualificar a execução da gestão do convênio com o
Programa. Contempla conteúdos como: planejamento, construção de instrumento de gestão,
princípios, diretrizes, características e operacionalização do programa, conteúdos sobre avaliação do
programa entre outros.

2 - Organização do trabalho pedagógico: este eixo contempla o objetivo de qualificação
da concepção, conceitos, conteúdos, propostas metodológicas das ações da política pública de
esporte e lazer a ser desenvolvida pelo programa. Contempla conteúdos como: conceitos e suas
relações, características de cada faixa etária, característica do atendimento a pessoas com
deficiência, característica do atendimento na cidade e no campo, dentre outros.

A organização da proposta sob a forma modular se dá pela característica do PELC. Como
ele ainda é fruto da situação de sermos uma política de governo e não de estado, convivemos com
uma realidade de carência de políticas de formação de quadros na área do esporte e do lazer, o que
nos fez colocar a formação como ação indispensável de nosso programa, inclusive com liberação
específica de recursos para esse fim. A proposta modular nasce da intenção de atuarmos na
organização e difusão da proposta de formação local, partindo da situação de um país continental,
organizamos esta forma modular para que pudéssemos ter atuação direta em parte da proposta, ao
mesmo tempo em que estimulássemos a qualificação e implementação de uma formação em
serviço. Precisamos discutir a possibilidade de incluirmos a formação a distância como uma
possibilidade entre essa proposta de formação.

As fases da organização metodológica que apresentamos nessa proposta tem como base os
princípios da educação popular. Abaixo destacamos, para melhor compreensão, essas fases e seus
principais objetivos:

Estudo da realidade:
Objetiva possibilitar que os participantes da formação expressem suas idéias sobre os conceitos
básicos do programa, assim como conhecer a realidade local para a organização e implementação
do programa. Contempla a visita aos locais de realização das atividades propostas, a reunião com a
equipe gestora e com coordenadores e aplicação de dinâmicas de apresentação e relatos das
experiências dos agentes sociais envolvidos.

Organização do conhecimento:
Obetiva, partindo da realidade identificada, objetiva disponibilizar os conteúdos

historicamente construídos e socialmente vividos que nortearam a implementação do programa,
buscando deixar pistas e provocar uma permanente busca de novos conhecimentos para qualificação
da prática social vivida no programa. É dado como momento de desenvolver uma compreensão
crítica e científica das situações que estão sendo problematizadas e de ampliação da visão dos
sujeitos sobre sua realidade. Contempla a introdução dos conceitos e suas relações, os conteúdos
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referentes a características das faixas etárias atendidas, das atividades a serem realizadas, dos
espaços, da compreensão de cidade, seja na sua dimensão rural como na dimensão urbana, entre
outros conhecimentos que tenham sentido e significado a partir do estudo da realidade.

Aplicação do conhecimento:
Objetiva orientar a implementação do programa, apontando caminhos didático-

metodológicos, possíveis vivências, possibilidades de organização dos conteúdos, forma de
organização dos espaços para realização do programa, com vistas a intervir na realidade através do
programa, na busca da transformação social.
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Responsabilidades do Consultor:

1 - Realizar formação dentro das propostas apresentadas pelo ME;
2 - Informar a coordenação do programa sempre que for contactado por alguma entidade;
3 - Enviar proposta de programação à coordenação pedagógica do programa;
4 - Socializar os materiais didáticos que serão e/ou foram utilizados;
5 - Utilizar os materiais didáticos construídos pela SNDEL e os demais consultores;
6 - Enviar relatório das formações realizadas;
7 - Manter seu cadastro atualizado
8 - Assinar o termo de compromisso;
9 - Atender as referências de valores de Pró-labore apresentados pela tabela do MECIENAP

Sugestão de Roteiro para discussão;

~ Apresentação
~ Introdução

Sugestão de Textos para o eixo: Gestão

PELC- PrincípioslDiretrizes e Orientações Gerais
PELC - Controle Social
PELC - Perfil e formação dos agentes
PELC - Acompanhamento
PELC-Prestação de Contas
Planejamento Participativo
PELC - Formação e desenvolvimento de Quadros
Gestão de proj etos _
Planejamento participativo de atividades de recreação e lazer
Noções de confecção de projetos e de relatórios finais

Sugestão de Textos para o eixo: Organização do Trabalho Pedagógico

A importância do lazer e esporte:
A cidade e a degradação do tecido urbano e rural:
O papel do lazer na reconstrução do sentido de Polis:
Lazer e esporte como direito social:
Cultura, Lazer e Esporte: conceitos e relações:
Animação cultural, práticas corporais e atividade física: conceitos e relações:
Duplo aspecto educativo da Animação Cultural:
Animação Cultural, Minorias Sociais e Inclusão Social: uma compreensão multicultural;
Brinquedos e Brincadeiras, Conceitos e concepções:
Os interesses culturais em uma perspectiva interdisciplinar: possibilidades de intervenção;
As diversas possibilidades de trabalho com linguagens culturais;
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> A relação do esporte com outras linguagens:
~ Padrões de organização da cultura: a questão do acesso aos bens de esporte e lazer:
> Os três padrões de organização cultural;
~ O papel do animador cultural tendo em vista tais padrões:
> Espaços de lazer e esporte: ampliando o conceito:
> O que é um espaço de lazer:
~ Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer:
> Características biológicas, psicológicas sociais das diversas faixas etárias:
> Preparação de Projetos:
> Paradigmas de Animação Cultural:
~ Esporte: paradigmas - Esporte de Lazer X Esporte de Alto Nível - Cidadania e Emancipação:
> Experiências de Animação Cultural:

Textos do Livro que podem ser apresentados nesse material:

-'

~ O Esporte e lazer da Cidade e as fases da Vida
> Práticas Corporais na comunidade: pensando a inclusão na perspectiva do Gênero
~ Educação Intergeracionaf
> Qualidade de Vida na Velhice
~ A Cidade, o Cidadão, o lazer e a animação cultural
> As Artes no PELC
> Dança e suas manifestações
> Brinquedos e Brincadeiras
> Artes Marciais
> Atividade Física, esporte e Lazer.
> Ginástica Geral: Perspectiva no Programa Esporte e Lazer da Cidade
> Organização Social do Conhecimento
> A Arte Marcial do Teatro do Oprim ido
> A Construção Social da Infância e da Juventude a partir do fazer
> Juventude e Gênero
~ Envelhecendo sem tropeços
> As Práticas Corporais no Contexto Contem porâneo
> Como são pensados os Espaços e Equipamentos de esporte e lazer nas cidades

Obs: a produção deve conter: texto sobre a temática proposta; sugestão de oficinas, referências
bibliográficas, propostas metodológicas, materiais didáticos utilizados, apresentação em Power.

---
........;

---'
'-"

----
-

,/



ESPORTE
E LAZERrI':
DA CIDADE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer

Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Entidade:

Prefeito/Dirigente:

Secretario(a) de Esporte (ou secretaria responsável):

Coordenação geral:

Consultor( es):

Período de Realização:

Número de participantes:

ROTEIRO DE RELATÓRIO

I - Descrever os instrumentos e metodologia para estudo da realidade local.

11- Descrever mecanismos de:

1. Visita técnica aos núcleos (apresentar síntese);

2. Reunião com os gestores locais (apresentar síntese).

111- Apresentação ordenada dos temas gerais, sub-temas e temas geradores trabalhados (síntese

--' da programação) e metodologia por tema.

IV - Descrição dos filmes/documentários utilizados e síntese do debate:

v - Sobre os elementos fundantes do funcionamento dos núcleos (as atividades sistemáticas, os

eventos e a formação em serviço) e a construção de projetos - apresentar síntese do planejamento

construído;

VI - Avaliação (a partir do olhar dos agentes): síntese do instrumento de avaliação e síntese do

questionário;

VII - Avaliação dota) consultor(a):

1. Com relação ao cumprimento e organização do planejamento;

2. Com relação à programação e aos conteúdos trabalhados;

3. Com relação à avaliação dos participantes.

VIII - Registros fotográficos
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ESPORTE
E LAZERrI':
DA CIDADE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer

Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

AVALIAÇÃO - MÓDULO INTRODUTÓRIO

C) Agente Social de Esporte e Lazer
C) Convidado/Comunidade

C) Coordenador Geral ou de Núcleo
C) Outros - _

C) Gestor

Você deverá indicar A, a, c ou O nos itens abaixo. avaliando o Encontro de Formacão. sendo que:

A = Muito Bom I Excelente / Muito Importante

B = Bom I Boa I Bem
C = Razoável I Deixou a desejar

O = Inadequado / Ruim /Insatisfatório

Desde já agradecemos a sua colaboração!

Faça umX em um
, dos itens abaixo ".

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

1. Espaço(s) de realização da Formação

o que poderia melhorar? L ..

2. A qualidade do som (microfone, multimídia,
aparelhos de som e OVO etc.)

3. A qualidade das refeições / lanches

4. Os Conteúdos trabalhados de acordo com
os temas do Programa

5. A abordagem dos temas

J 6. A seleção does) filme(s)documentário(s) e
vídeo(s)

7. A discussão dos filmes auxílíou na
compreensão dos conceitos

-./ 8. A discussão dos filmes contribuiu com o
trabalho dos agentes sociais de esporte e
lazer

9. A abordagem e conteúdo da oficina temática
B CA

10. A abordagem e conteúdo do planejamento B CA

<:> 11. O respeito aos horários para início e término
Cdas atividades A B D

"-./

~ 12. O relacionamento entre os participantes A B C D
13. A sua freqüência ao longo da formação A B C D

14. O seu conhecimento e compreensão sobre o A B C DPrograma Esporte e Lazer da Cidade ANTES
da formação

'--'
......,.

/.

D

D



15. O seu conhecimento e compreensão sobre o
A B C DPrograma Esporte e Lezer da Cidade DEPOIS

da formacão
16. A sua capacidade para mobilizar a A B C Dcomunidade a partir do lazer após a formação
17. O relacionamento entre a consultor(a) e os

A B C Dparticipantes

18. A clareza nas explicações por parte do(a)
A B C Dconsultor(a)

19. O domínio do(a) consultor(a) sobre o A B C DProareme Esporte e Lazer da Cidade
20. As idéias e exemplos apresentados pelo(a) A B C Dconsultor(a) para melhorar o funcionamento do
PELC

21. A Programação Cultural/ Furdunço
A B C D

22. A Organização do Trabalho Pedagógico DA
A B C DFormação

23. As visitas nos locais de funcionamento do A B C DPELC (núcleos)

24. A carga horária do Encontro de Formação
A B C D

Qual a importância desta formação para um agente social de esporte e lazer do PELe?

Por favor, apresente sugestões, críticas e comentários a respeito desta formação:

\j Sugestões de temas para as atividades de Formação em Serviço:

2
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ESPORTE
E LAZERrI':
DA CIDADE

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

AVALIAÇÃO - MÓDULO DE AVALIAÇÃO

L) Agente Social de Esporte e Lazer
C) Convidado/Comunidade

C) GestorC) Coordenador Geral ou de Núcleo
L) Outros - ~_

Você deverá indicar A. B, C ou O nos itens abaixo, avaliando o Encontro de Formacão, sendo que:

A = Muito Bom / Excelente / Muito Importante

B = Bom / Boa / Bem

C = Razoável/Deixou a desejar

D = Inadequado / Ruim /Insatisfatório

Desde já agradecemos a sua colaboração!
,

.com relação a:
, ,', "Ó: ",•• ' ,'C" ',".'

,," X
Faça um ", em,Um
..dos itens abaixo,·:

A B C o
A B C o

A B C o
A B C o

A B C o
..•

A B C o

A B C o
A B C o

A B C o

A B C o

A B C o
A B C o
A B C o

1. Espaço(s) de realização da Formação

2. A qualidade do som (microfone, multimídia,
aparelhos de som e OVO etc.)
3. A qualidade das refeições / lanches

4. Os conteúdos trabalhados contribuíram para
a avaliação do desenvolvimento do PELC
5. A abordagem dos conteúdos contribuiu para
a avaliação
6. A seleção e a discussão does) filme(s) /
documentário(sl e vídeo(s)
7. A abordagem e conteúdo da oficina temática

8. A abordagem e conteúdo do planejamento
para a continuidade da Política Pública
9. O respeito aos horários para início e término
das atividades
10. A contribuição das ações de Formação em
Serviço neste módulo
11. O relacionamento entre os participantes

12. A sua freqüência ao longo da formação

13. Os instrumentos e/ou mecanismos utilizados
para a avaliação do desenvolvimento do
programa

14. O seu conhecimento e compreensão sobre o
Programa Esporte e Lazer da Cidade após a
vigência do PELC

c oA B

B c o15. O seu conhecimento e compreensão sobre o
esporte e o lazer como direito social A

3



16.A sua capacidade para mobilizar a A B C Ocomunidade a partir do lezer após sua vivência
comoPELC
17. O relacionamento entre a consultor(a) e os A B C Oparticipantes

18. A clareza nas explicações por parte do(a) A B C Oconsultor(a)
19. O domínio oote) consultor(a) sobre o A B C OPrograma Esporte e Lazer da Cidade

20. A experiência junto ao PELC para A B C Otransformar as ações de esporte e lazer na sua
comunidade / município
21. A Programação Cultural / Furdunço A B C O

22. A Organização do Trabalho Pedagógico A B C O
23. As visitas nos locais de funcionamento do A B C OPELC (núcleos)

24. A carga horária do Encontro de Formação- A B C OMódulo de Avaliação

Qual a importância desta avaliação para um agente social de esporte e lazer do PELC?

Por favor, apresente sugestões, críticas e comentários a respeito deste Módulo de Avaliação:

Quais os impactos sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade?

Que sugestões podem ser apontadas para a continuidade desta política pública de esporte e lazer?

4
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ESPORTE
E lAZERr.--.I
DA CIDADE

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

AVALIAÇÃO - MÓDULO DE AVALIAÇÃO

C) Agente Social de Esporte e Lazer
C) Convidado/Comunidade

C) Coordenador Geral ou de Núcleo
C) Outros - ~_

C) Gestor

Você deverá indicar A, B, C ou O nos itens abaixo, avaliando o Encontro de Formacão, sendo que:

A = Muito Bom / Excelente / Muito Importante

B = Bom / Boa / Bem

C = Razoável/ Deixou a desejar

D = Inadequado / Ruim Ilnsatisfatório

Desde já agradecemos a sua colaboração!

o

': Comr~láçã,oa:.
c' ' " ; ,', '" "",

1. Espaço(s) de realização da Formação

2. A qualidade do som (microfone, multimídia,
aparelhos de som e OVO etc.)
3. A qualidade das refeições / lanches

4. Os conteúdos trabalhados contribuíram para
a avaliação do desenvolvimento do PELC

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

A B C O

5. A abordagem dos conteúdos contribuiu para
a avaliação
6. A seleção e a discussão does) filme(s) /
documentário(s) e vídeo(s)
7. A abordagem e conteúdo da oficina temática

8. A abordagem e conteúdo do planejamento
para a continuidade da Política Pública
9. O respeito aos horários para início e término
das atividades
10. A contribuição das ações de Formação em
Serviço neste módulo
11. O relacionamento entre os participantes

12. A sua freqüência ao longo da formação

13. Os instrumentos e/ou mecanismos utilizados
para a avaliação do desenvolvimento do
programa

14. O seu conhecimento e compreensão sobre o
Programa Esporte e Lazer da Cidade após a
vigência do PELC

A B C

15. O seu conhecimento e compreensão sobre o
esporte e o lazer como direito social oA B C

3



16. A sua capacidade para mobilizar a A B C Ocomunidade a partir do lazer após sua vlvêncie
com o PELC
17. O relacionamento entre a consultor(a) e os

A B C Oparticipantes.

18. A clareza nas explicações por parte dote)
A B C Oconsultor(a)

19. O domínio dote) consultor(a) sobre o A B C OPrograma Esporte e Lazer da Cidade

20. A experiência junto ao PELC para A B C Otransformar as ações de esporte e lazer na sua
comunidade / município
21. A Programação Cultural / Furdunço

A B C O

22. A Organização do Trabalho Pedagógico A B C O
23. As visitas nos locais de funcionamento do A B C OPELC (núcleos)

24. A carga horária do Encontro de Formação -
A B C OMódulo de Avaliação

Qual a importância desta avaliação para um agente social de esporte e lazer do PELC?

Por favor, apresente sugestões, críticas e comentários a respeito deste Módulo de Avaliação:

Quais os impactos sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade?

Que sugestões podem ser apontadas para a continuidade desta política pública de esporte e Jazer?

4



ESPORTE
E lAZER
rld
DA CIDADE

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer
Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

AVALIAÇÃO - MÓDULO DE FORMAÇÃO EM SERViÇO

C) Agente Social de Esporte e Lazer
C) Convidado/Comunidade

C) Coordenador Geral ou de Núcleo
C)O~ros- _

C) Gestor

'---

Você deverá indicar A, S, C ou D nos itens abaixo, avaliando o Encontro de Formação, sendo que:

A = Muito Bom! Excelente! Muito Importante

B = Bom / Boa / Bem

C = Razoável! Deixou a desejar

O = Inadequado / Ruim / Insatisfatório
E = Não existiu

Desde já agradecemos a sua colaboração!

,CÓrhf~Úâçãoa: .. Faça um X em um dos O que poderia melhorar?'.
. ~: ~:.,~-~: <;=,' --! ..... '::. _<o itens abaixo. '

.>: ,"

,

"

1. Espaço(s) de realização A B C O E
2. A qualidade do som (microfone, multimídia, A B C O Eaparelhos de som e OVO etc.)
3. A qualidade das refeições / lanches A B C O E
4. Os conteúdos trabalhados contribuíram para A B C O Edesenvolvimento do PELC
5. Os conteúdos trabalhados contribuíram para A B C O Ea melhor compreensão do Módulo Introdutório
6. A relação da formação em serviço com a A B C O Eoficina de planejamento do Módulo Introdutório
7. A metodologia da formação em serviço A B C O E
8. A abordagem e conteúdo do planejamento A B C O Epara o desenvolvimento dos núcleos
9. O respeito aos horários e dias planejados A B C O E
10. A carga horária prevista A B C O E
11. A contribuição da formação em serviço para A B C O Ecom as atividades desenvolvidas nos núcleos
12. Os instrumentos e/ou mecanismos utilizados
no registro e planejamento da formação em A B C O E
serviço

13. O seu conhecimento e compreensão sobre o
Programa Esporte e Lazer da Cidade com a A B C O E
formação em serviço

5



14. A sua capacidade para mobilizar a
comunidade a partir do fazer após sua vivência A B C O E
comoPELC

Qual a importância desta atividade de formação em serviço para um agente social de esporte e

lazer do PELe?

Por favor, apresente críticas e comentários a respeito do Módulo de Formaçãc em Serviço:

Qual a periodicidade e quantidade de encontros de formação neste módulo?

Destaque os temas mais relevantes que foram trabalhados na Formação em Serviço, comentando.

6
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ESPORTE
E LAZER
rNd
DA CIDADE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer

Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

. -../

Prezado(a) participante:
Este questionário tem como objetivo a coleta de dados sobre os agentes sociais, a organização
do trabalho pedagógico e a formação, com a intenção de avaliar o Programa Esporte e Lazer da
Cidade-PELC. Não é necessária a identificação do participante.

1. Idade:
2. Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
3. Cidade na qual atua no PELC:
4. Núcleo:

5. Nível de escolaridade:
( ) ensino fundamental incompleto
( ) ensino médio incompleto
( ) ensino superior incompleto

( ) ensino fundamental completo
( ) ensino médio completo
( ) ensino superior completo, curso de graduação: ...

6. Há quanto tempo você trabalha no PELC?
( ) menos de um mês () de 1 a 5 meses () de 6 meses a 1 ano () mais de 1 ano

7. Que atividades sistemáticas são oferecidas à comunidade em seu núcleo do PELC?
( ) futebol ( ) basquete ( ) voleibol ( ) ginástica ( ) dança
( ) capoeira ( ) teatro ( ) artes ( ) ( ) _
() () () () ()-

8. Que atividades assistemáticas são oferecidas à comunidade pelo PELC?
( ) torneios ( ) campeonatos ( ) festivais ( ) ruas de lazer ( ) feiras
( ) Passeios ( ) ( ) _ () _

9.Qual o segmento etário dos participantes de suas atividades?
( ) crianças (até 6 anos) ( ) crianças (de 7 a 12 anos)
( ) adolescentes (de 13 a 18 anos) ( ) jovens (de 19 a 24 anos)
( ) adultos (de 25 a 59 anos) ( ) idosos (acima de 60 anos)

10. Em quais espaços físicos e/ou
pedagógicas do seu núcleo?
( ) praça ( ) quadra esportiva
( ) praia ( ) salão comunitário
() ()-----

equipamentos de lazer são realizadas as oficinas

( ) ginásio
()---
()----

( ) campo de várzea
()-----
()-----

/



11. Os espaços / equipamentos são adequados para a realização das atividades no seu
núcleo? ( ) sim () não
Comente: _

12. Os recursos materiais são suficientes e adequados à realização das atividades no seu
núcleo? ( ) sim () não
Comente: _

. -...

13. Você participou de alçum processo de formação/capacitação no seu município/estado
proposto pelo PELC? () sim () não

14. De que tipo de capacitação você já participou?
( ) encontros de formação ( ) reuniões pedagógicas
( ) palestras ( ) seminários ( ) Reunião Nacional

( ) cursos temáticos
()-----

15. Quantas vezes você esteve em formação/ capacitação organizada pelo PELC?
( ) nunca () 1 vez ( ) de 2 a 5 vezes ( ) de 5 a 10 vezes ( ) mais de 10 vezes

16. Em sua opinião, o PELC realiza uma capacitação:
( ) excelente ( ) satisfatória ( ) regular ( ) insuficiente
Comente: ~ _

17. Existe algum tipo de apoio ou parceria de alguma organização para a realização das
atividades no seu núcleo, quer sistemáticas, quer assistemáticas?
( ) sim ( ) não

Quais as parcerias (outros setores de sua entidade) acontecem nas atividades do PELC?

18. Há alguma participação da comunidade no planejamento das atividades desenvolvidas
no seu núcleo?
( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, comente como acontece essa participação: _

/



19. Como você faz ou fez a divulgação das atividades do PELC?

20. O que as pessoas devem fazer para participarem das atividades do PELC oferecidas no
seu núcleo?

21. Existe limite de vagas nas oficinas? ( ) Não
Se existe, qual é e porquê? _

( ) Sim

22. Como você organiza ou pretende organizar sua oficina em relação ao ingresso
permanente de alunos novos?

23. Em seus(s) grupo(s) ou comunidade em que atua/atuará existem pessoas com
deficiência (PPD's?)? Com qual(is) diferença(s) individuais?

24. Seu núcleo articula ações voltadas para públicos diferenciados?

25. Você implementa instrumentos e mecanismos de controle, como registros e
planejamentos?
() Sim () Não
Se "sim", quais? _

26. Como você faz a avaliação do seu trabalho e do programa?

...-'
,-:'

-....-/

,-"
-.J
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27. Em sua opinião, o PELe interferiu positivamente na comunidade! região atendida por seu
núcleo? ( ) sim () não

Comente: _

28. Você conhece os objetivos, os princípios e as diretrizes do PELe?
( ) sim ( ) não
Se "sim", cite alguns:

29. Atribua um valor numérico de Oa 1Oà atuação do PELe no seu município! estado:

30. Espaço destinado a comentários e!ou sugestões ao PELC:



, --../

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE ESPORTE
ELAZERrI':
DA CIDADE

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 'DO ESPORTE E DO LAZER
DEPARTAMENTO DE POLíTICAS SOCIAIS DE ESPORTE E DE LAZER
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Formação de Agentes Sociais de ~sporte e Lazer

FILMES, SITES E LIVROS INDICADOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA

/
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ESPORTE
E LAZER
rI'"
DA CIDADE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

EDOLAZER

Programa esporte e lazer da cidade
Sugestão de filmes:

. '-" Tema: Cultura - preconceitos
- Olhos Azuis
- Harlem Globetroters
- Carros
- A vida em preto e branco

Vem dançar
- Sea biscuit (alma de herói)
- Escola da vida
- O amor é cego
- Billy Elliot

Tema: Lazer
- Tempos modernos

Formiguinha Z
- A invenção da infância
- Crianças invisíveis

Antes que termine o dia

Tema: Esporte
- Documentário futebol
- Coach Carter

Duelo de Titãs
- Momento de decisão
- (Basquete na prisão?)

/'
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, -.J

H~,;~
;',",(ij' -',":.,. ' '--','-., ~..., vr .. " ~ j ".:-:,.

01. A casa.urri·gr~~~'deIJlUlhef~sportadOn:iS de deficiência mental que falam de suas vidâS,'~:~~1TI6Ji~~;~~,;X;,
através de desenhos que serão transformados em animações criadas pela diretora Vivienne Jones;\,i);,~:,':!ti+'

:' .' ;-', - ., _'::.<,,:, ".r:::'"':'",'{'"
<... :~<,.t":,".;<·

02. A Cor do Paraíso.' Filho espera o pai vir buscá-lopara as férlas, na escola especial para cegos; o seii ',,'
pai está relutante emlevá-Io para casa, por pensar que o filho cego atrapalhará suas pretensõesde se casar
de novo. " ' .. ','

, Sl.Igesotõesde filmes com, temas
abrallgel1do alg~m tipo de deficiência

03. A Forçadeurritampeão. A luta de um rapaz contra o câncer que oobriga a amputar a perna. p~raE·,
obter doações párainstituições ligadas a pessoas com câncer, ele atravessa todo o Canadá com apenasU'l11i3
perna. ',' ':::~';' "!' "~ .

:::.>i:"·;:::-:;i:';,:,,",',,'(:":;;'>'_", ,,<":,,__, . ':: _ _ '"c ,:>'-,.:'.:,(;-;
04. A Maçã. Tratà dOisolamehto>social de duas meninas gêmeas filhasdeümamãe cega e de uni pai;rn~ití:i'
velho que para ganhara vida vive pela aldeia rezando. ' '".::V":!\"~,' ;~>-.:.-,{ ,._;;},y

05. A Pessoa é para o qÚe Nasce. História de 3 irmãs cegas de Campina Grande, Paraíba, dirigiClop,();:i "
Roberto Berliner.

06.À Primeira Vista: Uma arquiteta de férias num hotel apaixona-se pelo massagista cego. Convence-o a
submeter-se a urnaoperação. para voltar a enxergar. Mostra as dificuldades do voltar a enxergar.

"

07. À Procura de :~r";Goodbar. Baseado na história real de uma professora de deficientes auditivos. ,;,,,,,,

08. À Sombra do Pi~no. Frannv Iuta por mais de trinta anos para dar apoio e respeito a Rosettâ,slJâ;'ir~ã':
autista. Ela acreditaque Rosetta tenhauma intensa vida emocional e intelectual escondida sob o seu rosto .;
impassível. .' <,' , ,':";";

09. After Life. Relação entre uma moça com síndrome de Down e seu irmão.

10. Além dos meus olhos. Ethel e James são um casal de cegos. Sempre viveram bem. Não podem ter
filhos e lutam contra a burocracia do Estado e a desconfiança dos assistentes sociais para adotar uma
criança.

., i

11. Amargo Regresso. Esposa de oficial americano que luta no Vietnã encontra um antigo colega da
faculdade, agora um soldado paraplégico, e apaixona-se por ele.

12. Amy. Uma mulher deixa tudo para se tornar professora em escola para crianças deficientes. Ela entra
para um mundo sem som e se dedica a ensinar crianças a falar. Elas por sua vez, a ensinam a amar.

13. As crianças estão bem. Garoto propaganda da MDA (Associação de Distrofia Muscular) torna-se
ativista dos direitos dos portadores de deficiência e lidera campanha contra o Telethon, programa de tv
apresentado por Jerry Lewis.

14. Asas da Liberdade. Um ex-combatente do Vietnã é internado depois de um surto psicótico. Duranteó
transe, ele recorda sua vida pobre e sonha ser um pássaro. Ganhou Prêmio Especial do Júri em CanneS. .

15. Belinda. História de uma mulher surda, estrelada por Jane Wyman, que ganhou o Oscar.

16. Benny e Joon. Corações em conflito. Benny e Joon são irmãos. Ele, mais velho, toma conta dela. Joon
se apaixona por Sam, e pela primeira vez Benny se vê com ciúme da irmã, com medo de perdê-Ia.

17. Bicho de Sete Cabeças. Seu Wilson e seu filho Neto possuem um relacionamento difícil. A situação
entre os dois atinge seu limite e Neto é enviado para um manicômio, onde terá que suportar as agruras de

/
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um sistema que o submete.
, ;::-,:

18.Blink - NJm Pi~car de Olhos. Mulher faz cirurgia para recuperar a visão, porém passa a
com um dia de atraso.

19. Carne Trêmula. Um policial' é baleado e fica paraplégko. O homem que atirou é preso e o .
torna-se um jogador de basquete famoso. Ao sair da prisão, o jovem quer vingança e aproxima-se
mulher do ex-policial.. .

20. Casamento Pi'oibid(). Hedir, paraplégico desde os 15 anos, foi impedido pelo bispo de casar-se na'. ....
Igreja Católícaern função de uma lei do Vaticano de 1084, segundo a qual um homem precisa ser cap!"z'de
copular para poder casar, " ...• :".~~'- • , ~;' ";-r--~:.;-:

21. CàstelosdeG~'lo; P~briadora adoiescente é descoberta porfamosa treinadora, que transforrTla':a0;i},'!i;:~
garota em campeã mundial. No auge da fama, ela sofre acidente, que a deixa cega, tendo de recomeçar dp . ' .
zero, com a ajuda do namorado. . :. '.i' 1';,' " "

22. Cegos, Surdos e Loucos. Dois amigos, um cego e o outro surdo, são as únicas testemunhásde Jrri:~;I"
assassinato. Enquanto a polícia acha que eles são os culpados, os verdadeiros assassinos os persequern.]

. ,

23. Como uma borboleta. przemek teve paralisia cerebral ao nascer. Sua capacidade de comunicação
ficou totalmente comprometida até que teve acesso à linguagem BLISS e revelou sua capacidade de '
expressão., ., ...' .

24. Dançando ~() Es'~uro. Uma Iniigrante tcheca leva uma vida dura trabalhando em uma usina nosEI:J~F':"
Está perdendo a visão e tenta esconder isso. Seu filho é geneticamente condenado a também desenvolverca
doença. . \~~ .~

, _~, ( , C'"i

(l~
25. De Porta em Porta. Rapaz, que sofreu mal uso do fórceps no nascimento, topa trabalhar numa área'
em que vendedor algum teve resultado. Além do êxito, conquista destaque' entre os vendedores. História
verídica.

26. Desafio sem limites. Jogador de futebol americano fica cego. Um dentista paraplégico lhe propõe uma
parceria: enfrentarem, juntos, um campeonato de canoagem. Baseado em fatos reais.

27. Desejos inconfessos. As pessoas portadoras de deficiência lutam para serem reconhecidas como
pessoas aptas a explorar sua sexualidade e levar uma vida sexual ativa.

28. Desembucha. Engraçado e contundente retrato dos esforços de Jeff Shames para superar sua 9à9~~i~a .'
e a negação de seu pai. '

29. Do Luto à Luta. As soluções para a inclusão de pessoas portadoras de Síndrome de Down na sociedade
são mais simples do que se imagina.

30. Dr. Fantástico. Um ataque nuclear acidental gera uma confusão entre EUA e União Soviética. O
conselheiro do presidente americano, que dá nome ao filme, é paraplégico.

31. E aí meu Irmão, cadê você? Fugitivos da prisão estão acorrentados um ao outro. Na fuga encontram.
um profeta cego e um vendedor de biblias com um só olho. '"

32. Encarando. O vizinho de uma jovem portadora de deficiência é obrigado a encarar seus sentimentos a'
respeito de um recente e fugaz encontro amoroso com ela.

33. Epidemia. Nos anos 50, na Dinamarca, milhares de pessoas foram infectadas pela poliomielite. Niels
Frandsen procura as palavras e as imagens para um registro histórico e pessoal.



/

34. Escola para todos. Documentário sobre o problema do acesso à educação para crianças portadoras'de; .....
deficiência na Rússia'~ainteração entre portadoras e não-portadoras de deficiência em uma escola .:' :<'<'.;:.
inclusiva.' . . . "rc,:j:l

;;<>':~~:~r~r:,
~.

35. Eterno Amor. Mathilde tem deficiência física, em virtude de poliomelite adquiridanainfância.,Mas:~{'t
deficiência nunca foi obstáculo para impedi-Ia de correr atrás de seu amore conseguir o que deseja. ";"

36. Experimentàndo a Vida. Molly McKay tem autismo. Com o fechamento da instituição onde vive, seu
irmão,ficacom suaquarda. Ele não a via desde quando ela era criança, assim .apesar de irmãos, são corpo.
dois estranhos .. '. ",,'j

37. FelizAnive~sárioTalido'mida. Mat Fraseradquiriudeficiência devido ao uso de talidomida por sua'
mãe durante a gest.ação.No Brasil, Mat investiga o uso dadroga e conhece mulheres que ainda ausam .. <;'

'~';-/:':'--~;"':>I
38. Feliz Ano Velh~. Adaptação do best-seller autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, conta áhistó'~(i:r~~;';
um universitário que fica tetraplégico após um mergulho. .' "ô1

39. Filhos do Silêncio. Professor da linguagem de sinais para deficientes auditivos apaixona-se por uma
surda que tem dificuldades de relacionamento. .

40. Forrest GUnip - O Contador de Histórias. Quarenta anos da História dos EUA vistos pelos olhos de .
um rapaz com QI..abaixo da. média. Há .tarnbérn um amputado das pernas.' .

41. Frida. História de Frida Kahlo, pintora mexicana que sofreu um acidente aos 17 anos. Trata de
deficiência física e traz uma mensagem de coragem e força.

42. Gaby - Uma História Verdadeira. A história de Gaby Brimmerque, sem andar, falar nem mexer
mãos, escreveu um livro com o pé em uma máquina de escrever elétrica.

43. Gattaca. Num mundo onde as pessoas são manipuladas geneticamente, rapaz concebido pelo método
natural tenta esconder seus defeitos assumindo identidade de outro que ficou paraplégico.

44. Gente que voa. Um campeão mundial de pipas e suas tentativas de ensinar seu chefe cego a empinar
pipas. Um documentário sobre duas pessoas e suas paixões pelo vôo.

45. Gilbert Grape - Aprendiz de Sonhador. Gilbert sustenta a família desde a morte do pai. Sua mãe é
obesa e seu irmão deficiente mental. A chegada de uma jovem muda sua vida. . ,

46. Janela da Alma. Dezenove pessoas com deficiência visual contam como se vêem, como vêem os
outros e como se relacionam com o mundo.

47. Johnny vai à Guerra. Um jovem retoma da primeira guerra mundial sem os braços, pernas e um
pedaço do rosto.

48. King Gimp. Vencedor do Oscar, este documentá rio retrata a vida de uma pessoa com paralisia cerebral.

49. Lágrimas do Silêncio. Atriz surda deixa a filha com seus pais enquanto recupera-se da morte do
marido. Sua mãe apega-se à neta e pede sua guarda na justiça.

50. Leon Y Olvido. Filme espanhol sobre síndrome de Down.

51. Lua de Mel. Casal de ingleses embarca em um cruzeiro onde conhece um casal formado por uma linda
mulher e um cadeirante. Este, sádico, conta aos ingleses a trajetória de seu romance, da paixão ao
desencanto.

52. Luzes da Cidade. Carlitos apaixona-se por uma florista cega e se envolve nas maiores trapalhadas



buscando dinheiro para recuperara visão da moça.

53. Mar Adentro. Ramón Sarnpedro é um homem que luta para ter o direito de pôr fim à sua própria'
Na juventude ele sofreu um acidente, que odeixou tetraplégico e preso a uma cama por 28 anos. ..

54. Melhor Impossível -foi um grande avanço. Jack Nicholsondeu à Desordem Obsessiva-Cornpulslvaum
rosto. . .

55. MentesqU~\b~ilhal1J/Contaa históriade uma jovem operária, mãe solteira de uma criança que se
revela superdotada/enfr~ntando muitos desafios em sua vida. .

56'. Meu fiiho meu mundo. A luta de um casal que tem um filho autista de três anos de idade
empenho e dedicação da família para inseri-Io na sociedade. . .

57. Meu Nome é Rádio. Técnico de futebol faz amizade com Radio, um estudante de colegial com
deficiência mentaL Radio se transforma de um garoto tímido em uma inspiração para a comunidade onde
vive.

58. Meu Pé ESqUetdo(A história real do escritor irlandês Christy Brown, que tem paralisia cerebralé
aprende à pintar e.escrever' com seu pé esquerdo. Oscar de melhor ator e atriz coadjuvante. ..

59. Minha vida; As carreiras dos atores deRachel Manning e George Vukojevic foram interrompidas
uso de drogas e bebidas. Após dez anos em tratamento, surge uma oportunidade devoltar ao

60. Mito urbano Um homem e uma mulher quase' namoraram há 16 anos atrás e que reencontram-se
acaso .. Esta é uma história de oportunidades perdidas, ansiedade e desejo.

61. Mr. Holland - Adorável Professor. Um homem que quer compor uma sinfonia trabalha como .
professor para sustentar a família. Ao descobrir a surdez de seu filho, sofre e decide organizar um concerto
para deficientes auditivos. . .

62. Mulheres Ferreiras. Em 1997, em Uganda e no Quênia, três mulheres decidem que seus destinos
dependem de suasmãos, e aprendem a construir cadeiras de rodas - assegurando assim sua própria "
mobilidade.

'-../ ',.:,H' .."·

63. Nascido anormal. Em meio a lendários artistas portadores de deficiências, Mat, vítima datalidomid'~}l
se apresenta no último freakshow sobrevivente nos Estados Unidos."

64. Nascido em 4 de Julho. Soldado é ferido no Vietnã e fica paraplégico. Torna-se ativista polítiCO
contrário à guerra e é visto como um traidor. Baseado em história real e vencedor do Oscar de Direção e
Montagem.

65. NelI. Neli foi criada sem nenhum contato com o mundo. É descoberta por um médico e uma psicóloga'
que tentam descobrir como foi sua vida até então.

66. Nenhum a Menos. Uma garota chega a uma aldeiazinha no interior da China para substituir o antigo
professor que precisa fazer uma viagem. Quando um aluno foge da escola, ela decide a qualquer custo
reaver o aluno.

67. Nicky e Gino. Nick tem deficiência mental, e é lixeiro por ocupação. Gino, seu irmão, começa carreira
de médico. Nick é ingênuo e depende de Gino para se livrar da hostilidade do mundo.

-..... 68. Ninguém é perfeito. Homem sofre um derrame e recebe lições de uma drag queen.

69. No Meio do Caminho. O documentá rio apresenta o cotidiano de quatro pessoas com dificuldades de



locomoção, discutindo o tema da acessibilidade na Grande São Paulo.

70. Nós Sempre o Amaremos. Pais pobres entregam para adoção seus filhos gêmeos, sendo um
e o outro com síndrome de Down, mas a avó resolve lutar pela guarda das crianças. '

71. O Arrecadador da Rua Bedford. Larry Selman, portador de deficiência mental, é bastante ative>'na;
comunidade. Quando seu Único parente fica impossibilitado de ajudá-Ia, seus vizinhos se juntam para .
proteger selJ estilo devida independente.i)i'

:-:. .; , __ :', ;·\~;::.A:
72. O Aviador. Trata do TOe - Transtorno Obsessivo Compulsivo, e conta a história de um pion~iro.~a '~,: :1"
aviação.' . - ' - . (. :~.>:~-"\:"'\:,H: .;~.'"

>. ,'.::ri{::.-;~r:,::;>'~~t::.~';j/:~::

73. O Colecionador de Ossos. Um brilhante investigador policial ficatetraplégico após sofrer um,aci~éryte~/,;
Isso não o impede de continuar seu trabalho, desmascarando um assassino em série, com a ajuda de uma '
jovem e dedicada póllclal, ' .. ,..

74. O Despertar paraVida. A convivência de algumas pessoas com lesão medular em um centro de
reabilitação.' .

75. O Enigma de KasparHausen. História de uma indíviduo que nunca teve contato com a civilização
passa por um processode aprendizagem.

76. O Franco Atirador. História de três amigos, dois deles paraplégicos, e as conseqüências da
Vietnã em suas vidas.

77. O Garoto que Podia Voar. Após a' morte dos pais num acidente de avião, garoto se fecha e não
conversa com ninguém. Ele vive com o tio alcoólatra e é tratado como autista.

78. O Garoto Selvagem. Conta a historia das experiências pedagógicas de Itard.

79. O Grande lebowski. Lebowski joga boliche, usa drogas e escuta rock o dia inteiro. É confundido com .
um milionário parapléqico e passa a ser perseguido por bandidos, seqüestradores, advogados e pela p~IíCiéll

80. O Homem Elefante. Baseado em história real, um homem deformado por uma doença congênita
trabalha em um circo de aberrações. Com a ajuda de um médico, tenta recuperar sua dignidade.

81. O Jarro. Um profesor que trabalha em uma escola numa aldeia e seus alunos bebem água de um jarro
enorme. Este jarro um dia aparece rachado e se desenrola toda a trama da história.

82. O Milagre de Anne Sullivan. Professora tenta fazer Helen Keller, uma garota cega, surda e muda,
entender melhor as coisas que a cercam. Para isto entra em confronto com os pais da menina, que sempre
sentiram pena da filha e a mimaram.

83. O Milagre de uma Mãe. História de uma mulher que adota, cria e descobre o talento musical em.um
paralítico cerebral

84. O Oitavo Dia. Empresário estressado vaga sem rumo pelas estradas francesas. Quase atropela rapaz
com síndrome de Down; uma forte amizade desenvolve-se entre os dois. Prêmio de melhores atores em
Cannes.

85. O Óleo de Lorenzo. Baseado em fatos reais, o filme conta a luta dos pais de Lorenzo para salvá-to de
uma doença rara diagnosticada como incurável.

86. O Ovo da Serpente. Filme de Ingmar Bergman sobre o nascimento de um novo líder, Adolf Hitler, no
anos 20.



87. O Ovo. Um perfeito ovo frito, servido numa lanchonete de beira de estrada a um portador de
deficiência, às quatro da manhã, provoca mudanças na vida de todos os presentes.

88. O Pequeno Milagre. Simon é um gigante dentro de umcorpinhoque não se desenvolveu. Encanta a
-- todos com suas respostas cheias de inspiração e inteligência.

-

-

89. O Piano. Un,adeficiente auditiva casa-se comum proprietário de terras. Ela comunica-se atraves"de./
um piano. o" - '. .', . . ..'<' --

90. O Povo'colitra~rry Flynt. Biografia do criador da revista pornográfica Hustler e sua luta pela '
liberdade de expressão. Sofre atentado que o deixa paraplégico.

91. O Silêncio. História de um menino cego que se orienta pelo sons e trabalha num local afinando
instrumentos musicais e conhece o mundo por outros canais.

92. O Sino de Anya. Mulher cega encontra em seu vizinho, um garoto de 12 anos, a amizade e a ajuda',"
para enfrentar a vida. ' .

95. Os Dois Mundos de Charly. Deficiente mental interpretado por Cliff Roberson que levou o

93. Os AmantÉ!s doPont-Neuf. A história de amor de dois moradores deruaeta.ceca de um olho,
• _'o, - ,.,---, • .

94. Os Camelos Também Choram. Da Mongólia, uma camela da a luz a um camelinho albino e
bebê. Só a música é capaz de fazê-Ia chorar, para então começar a amametar a cria.

, .,

96. Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Com o fim da IIGuerra, três veteranos retornam para casa e
enfrentam dificuldades para se reestabelecer à vida cotidiana.

97. Perfume de Mulher. O filme relata a história de um ex-capitão do exército, cego e amargo, e sua
relação de arnlzade corn um jovem contratado para acompanhá-Io.

98. Por fora/Por dentro. Um homem autista e mudo divide conosco sua profundidade interna. Uma,
maneira original de apresentar as frustrações da mudez aos espectadores. '" ,.;1

':'~,·~;<»t
'-=:.,.

99. Por uma noite apenas. As dificuldades de portadores de deficiência em comunidades gays. Nesta'
comunidade em que a beleza física é ultra valorizada, qual é o lugar das pessoas que não se enquadram no.
padrão?

100. Prisioneiros do Silêncio. Mãe leva filho autista para uma instituição especializada e descobre
maneiras de comunicar-se com ele.

101. Prova de capacidade. Jacob Baldwin, com paralisia cerebral, parte para uma "Prova de Capacidade" '
- quatro anos e meio pelas estradas da Austrália a 8 krn/h numa cadeira de rodas motorizada. , ;

102. Quando o amor é cego. A paquera e as relações amorosas do ponto de vista de homens e mulheres
cegos que estão a procura do amor. Confronto com nossos preconceitos acerca da atração visual no amor.

103. Quando Tudo Começa. Filme francês de um diretor de uma escola infantil que se envolve com os
problemas locais de sua comunidade e luta com o governo pelo direito de todos na escola.

104. Querida Perla. Perla é atriz e a última remanescente de uma família judia de anões que formava uma
trupe musical e que sobreviveu às experiências do Dr. Mengele em Auschwitz.

<:» 105. Rain Man. Rapaz vai buscar irmão autista em asilo a fim de herdar a fortuna do pai sozinho. Os dois

-



. .- . ' . , - .

desenvolvem amizade. no caminho de casa. Oscar de melhor filme; ator, direção e roteiro.

106. Rajadas de Fogo. Três ladrões - sendo um usuário de cadeira de rodas -, decidem dar um
retumbante golpe, roubando obras de arte na Rivera Francesa, mas nem tudo sai como esperavam.

107. Ratos e Homens. George e Lennle buscam trabalho em umafazenda da Califómia.
Lennie, que temqrande força física mas o cérebro de uma criança.

,;. " _. - .

109. Refrigerator Mothers. História de sete mães que foram responsabilizadas pelo autismode
filhos. Uma terapia comum nos anos 60 era retirar a criança autista do convívio de seus pais.

110. Rei Coragem. História, lutas e vitórias de um jovem com paralisia cerebral, Dan Keplinger, e
trajetória até ser consagrado como um artista plástico.

"
111. Rodando.Progfâméipirata colocado no ar no lugar de um noticiário da madrugada; Visão surreal~e',·
como poderiam ser os noticiários no ano de 2010. As pessoas não .estão apenas fazendo as notíciaS"m~{~:;';:i
também quebrando paradiqrnas, -Ó: ,'"',,~<:/':\::;['

. '-.-, - "-'~'~:~·~~)~·i-:-·

'. ' . ~/::'~:J-':' -:f;;:'.wn:,;·:r:>·:'::
112. Sem Desculpas. Alan, nasce com sérios problemas cerebrais e é levado para uma instituição para~",,':' ;~'
pessoas com retardo mental. Sua irmã reconstrói o passado, vencendo a insegurança e possibilitando;,yr,n,·:r,:/
encontro novo e único entre eles. ' , ; "

113. Sem Medo da Vida. Uma avó e seu neto com síndrome de Down, aborda a questão da aceítaçãoda .
família de uma forma interessante. '

"

114. Sempre Amigos. A história da amizade dois meninos, um super dotado e com distrofia muscular é:~!,
outro grande, com comprometimento intelectual e sem amigos. ~'.',·i '

;~, .
_~\~:i.>.;,

115. Simples Como Amar. Carla, uma jovem com deficiência mental, depois de anos em escola especi~I,'J.
muda para uma escola inclusiva. Conhece Dany, também com deficiência mental, porém independente~q~e
trabalha e mora sozinha. " ;. '

'-" 116. Só Resta a Lembrança. Arthur Kennedy faz um soldado que perde a visão.

117. Sobre o amor. Em uma escola para portadores de deficiência na Rússia, crianças divertidas falam
sobre suas vidas, especialmente sobre namoro e amor.

118. Somos da PHAMALy. Retrato de três membros da Liga Amadora de Atores de Musicais Portadores'de
Deficiência Física, destacando sua força e coragem para a montagem de uma peça.

119. Sonata de Outono. A história de um pianista e a relação com suas filhas, uma delas com uma dben'~~
neurológica degenerativa.'

120. Sonhando Acordado. Uma oração de reconciliação que coloca lado-a-lado dançarinos portadores de
deficiência e um narrador sentado em sua cadeira de rodas.

'-./ 121. Testemunha do Silêncio. Menino com autismo e sua irmã testemunham assassinato de seus pais.

-
,,--

122. Thalassa. A história de Thalassa, uma menina de nove anos de idade, que nasceu com uma lesão
cerebral e que, graças ao esforço de seus pais, consegue levar uma vida ativa e feliz.



123. The Unconquered - Life of Helen Keller. Oscar de melhor documentério.

124. Tudo pela Vida. Atriz de novela sofre acidente e vai recupera~-se na casa dos pais. É terrível com as '
enfermeiras até desenvolver amizade com uma delas.

.l ,"( i

125. Um toque de cor. O pintor Terry Jackson reestrutura sua vida e sua técnica de pintura aoadquirir::',
deficlêncievisual. su~art,erefletea mudança e mostra sua constante luta para manter a pintu~a fomÔ .. ';'.{'

forma deexpress~o.," " ..' , '" ' '" , " .,:.,> ;·~,;·l.~~/a~:)':
126. Uma criança diferente. Jan Maka era uma criança feliz e cheia de energia até que sua famílía<;:dt:.',c.
descobre que ele é "diferente": Jan é aútísta. Como é viver com uma criança afetada por essadesor(jc:;rn.:··'/f
neurológica? ;~;_::(C'

127. Uma Janela para o Céu. História de umaesquiadora que fica paraplégica em um acidente numa
competição, tornando-se professora e lutando pelo seu amor.

128. Uma Lição de Âmo;. Pai com deficiência mental luta na justiça pela guarda da filha.
~,~:." . .

129. umaRâz~o p~ra Viver. Por um diagnóstico equivocado, pessoa com paralisia cerebral
instituição para doentes mentais. Uma professora descobre o erro e tenta repará-lo.

130. Uma Segunda Chance. Um advogado arrogante perde a inemória e tem que recomeçar
Descobre como estava causando mal a seus familiares e resolve mudar.

131. Uma vida para viver. Crianças com deficiência visual, preparadas por seus professores para uma vida
independente, falam sobre o que querem ser quando crescerem e mostram acreditar que não existem
barreiras ou limites para elas.

DESENHOS

1. Procurando Nemo. Fala da superação de um peixinho que tem uma nadadeirinha defeituosa.

2. Dumbo. Conta a história de um elefante diferente.

DOCUMENTÁRIOS

1. Do Luto à Luta. De Evaldo Mocarzel, documentá rio sobre como os pais recebem a notícia de que os .
filhos nasceram com síndrome de Down. Mostra diversos adultos com síndrome de Down e suas írnpressões
sobre a vida. . ,

2. Janela da Alma. Dezenove pessoas com deficiência visual contam como se vêem, como vêem os outros
e como se relacionam com o mundo.

3. King Gimp. Vencedor do Oscar, este documentário retrata a vida de uma pessoa com paralisia cerebral.

4. Refrigerator Mothers. História de sete mães que foram responsabilizadas pelo autismo de seus filhos.
Uma terapia comum nos anos 60 era retirar a criança autista do convívio de seus pais.
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COMERCIAIS"

.:t.. ,.,

2. crnco ~a~~~~g~~/:i~stitÚ2i6ri~is para TVdo Instituto.Meta SO~iar:
• Pianista (1996)DMQ[)DI3'""~ '" ,
• Carrossel (1998) PM9DDB
• Garçonete (2002)~GiônanniFCB;
• AdolêsCente(2003)":GiovanniFCB;
• Diferenças(2905).~ GiovêmniFCB;

-~:.<: '~:" -

CUP

stâ'nding Outside the Hre, onde o protagonista é um
. "de inclusão. . .,

CURTAS
. ,

1. Ilhadas Flofes. t:-1()?traapobreza, o lixo, e a falta de inclusão social

. .

FILMES SOBRE ALTAS HABIUDADES /SUPERDOTAÇÂO: AH/SD .

• A Excêntric;a Família de Antonia
• Matilda
• A Pequena Espiã
• Lances Inocentes
• A família Tenaumam
• Billy Elliot'
• Prenda-me se for Capaz

FONTE: INSTITUTO METASOCIAL
http://www.metasocial.org.br/ms textos 05.shtml último acesso em 05.Nov.06

OUTRAS (por Diná e colaboradores)

Jornal Regional 1a Edição - Rede Globo - EPTV Campinas- de 23/03/2007
Conteúdo: um casal de adultos com Síndrome de Down e um Deficiente Físico
(sem os membros inferiores e sem um braço) - sucesso!
http://eptv.globo.com/emc/default.asp?video=23053

Jornal Regional 1a Edição - Rede Globo - EPTV Campinas- de 21/03/2007
Conteúdo: o mercado de trabalho para pessoas portadoras de algum tipo de
deficiência.

http://www.metasocial.org.br/ms
http://eptv.globo.com/emc/default.asp?video=23053


http://eptv.g lobo. com/emc/livel?video=22981

Jornal Regional 1a Edição - Rede Globo - EPTV Campinas- de 19/03/2007
Conteúdo: A aprendizagem de crianças com necessidades especiais
http://eptv.globo.com/emc/livel?video=22953

http://eptv.globo.com/emc/livel?video=22953


ESPORTE
E LAZERrI':
DA CIDADE

MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer

Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer

Formação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer

CONTEÚDOS- MÓDULODEAVALIAÇÃO:

1. Avaliação
2. Convergências e divergências dos conhecimentos' básicos: conceitos de

esporte, cultura e lazer.
3. Limites e avanços: faixa etária, PPD's, ressignificação dos espaços.
4. Limites e avanços para operacionalização do programa - gestão.
5. Planejamento participativo e continuidade.
6. Qualidade social e política social
7. Relatório final.

I - Sugestões de roteiro para programação deste módulo:
1. Apresentação dos núcleos;
1.1 - Sugestões de roteiro das apresentações dos trabalhos dos núcleos:

Histórico do núcleo;
- Conteúdos trabalhados;

Descrição das atividades sistemáticas e assistemáticas;
Espaços/ recursos/ faixas etárlas/ PPD's;
Metodologia do trabalho realizado;
Sobre os impactos na comunidade;

- Avaliação.

2. Debate sobre o alcance das diretrizes desse conjunto de ações:
Auto-organização;

- Trabalho coletivo;
- Intergeracionalidade;
- Fomento e difusão da cultura local;

Respeito à diversidade;
- Intersetorialidade.

3. Abordagem dos conceitos e conteúdos, dialogados com as apresentações
e avaliações dos núcleos;

4. Aplicação dos instrumentos de avaliação do PELC;

s. Construção do planejamento das ações de continuidade da política
pública de esporte e laaer;

.:» 6. Contribuições para a construção coletiva do relatório final.
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Qual é a diferença entre uma orquestra sinfônica e uma filarmônica?

Uma sinfonia é uma peça musical em forma de sonata, composta de três ou quatro partes, chamadas "movimentos',
cuja característica principal talvez seja o grande número de executantes para cada instrumento.

A sonata é uma composição instrumental para um ou dois instrumentos (especialmente de cordas), também de três ou
quatro movimentos, de mesmo estilo e tom, mas de andamentos (velocidade) distintos. O primeiro movimento da
sonata costuma ser vivo (rápido), o segundo lento e o terceiro rápido e mais livre na forma.

Saber quando aplaudir uma peça musical é grande sinal de sofisticação. O Intervalo entre os movimentos é uma
arrnadttha traiçoeira, pode-se achar que a peça acabou e desandar a bater palmas na hora errada, apenas para sofrer
duros olhares de desprezo. Reconhecer que o que acabou foi um movimento e não a sinfonia, sonata ou o que for, é
uma arte. Nós, os sofisticados, sabemos fazê-Io naturalmente.

Um bom truque é olhar atentamente para o regente em busca de sinais de relaxamento: abalxar os braços e os
ombros, soltar um suspiro etc. Alternativamente, pode-se utilizar a milenar fórmula de esperar pelos outros. Se mais
de 10 pessoas começarem a bater palmas, faça-o também, aumentando a força à medida em que mais e mais pessoas
comecem a aplaudir.

Em geral, chama-se de sinfônica a orquestra de grande porte, tipicamente com 85 músicos, adequada para a execução
de obras que pedem muitos instrumentos, como a sinfonia que lhe dá o nome. Em contraste, as orquestras menores,
conhecidas como "de câmara", adequam-se às obras que necessitam de menos músicos, como sonatas e concertos.

Em sentido mais estrito, os termos "sinfônica" e "filarmônica" referem-se à forma de manutenção das orquestras e não
à sua composição ou à distribuição dos músicos, similares nos dois casos. A sinfônica é mantida com verbas públicas e
a filarmônica por uma associação privada. Nada impede que uma mesma cidade tenha orquestras dos dois tipos.
Londres, por exemplo, tem uma sinfônica (London Symphony Orchestra) e duas filarmônicas (London Philharmonic
Orchestra e Royal Philharmonic Orchestra).

A disposição de uma orquestra sinfônica ou filarmônica não é única. Em diferentes períooos utilizaram-se diversas
formas. Geralmente, a orquestra distribui-se em semi-círculo à frente do regente. As cordas ficam próximas a ele (não
há regente mulher?): primeiros e segundOS violinos à sua esquerda; violoncelos, violas e contrabaixos à sua direita.
Depois vêm os instrumentos de sopro: clarinetas, flautas, fagotes, contra-fagotes e trompas (as de Eustáqulo em cima,
perto dos tímpanos; as de Falóplo, embaixo, onde gostam de ficar os trombones de vara).

Na camada seguinte estarão as harpas e o piano, as trompetas, trombones e tubas. Lá atrás, a percussão: xilofones,
triângulos, címbalos (pratos), tímpanos e bumbo. Assim, ficam mais longe do público os instrumentos que geram
maior volume sonoro (percussão) e mais perto do regente os instrumentos que comumente assumem maior
importância nas peças musicais (cordas).

Andrei Winograd é autor do livro {F)Utllidades, Mistérios do Dia-a-Dia Explicados. É formado em Ciências
Sociais, mas trabalha como economista, e se deu ao trabalho (um longo trabalho, por sinal) de desvendar
um bocado das inúmeras dúvidas que a vida desperta.

Acompanhe semanalmente aqui no iG Educação as descobertas sensacionais dele.

Em 05/06/06 em htlp://www.igeducacao.ig.com.br/materias/372001-
372500/372086/372086 1.html
www.igeducacao.ig.com.br/materias

-

http://htlp://www.igeducacao.ig.com.br/materias/372001-
http://www.igeducacao.ig.com.br/materias


http://drauziovarella.ig.com.br/Último acessoem: 24 de março de 2007.

Causas da homossexualidade
por Drauzio Varella

.-

Existe gente que acha que os homossexuais já nascem assim. Outros, ao contrário, dizem
que a conjunção do ambiente social com a figura dominadora do genitor do sexo oposto é

que são decisivos na expressão da homossexualidade masculina ou feminina.
Como separar o patrimônio genético herdado involuntariamente de nossos antepassados da
influência do meio foi uma discussão que monopolizou o estudo do comportamento humano

durante pelo menos dois terços do século XX.
Os defensores da origem genética da homossexualidade usam como argumento os trabalhos
que encontraram concentração mais alta de homossexuais em determinadas famílias e os
que mostraram maior prevalência de homossexualidade em irmãos gêmeos unlvitelinos

criados por famílias diferentes sem nenhum contato pessoal.
Mais tarde, com os avanços dos métodos de neuro-imagem, alguns autores procuraram
diferenças na morfologia do cérebro que explicassem o comportamento homossexual.

Os que defendem a influência do meio têm ojeriza aos argumentos genéticos. Para eles, o
comportamento humano é de tal complexidade que fica ridículo Ilmltá-lo à bioquímica da
expressão de meia dúzia de genes. Como negar que a figura excessivamente protetora da
mãe, aliada à do pai pusilânime, seja comum a muitos homens homossexuais? Ou que uma

ligação forte com o pai tenha influência na definição da sexualidade da filha?
Sinceramente, acho essa discussão antiquada. Tão inútil insistirmos nela como discutir se a

música que escutamos ao longe vem do piano ou do pianista.
A propriedade mais importante do sistema nervoso central é sua plasticidade. De nossos pais
herdamos o formato da rede de neurônios que trouxemos ao mundo. No decorrer da vida,
entretanto, os sucessivos impactos do ambiente provocaram tamanha alteração plástica na
arquitetura dessa rede primitiva que ela se tornou absolutamente irreconhecível e original.
Cada indivíduo é um experimento único da natureza porque resulta da interação entre uma
arquitetura de circuitos neuronais geneticamente herdada e a experiência de vida. Ainda que
existam irmãos geneticamente iguais, jamais poderemos evitar as diferenças dos estímulos

que moldarão a estrutura microscópica de seus sistemas nervosos. Da mesma forma,
mesmo que o oposto fosse possível - garantirmos estímulos ambientais idênticos para dois
recém-nascidos diferentes - nunca obteríamos duas pessoas iguais por causa das diferenças

na constituição de sua circuitaria de neurônios. Por isso, é impossível existirem dois
habitantes na Terra com a mesma forma de agir e de pensar.

Se taparmos o olho esquerdo de um recém-nascido por 30 dias, a visão daquele olho jamais
se desenvolverá em sua plenitude. Estimulado pela luz, o olho direito enxergará

normalmente, mas o esquerdo não. Ao nascer, os neurônios das duas retinas eram idênticos,
porém os que permaneceram no escuro perderam a oportunidade de ser ativados no

momento cruclal, Tem sentido, nesse caso, perguntar o que é mais importante para a visão:
os neurônios ou a incidência da luz na retina?

Em matéria de comportamento, o resultado do impacto da experiência pessoal sobre os
eventos genétiCOS, embora seja mais complexo e imprevisível, é regido por interações

semelhantes. No caso da sexualidade, para voltar ao tema, uma mulher com desejo sexual
por outras pode muito bem se casar e até ser fiel a um homem, mas jamais deixará de se

interessar por mulheres. Quantos homens casados vivem experiências homossexuais fora do
casamento? Teoricamente, cada um de nós tem discernimento para escolher o

comportamento pessoal mais adequado socialmente, mas não há quem consiga esconder de
si próprio suas preferências sexuais.

Até onde a memória alcança, sempre existiram maiorias de mulheres e homens
heterossexuais e uma minoria de homossexuais. O espectro da sexualidade humana é amplo
e de alta complexidade, no entanto; vai dos heterossexuais empedernidos aos que não têm o
mínimo interesse pelo sexo oposto. Entre os dois extremos, em gradações variadas entre a

hetero e a homossexualidade, oscilam os menos ortodoxos.
Como o presente não nos faz crer que essa ordem natural vá se modificar, por que é tão

difícil aceitarmos a riqueza da biodiversidade sexual de nossa espécie? Por que insistirmos no
preconceito contra um fato biológico inerente à condição humana?

Em contra posição ao comportamento adotado em sociedade, a sexualidade humana não é
questão de opção individual, como muitos gostariam que fosse, ela simplesmente se impõe a

cada um de nós. Simplesmente, é!

--
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FUTEBOL DE RUA

Luís Fernando Veríssimo

-

Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol

ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua qualquer

pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno. Se você é homem,

brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que

chama pelada de senhora.

Não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras

do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim:

DA BOLA - A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola

de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata

vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. No

caso de se usar uma pedra, lata ou outro objeto contundente, recomenda-se jogar de sapatos.

De preferência os novos, do colégio. Quem jogar descalço deve cuidar para chutar sempre

com aquela unha do dedão que estava precisando ser aparada mesmo. Também é permitido o

uso de frutas ou legumes em vez da bola, recomendando-se nestes casos a laranja, a maça, o

chuchu e a pêra. Desaconselha-se o uso de tomates, melancias e, claro, ovos. O abacaxi pode

ser utilizado, mas aí ninguém quer ficar no galo.

DAS GOLEIRAS - As goleiras podem ser feitas com, literalmente, o que estiver

à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu

irmão menor, e até o seu irmão menor, apesar dos seus protestos. Quando o jogo é

importante,. recomenda-se o uso de latas de lixo. Cheias, para agüentarem o impacto. A

distância regulamentar entre uma goleira e outra dependerá de discussão prévia entre os

jogadores. Às vezes esta discussão demora tanto que quando a distância fica acertada está na

hora de ir jantar. Lata de lixo virada é meio golo.

DO CAMPO - O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua,

calçada, rua e a calçada do outro lado e - nos clássicos - o quarteirão inteiro. O mais comum

é jogar-se só no meio da rua.

DA DUR.-çÃO DO JOGO - Até a mãe chamar .ou escurecer, o que vier

primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia.

DA FORMAÇÃO DOS TIMES - O número de jogadores em cada equipe varia,

de um a 70 para cada lado. Algumas convenções devem ser respeitadas. Ruim vai para o

golo. Perneta joga na ponta, a esquerda ou a direita dependendo da perna que faltar. De

óculos é meia-armador, para evitar os choques. Gordo é beque.

DO JUIZ - Não tem juiz.

DAS INTERRUPÇÕES - No futebol de rua, a partida só pode ser paralisada

numa destas eventualidades:

a) Se a bola for para baixo de um carro estacionado e ninguém conseguir tirá-Ia.

-::«
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Mande o seu irmão menor.

b) Se a bola entrar por uma janela. Neste caso os jogadores devem esperar não

mais de 10 minutos pela devolução voluntária da bola. Se isto não ocorrer, os jogadores

devem designar voluntários para bater na porta da casa ou apartamento e solicitar a

devolução, primeiro com bons modos e depois com ameaças de depredação. Se o

apartamento ou casa for de militar reformado com cachorro, deve-se providenciar outra bola.

Se a janela atravessada pela bola estiver com o vidro fechado na ocasião, os dois times

devem reunir-se rapidamente para deliberar o que fazer. A alguns quarteirões de distância.

c) Quando passarem pela calçada:

1) Pessoas idosas ou com defeitos físicos.

2) Senhoras grávidas ou com crianças de colo.

3) Aquele mulherão do 701 que nunca usa sutiã.

Se o jogo estiver empate em 20 a 20 e quase no fim, esta regra pode ser

ignorada e se alguém estiver no caminho do time atacante, azar. Ninguém mandou invadir o

campo.

d) Quando passarem veículos pesados pela rua. De ônibus para cima. Bicicletas

e Volkswagen, por exemplo, podem ser chutados junto com a bola e se entrar é golo.

DAS SUBSTITUiÇÕES - Só são permitidas substituições:

a) No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a

lição.

b) Em caso de atropelamento.

DO INTERVALO PARA DESCANSO - Você deve estar brincando.

DA TÁTICA - Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o Futebol de

Verdade (que é como, na rua, com reverência, chamam a pelada), mas com algumas

importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa, para onde fugiu gritando

por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Se a bola

dobrar a esquina é córner.

DAS PENALIDADES - A única falta prevista nas regras do futebol de rua é

atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada atitude antiesportiva e punida com tiro

indireto. I"

DA JUSTiÇA ESPORTIVA - Os casos de litígio serão resolvidos no tapa.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE DAODADE

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER
DEPARTAMENTO DE POlÍTICAS SOCIAIS DE ESPORTE E DE LAZER

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

o Programa Esporte e Lazer da Cidade, implantado e gerenciado pela Secretaria Nacional
de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, SNDEL, do Ministério do Esporte, visa suprir a
carência de políticas públicas e sociais que atendam às crescentes necessidades e demandas
da população por esporte recreativo e lazer, sobretudo daquelas em situações de
vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social a
que estão submetidas.

o Programa Esporte e Lazer da Cidade orienta-se pela consolidação do esporte e lazer
como direitos sociais e, portanto, como política pública de governo que viabilize e garanta o
acesso da população brasileira, em todos os seus segmentos (criança, adolescente, jovem,
adulto, idoso, bem como pessoas com deficiência e com necessidades educacionais
especiais), a ações contínuas de esporte e íazer.

o Programa Esporte e Lazer da Cidade visa garantir e ampliar o acesso ao esporte
recreativo e ao lazer de forma articulada ao princípio do fortalecimento do poder público local,
do controle social de recursos públicos, da transparência administrativa e da participação
cidadã. A democratização do acesso ao esporte e ao lazer orientada por uma perspectiva
emancipadora, crítica e criativa das relações e práticas sociais humanas.

. '

Para que a população possa se beneficiar do Esporte e Lazer da Cidade, o município precisa
garantir algumas condições:

1. Reconhecer e tratar o esporte e o tazer como direitos sociais;
2. Fomentar a implantaçã.o do conselho municipal, gestor e fiscalizador do Projeto

Social, integrado por representantes da sociedade civil e do poder público local,
3. Aplicar metodologia de avaliação processual das políticas públicas de esporte e

lazer;
4. Articular ações voltadas para públicos diferenciados nos Núcleos de Esporte e

Lazer, de forma a privilegiar o diálogo entre as gerações;
5. Programar a formação continuada dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer e dos

gestores públicos de conformidade com os modelos conceituais estabelecidos.

PÚBLICO ALVO
Crianças, Jovens, Adultos, Pessoas da 3a Idade, Pessoas Portadoras de Deficiência, Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais.

APLICAÇÃO DE RECURSOS
O Programa está inserido em quatro rubricas orçamentárias: pró-Iabore de pessoal; aquisição
de material de consumo e permanente, promoção de eventos esportivos e de lazer e
formação/capacitação de pessoal.

OUTRAS INFORMAÇÕES: www.esporte.gov.br

/
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1. FICHA DE REFLEXÃO
- Colocar 10 atividades de lazer, diferentes, que você tenha realizado
nos últimos 30 dias;

2. ~UADROS DE ANÁLISE
Ouais são as opções tradicionais de lazer do seu município para:
1. as crianças?
2. os jovens?
3. os homens adultos?
4. as mulheres adultas?
5. as mulheres da 38 idade?
6. os homens da 38 idade?
7. Ouais são as opções tradicionais de lazer que crianças, jovens,
adultos e pessoas da 38 idade têm em comum?
8. Ouais são as atividades de lazer desenvolvidas nos Núcleos
em funcionamento?

3. OFICINA DE RECORTES

4. Compreensões sobre o conceito de lazer:

lazer: pejorativo, ócio e delinqüência.

Visão compensatória: repouso, recuperação física e psicológica.

ESPORTE
E LAZERr••••.c
DAODADE

Visão funcionalista: criminalidade, drogas, minimização dos riscos sociais, ênfase no
indivíduo.

Tempo de lazer = Tempo de consumir.

TEMPO e ATITUDE.

Tempo liberado do trabalho, das obrigações profissionais, familiares, sociais,
fisiológicas e religiosas.

Atitude divertimento, desenvolvimento e/ou descanso.

TEMPO LIVRE x TEMPO DISPONíVEL

.-
o tipo de relação estabelecida entre o sujeito e a experiência
vivida, basicamente a satisfação provocada pela atividade
(escolha, satisfação e prazer) .

Lazer e Capitalismo: "fenômeno tipicamente moderno, resultante das tensões entre capital e
trabalho, que se materializa como um tempo e espaço de vivências lúdicas, lugar de
organização da cultura, perpassado por relações de hegemonia". (Mascarenhas, 2004).

Qual é a nossa ação diante desta realidade?

Lazer e Cultura: Campos de tensão, diálogos e conflitos.

"As artes e as práticas culturais em geral não apenas refletem essa situação determinante: elas
também produzem significados e valores que entram ativamente na vida social, moldando seus
rumos" (Cevasco, 2003, p.112).



5. Interesses culturais do lazer

a) Interesses artísticos
Satisfação estética, a busca de imagens, emoções, do imaginário, do conteúdo estético.
Ex.: teatro, cinema, exposições, performances ete.

b) Interesses intelectuais
Contato com informações, conhecimento acerca do real, do histórico, das explicações.
Ex.: leituras, cursos, assistir debates, entrevistas ete.

c) Interesses Manuais
Capacidade de manipulação, transformação de materiais e objetos,
exploração das habilidades manuais.
Ex:: tapeçaria, txraeao, costura, jardinagem, marcenaria etc.

d) Interesses Sociais
Orientado pelo relacionamento social, pelo encontro (de face a face a "digital").
Ex.: bares, bailes, festas, almoços, clubes etc.

e) Interesses Turísticos
Conhecer outros lugares, outras paisagens, situações, modos de vida.
Ex.: viagens e passeios.

f) Interesses Físico-Esportivos
Movimentar-se e expressar-se corporalmente na esfera das práticas corporais e esportivas.
Ex.: caminhada, jogar bola, andar de bicicleta, fazer hidroginástiea, "fazer" ginástica, lutas,
artes marciais, capoeira, dança, esporte, brincar ete.

Por que pensar nos Interesses Culturais em uma Perspectiva Interdisciplinar?

• Utilidade
Permite ao profissional de lazer melhor
programar sua intervenção

• Limites
Fronteiras entre interesses
Conjugação de interesses

• Premissa 1: as atividades de lazer
são sempre culturais

• Premissa 2: há um interesse
central motivador

6. Atitudes ou posturas nos momentos de lazer.-

<:>

________ conhec~

Passiva ~Assistir Critica

t'~ra tear~-
Elementar
ou conformista

crítico- criativo



TEXTO DE APOIO: ATIVIDADE E PASSIVIDADE *

Nelson Carvalho Marcellino

J

Um dos temas sempre presente nas discussões que envolvem o lazer, diz respeito à
distinção entre a prática e o consumo. É comum o alerta sobre os riscos do consumismo e, por
outro lado, a lamentação pela perda de oportunidades, sempre crescente, pelo
desenvolvimento "prático" de atividades culturais.

Não podemos negar que as condições sociais são bem mais favoráveis ao consumo
do que a criação cultural. Porém, a questão precisa ser examinada com cuidado para que não
se reduza a constatações simplistas.

A distinção entre a prática e o consumo é acompanhada, via de regras, por juízos de
valor. À apologia da prática, freqüentemente colocada, opõe-se os perigos da passividade do
consumo. No entanto, em se considerando as atividades de lazer, o que seriam atividade e a
passividade? Todo o "assistir", todo o consumo, pertenceria ao campo' da passividade? Então
seria preferível executar uma harmonia primária a tomar contato com obras musicais mais
elaboradas, indo a um concerto ou ouvindo uma gravação? Ou jogar uma "pelada", ao invés de
ir a uma sessão de cinema de arte? O sociólogo francês Joffre Dumazedier procura
estabelecer que, em si mesmo, a atividade de lazer não é ativa ou passiva, e que esta
distinção é dependente da atitude que o indivíduo assume. Assim, tanto a prática como o
consumo, poderão ser ativos ou passivos, dependendo de níveis de participação da pessoa
envolvida, níveis esses que Dumazedier classifica em elementar ou conformista, médio ou
crítico e superior ou inventivo. Na tentativa de definir o espectador ativo, o sociólogo arrola
como características a seletividade, a sensibilidade, a compreensão, a apreciação e a
explicação - é preciso reunir todas as suas possibilidades racionais e da sensibilidade para
interpretar e recriar o objeto "do consumo".

Concordo com as ponderações do estudioso francês, mas também não posso deixar
de considerar que as barreiras sócio-econômicas e o baixo nível educacional cria todo um
clima favorável para a indústria cultural. As poucas pesquisas de que dispomos na área do
lazer dão conta que a maioria do tempo disponível é usufruído nos próprios locais de moradia,
dentro das casas, o que propicia a formação de um "público cativo" da televisão. É
notadamente através desse veículo que os padrões dos grandes centros, em especial do eixo
Rio-São Paulo, vêm sendo impostos a todo o país, em virtude do surgimento das redes,
alternativas econômicas para produção. Esse fato, aliado a outros, como o crescente processo
de urbanização, vem contribuindo para o desaparecimento de manifestações culturais
autênticas, nos vários gêneros, notadamente das festas, tanto lúdico religiosas como lúdico-
folclóricas.

A necessidade do estímulo para o consumo rápido faz com que o nível da maioria
das obras veiculadas seja elementar e fragmentário. A pobreza de conteúdo é uma constante
da produção oferecida ao grande público, nos Vár'IOS gêneros culturais, notadamente naqueles
mais consumidos, caso dos filmes feitos pela televisão, das fotonovelas, da música "pop" e dos
"best-sellers". É uma enfadonha repetição de estilos, de ritmos, de temas, de estrutura.

Contudo, não podemos negar a importância dos meios de comunicação de massa na
difusão nas atividades de lazer, levando-as até mesmo à casa das pessoas. O que se
questiona é o baixo nível dessas programações. Se por um lado é certo que as manifestações
da indústria cultural poderiam cumprir pelo menos alguns requisitos que contribuíssem para o
desenvolvimento cultural, é também verdadeiro que, na prática, as decisões são tomadas em
termos de rentabilidade financeira, evidenciando a homogeneização do consumo.

Não podemos deixar de considerar as questões colocadas quanto ao consumo puro
e simples de bens culturais. Por outro lado, é importante reconhecer que o valor cultural de
uma atividade está ligado, fundamentalmente ao nível alcançado, seja na prática, seja no
consumo. Isso não significa negar a importância ao estímulo para a prática do lazer como
criação cultural. Esse aspecto não pode deixar de ser considerado, principalmente se levarmos
em conta o caráter de desenvolvimento do lazer. Entretanto, a simples prática não significa
participação, assim como nem todo "consumo" corresponde necessariamente à passividade.

* MARCELLlNO, N.C. Estudos do Lazer: uma introdução, 2Bed., Campinas, Autores
Associados, 2000. p.20 a 22
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TEXTO DE APOIO:

UM DUPLO PROCESSO EDUCATIVO *
Nelson Carvalho Marcellino

Praticamente todos os autores, ligados ao estudo do lazer, reconhecem seu duplo
aspecto educativo. Trata-se de um posicionamento baseado em duas constatações: a primeira,
que o lazer é um veículo privilegiado de educação; a segunda, que para a prática das
atividades de lazer é necessário o aprendizado, o estímulo, a iniciação, que possibilitem a
passagem de níveis menos elaborados, para níveis mais elaborados, complexos, com o
enriquecimento do espírito crítico, na prática ou na observação. Verifica-se, assim, um duplo
processo educativo - o lazer como veículo e como objeto de educação.,

Tratando-se do lazer como veículo de educação, é necessário considerar suas
potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Tanto cumprindo
objetivos consumatórios, como o relaxamento e o prazer propiciados pela prática ou pela
contemplação, quanto objetivos instrumentais, no sentido de contribuir para a compreensão da
realidade, as atividades de lazer favorecem, a par do desenvolvimento pessoal, também o
desenvolvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades sociais, a partir do
aguçamento da sensibilidade ao nível pessoal, pelo incentivo ao auto-aperfeiçoamento, pelas
oportunidades de contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de solidariedade.

Por outro lado, para o desenvolvimento de atividades no "tempo disponível", de
atividades de lazer, quer no plano da produção, quer no plano do consumo não conformista e
crítico, é necessário aprendizado. Entretanto, quando a análise é dirigida ao lazer como objeto
de educação - o que implica na consideração da necessidade de difundir seu significado,
esclarecer a importância, incentivar a participação e transmitir informações que tornem possível
seu desenvolvimento, ou contribuam para aperfeiçoá-Io, entra-se numa área polêmica e
marcada por muitas interrogações.

A principal delas talvez seja: como educar para o lazer conciliando a transmissão do
que é desejável em termos de valores, funções, conteúdos, etc., com suas características de
livre escolha e expressão? Creio que a escolha será tão mais autêntica quanto maior for o grau
de conhecimento que permita o exercido da opção entre alternativas variadas.

Além disso, as barreiras impostas pelos preconceitos e pelas várias correntes
ideológicas, verificadas no plano cultural, poderão ser relativizadas com mais facilidade, à
medida que o lazer vá sendo convenientemente entendido em termos dos seus valores e
funções. E tal fato contribuiria para que a expressão através das atividades de lazer adquirisse
uma extensão muito maior. A própria passagem de níveis elementares para superiores teria
condições de se concretizar mais rapidamente, através da ação educativa para o lazer somada
à sua vtvêncía, do que se dependesse unicamente da participação nas atividades, ou seja, se
se restringisse à educação pelo lazer.

A educação para o lazer pode ser entendida também como um instrumento de
defesa contra a homogeneização e internacionalização dos conteúdos veiculados pelos meios
de comunicação de massa, atenuando seus efeitos, através do desenvolvimento do espírito
crítico. Além do mais, a ação conscientizadora da prática educauva, inculcando a idéia e
fornecendo meios para que as pessoas vivenciem um lazer criativo e gratificante, torna
possível o desenvolvimento de atividades até com um mínimo de recursos, ou contribui para
que os recursos necessários sejam reivindicados, pelos grupos interessados, junto ao poder
público.

* MARCELLlNO, N.C. Estudos do Lazer: uma introdução, 2aed., Campinas, Autores
Associados, 2000. p.50 e 51.
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Um duplo processo educativo

Nelson Carvalho Marcellino
Livro: Estudos do lazer: uma introdução

Praticamente todos os autores ligados aos estudos do lazer reconhecem
seu duplo aspecto educativo. Trata-se de um posicionamento baseado em
duas constatações: a primeira, que o lazer é um veículo privilegiado de
3educação; a segunda, que para a prática das atividades de lazer é necessário
o aprendizado, o estímulo, a iniciação aos conteúdos culturais, que possibilitem
a passagem de níveis menos elaborados, simples, para níveis mais
elaborados, complexos, procurando superar o conformismo,. pela criticidade e
pela criatividade. Verifica-se, assim, um duplo processo educativo - o lazer
como veículo e como objeto de educação.

Tratando-se do lazer como veículo de educação, é necessário
considerar suas potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos
indivíduos. Tanto cumprindo objetivos consumatórios, como o relaxamento e o
prazer propiciados pela prática ou pela contemplação, quanto objetivos
instrumentais, no sentido de contribuir para a compreensão da realidade, as
atividades de lazer favorecem, a par do desenvolvimento pessoal, também o
desenvolvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades sociais, a
partir do aguçamento da sensibilidade social, pelo incentivo ao auto-
aperfeiçoamento, pelas oportunidades de contatos primários e de
desenvolvimento de sentimentos de solidariedade.

Por outro lado, para o desenvolvimento de atividades no tempo
disponível, de atividades de lazer, quer no plano da produção, quer no do
consumo não conformista e crítico-criativo, é necessário aprendizado.
Entretanto, quando a análise é dirigida ao lazer como objeto de educação - o
que implica a consideração da necessidade de difundir seu significado,
esclarecer a importância, incentivar a participação e transmitir informações que
tornem possível seu desenvolvimento ou contribuam para aperfeiçoá-Io, entra-
se numa área polêmica e marcada por muitas interrogações.

A principal delas talvez seja: como educar para o lazer conciliando a
transmissão do que é desejável em termos de valores, funções, conteúdos etc.
com suas características de "livre" escolha expressão? Creio que a escolha
será tão mais autêntica quanto maior for o grau de conhecimento que permita o
exercício da opção entre alternativas variadas.

Além disso, as barreiras impostas pelos preconceitos e pelas várias
correntes ideológicas, verificadas no plano cultural, poderão ser relativizadas
com mais facilidade, à medida que o lazer vá sendo convenientemente
entendido em termos dos seus valores e funções. E tal fato contribuiria para
que a expressão, através das atividades de lazer, adquirisse uma extensão
muito maior. A própria passagem de níveis elementares para superiores teria
condições de se concretizar mais rapidamente, através da ação educativa para
o lazer somada a sua vivência, do que se dependesse unicamente da
participação nas atividades, ou seja, se se restringisse à educação pelo lazer.



A educação para o lazer pode ser entendida, também, como um
instrumento de defesa contra a homogeneização e internacionalização dos
conteúdos veiculados pelos meios de comunicação de massa, atenuando seus
efeitos, através do desenvolvimento do espírito crítico. Além do mais, a ação
conscientizadora da prática educativa, inculcando a idéia e fornecendo meios
para que as pessoas vivenciem um lazer criativo e gratificante, torna possível o
desenvolvimento de atividades até com um mínimo de recursos, ou contribui
para que os recursos necessários sejam reivindicados, pelos grupos
interessados, junto ao poder público.



7. ANIMAÇÃO CULTURAL
- Intervenção pedagógica que tem a CULTURA como estratégia central (anima, alma).

Como pensar as peculiaridades de educar da animação cultural?

A AÇÃO COMUNITÁRIA:
"um trabalho sócio-educativo que consiste numa intervenção deliberada em determinada

comunidade, através de atividades programadas em conjunto com com pessoas e instituições
locais, objetivando despertar e ampliar sua consciência para

os problemas da comunidade, sensibilizá-Ia para a mobilização e coordenação
de lideranças e predispô-Ias para a ação que vise o encaminhamento

de soluções daqueles problemas, ou a tentativa de realização de aspirações relacionadas a
comunidade como um todo." (Renato Requixa)

TAMBÉM OS SONHOS!

A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR: Que tem acesso aos bens culturais?

8. Duplo aspecto educativo do lazer:
A educação para o lazer
A educação pelo lazer

Responsáveis: escola, família, LAZER.
O animador cultural e a equipe de animação: uma perspectiva multi e interdisciplinar.

9. Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer
"apostila de apoio

Amigos do PELe, muito obrigada!
Estou à disposição para ajudar e aguardo as novidades.
Mantenham contato - dinafef@hotmail.com
Beijos e abraços,
Diná

mailto:dinafef@hotmail.com


Organização Social do Conhecimento: um diálogo com a Educação Popular a partir de

Paulo Freire

Robson dos Santos Bastos'

Zaira Valeska Dantas da Fonseca"

Introdução

Na atualidade o desafio de desenvolver políticas públicas de lazer que visem à superação de

uma lógica funcionalista e compensatória e que se dirijam à edificação de um processo de

emancipação dos sujeitos, tem colocado em foco o debate a cerca da intervenção do Estado em

uma perspectiva de animação sócio-cultural para transformação da realidade. Assim,

compreende-se que tais políticas devem ter por objetivo a educação dos sujeitos para uma prática

reflexiva e contextualizada e que, portanto, dependem da ação direta dos atores sociais que lidam

com a população nos programas de lazer.

Diante disso, não se pode esquecer da necessária efetivação de uma prática educativa que leve

a este contexto de transformação. Para tanto, é indispensável a construção de estratégias

meto dológicas no sentido da organização social do conhecimento em questão, no qual aqui

propõem-se a Educação Popular.

A proposta desenvolvida nesta oficina está baseada na experiência vivida pelo governo

democrático-popular na gestão das Políticas Públicas de Lazer, no período de 2000 a 2004, na

cidade de Belém, através da Secretaria Municipal de Educação/Coordenadoria de Esporte, Arte e

Lazer - SEMEC/CEAL. Aqui serão apresentados os resultados da aproximação entre os debates,

que permearam a gestão, entre a construção do currículo na escola e a construção e organização

de conhecimento nas políticas de lazer para a cidade. Será evidenciada, a constante troca de

saberes entre a Educação e o Lazer ocorrida através do projeto político-pedagógico da Escola

Cabana', levando-se em conta que os Programas de lazer desenvolvidos pela CEAL integraram

este projeto de educação .

. Professor de Educação Física pela Universidade do Estado do Pará. Especialista em Pedagogia do Movimento Humano pela
UEPA, Professor da rede estadual de Ensino e membro do Instituto Cabano de Assessoria e Pesquisa em Educação Popular.
• Professora de Educação Física pela Universidade do Estado do Pará. Especialista em Lazer pela UFMG, professora da rede
estadual e municipal de ensino e membro do Instituto Cabano de Assessoria e Pesquisa em Educação Popular.
I Projeto Político Pedagógico desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em Belém no periodo de 1997 a 2004, a
Escola Cabana representa em seu nome um dos mais legítimos movimentos populares que marcaram o século XIX no estado do
Pará, o Movimento da Cabanagem, que tomou o poder do estado conclamando o fim da escravidão e das injustiças sociais.
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Pretende-se com esta discussão possibilitar aos agentes do Programa Esporte e Lazer da

Cidade, o acesso ao conhecimento produzido pelos diversos atores sociais envolvidos nos

programas da SEMEC/CEAL, ao desenvolverem uma proposta de educação pelo e para o lazer

através da educação popular. É importante ressaltar que se trata de uma construção coletiva entre

gestores, educadores e cidadãos, portanto, permeada por conflitos que tomam a experiência

inacabada e em permanente construção, assim, deve ser interpretada não como uma receita, mas

como uma possível alternativa para superação dos dilemas impostos à sociedade pelo

neoliberalismo, principalmente, em relação às práticas de lazer dos cidadãos e cidadãs.

Por que Paulo Freire?

A escolha pela Educação Popular se faz na perspectiva de que esta nascedo anseio das

classes populares por uma sociedade mais justa e igualitária e se coloca como "um processo de

formação política, dado na luta organizada e intencional e na participação dos sujeitos em seu

próprio processo de libertação" (FONSECA, 2004, p. 193). As diversas possibilidades

construídas pelos movimentos sociais e por governos democrático-populares mostram que

mesmo com o avanço do modelo de dominação hegemônico, esta pedagogia ainda resiste,

Seu diferenciador básico, com relação a outras concepções educativas, embora
desdobrado em inúmeras correntes, foi o de ser engajado teórica e praticamente em
processos que visavam ao aprofundamento da democracia substantiva, à emancipação
subjetiva, cultural, política e econômica das classes subalternas e ao seu protagonismo
nesses processos. (pALUDO, 2001, p.181-82)

A possibilidade de construção de consciência crítica, apreensão e transformação da realidade,

o respeito à autonomia dos sujeitos, a reflexão crítica sobre a prática, a convicção de que a

mudança é possível, a coragem de correr riscos e aceitar o novo, a rejeição a qualquer forma de

discriminação de que fala Paulo Freire é que levou à opção política pelo trabalho com a educação

popular através do Tema Gerador'. Visto como uma organização social para a efetivação dos

princípios acima mencionados, acredita-se que o caminho proposto pelo viés do tema gerador

possibilita ao conjunto de animadores sócio-culturais uma maior aproximação com a realidade

concreta dos cidadãos e cidadãs, no sentido de provocar um permanente diálogo entre estes

sujeitos, com fins à ampliação de seus olhares, construção de novas explicações para a realidade

2 Pedagogia desenvolvida por Paulo Freire, inicialmente, no processo de alfabetização de adultos a partir da década
de 60.
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na qual estão imersos e utilização de seu potencial de intervenção para transformação dela. Desse

modo a Educação passa a ser compreendida como uma "forma de intervenção no mundo"

(FREIRE, 1996, p.1I O),aproximando-se de outros setores, indo além dos muros escolares para

ocupar os mais variados espaços, explorando assim seu caráter mobilizador e transformador.

Contudo, construir a Educação Popular cotidianamente requer compromisso com a

necessidade de mudança e um esforço para superar antigas práticas pedagógicas que

historicamente reproduzem os valores do modelo hegemônico e é neste ponto que se enfatiza a

importância de alguns princípios para a concretização dela: o animador sócio-cultural precisa ter

a consciência de que sua práxis é um processo de luta e formação política para libertação da

classe trabalhadora; que deve reconhecer os saberes advindos da experiência vivida da população,

pois, todos sabem e é preciso garantir a dialogicidade entre o conhecimentõ popular e o

conhecimento sistematizado; que o processo é construído com a população e não para a

população, devendo esta participar em todos os momentos e se sentir sujeita na construção da

mudança; que sua ação visa a ampliação do olhar dos sujeitos sobre sua realidade para que ele

próprio e com o coletivo se engajem na sua transformação; que seu trabalho deve considerar as

identidades dos sujeitos garantindo o respeito às diferenças de gênero, etnia, idade, grupo social,

religião, etc e por fim que sua intervenção deve ser planejada, refletida e avaliada a todo instante,

reconhecendo em si mesmo o inacabado.

No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o
condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua percepção
muda, embora isto não signifique, ainda, a mudança da estrutura. Mas a mudança da
percepção da realidade, que antes era vista como algo imutável, significa para os
indivíduos vê-Ia como realmente é: uma realidade histórico-cultural, humana, criada
pelos homens e que pode ser transformada por eles. (FREIRE, 1997, p.50)

o ponto de encontro

Por que falar em educação durante estas reflexões a cerca do Programa Esporte e Lazer da

Cidade? Porque é preciso compreender que o lazer, mesmo tendo sido originado por um processo

de controle social para fortalecimento do capitalismo, é um produto da cultura e pode tornar-se

neste contexto histórico, um espaço para a vivência lúdica e criativa de um conjunto de bens

culturais produzidos pela humanidade, como a dança, a arte, o jogo, o esporte, a música, e outros

interesses culturais, que levem os sujeitos a resignificarem suas práticas culturais.



Quando se fala em lazer na sociedade atual, fala-se em divertimento como entretenimento,

tomando os indivíduos meros consumidores de cultura, onde a indústria cultural através da

cultura de massa, acaba por determinar hábitos, costumes, interesses, normas, dirigindo a 'lida em

sociedade em consonância com valores que, na maioria das vezes, destoam de uma perspectiva

de emancipação, principalmente, das classes populares. É de fundamental importância lembrar

que, como afirmam Meio e Alves Junior(2003), a construção de novos valores e representações

culturais se dão em um campo de tensões, por dentro de estruturas de poder da sociedade,

portanto, sujeitas à "processos claros de intervenção".

Mas, também se fala nas vivencias de lazer enquanto possibilidades de espaços de produção

cultural, onde a capacidade criativa, mobilizadora e transformadora do ser humano seja o foco

maior, de o lazer ser um campo de participação crítica e reflexiva dos sujeitos na Sociedade, para

produção de novas normas, valores, hábitos, enfim, de uma cultura da igualdade, solidariedade,

coletividade. Isto somente é possível, caso se fortaleça o potencial educativo do lazer, no sentido

de este também ser, tal qual a educação, um espaço de intervenção no mundo, portanto, campo de

luta das classes populares para conquista de novos direitos a partir da vivência do direito ao lazer.

Daí que as políticas públicas de lazer podem se apresentar como realidade
revolucionária, quando ousam alimentar-se da realidade contraditória vivida pelos
diversos atores sociais que compõem o cenário da cidade. O que significa dizer que
para além de construir espaços, equipamentos e desenvolver atividades de lazer, é
preciso mergulhar, entender costumes, tradições, e formas de sociabilidade
diferenciadas mantidas pelos diversos grupos que se apropriam de espaços, "pedaços"
da cidade. (MATOS, 2001, p.124)

Assim, não se pode desconsiderar o Programa Esporte e Lazer da Cidade, enquanto um

importante contribuinte na reinvenção das práticas de lazer da população, tendo nas práticas

pedagógicas de seus animadores sócio-culturais, uma das trilhas que levará ao lazer como sendo

"um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem

moral e cultural. Mudanças necessárias para a implantação de uma nova ordem social"

(MARCELLINO, 1996, p.lS). E é neste ponto que o Lazer e a Educação Popular se encontram,

convivendo em uma teia de relações e articulações, com o propósito da transformação da

sociedade capitalista.

A trilha
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Construir, cotidianamente, práticas pedagógicas em acordo com os princípios discutidos

anteriormente, requer o engajamento através da organização intencionada. Desse modo, ousa-se

aqui apresentar uma possibilidade de intervenção pedagógica, sem a pretensão de tornar-se

modelo, mas com intuito de pôr a disposição esta experiência vivida.

- Momentos Pedagógicos para articulação entre teoria e prática via Tema Gerador:

a) Reflexão sobre a prática

É o momento de debate sobre os limites encontrados, sobre as superações construídas,

momento de avaliação a cerca das intencional idades propostas nas atividades. Deve reunir todos

os sujeitos envolvidos, gestores, animadores sócio-culturais, população participante, familiares,

sociedade civil organizada. A análise é fundamental do ponto de vista de quem está promovendo

a política, mas também do ponto de vista de quem está tomando parte dela. Nem sempre os

interesses da população são os mesmos dos gestores, não se deve esquecer que não há um dono

da verdade, mas que elas devem ser postas em conflito, num movimento dialético, para

construção de novos saberes.

b) Investigação da realidade

Ocasião em que os animadores sócio-culturais mergulham na comunidade, buscando coletar

elementos, informações, falas, objetivando conhecer a realidade das classes populares, a partir de

suas formas de ser, viver e pensar o mundo. Visa a compreensão e transformação da realidade, a

ruptura com o monopólio do conhecimento, tornando o animador sócio-cultural em um

pesquisador permanente. Momento de voltar o olhar para realidade onde estão imersos os sujeitos

participantes, onde

o patamar necessário dessa capacidade de olhar está vinculada , na perspectiva que
acreditamos, a um nível de consciência crítica da condição de "estar no mundo", de
conscientização das condições de vida, trabalho, de lazer, das classes populares as quais
trabalhamos. O olhar atento e crítico, vai selecionar situações, buscando entrar na "teia"
social que constitui as relações do grupo. (SECRETARIA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO IRS, 2002)

c) Seleção das falas significativas

Nesta etapa, fica presente a preocupação com a sistematização dos dados da realidade, que se

mostram através das falas da população, fazendo emergir o pensar, suas explicações sobre o

cotidiano vivido, seus desejos e sonhos. As falas significativas trazem à tona a consciência do

sujeito sobre o mundo e é a partir delas que o animador sócio-cultural iniciará o diálogo com a

realidade. Para tanto é necessário que se selecionem falas que possibilitem perceber os conflitos e

/



a contradições sociais; falas que sejam significativas do ponto de vista da comunidade; falas

explicativas que extrapolem a simples constatação; falas que envolvam a coletividade; falas que

originalmente aparecem tal qual foram ditas, sem a intervenção do pesquisador.

Também se propõe a construção de uma rede de relações entre as falas, optando-se por uma

que identificaremos como o Tema Gerador, que evidenciará o ponto de partida para a

compreensão da realidade, o senso comum, que impregnado de valores, crenças, atitudes e

costumes carrega em si um conteúdo cultural, que necessariamente deverá ser discutido e

debatido, em diálogo com o contra-tema, a visão contextualizada, ampliada e relacionada da

realidade.

d) Construção da rede temática

Aqui se pretende realizar um exercício de contextualização da realidade local, com os

aspectos da realidade global. Um processo onde o animador sócio-cultural se debruça sobre a

caracterização da estrutura social, cultural e econômica, sua organização, mecanismos de

controle, aspectos da infra e macro estrutura que determinam as condições de vida dos sujeitos.

Momento de identificar os segmentos sociais relacionados às falas, os conflitos, contradições,

estabelecendo relações entre os elementos, advindos das falas significativas, que irão compor a

rede.

e) Seleção dos Conhecimentos e Organização das programações

Partindo da problematização em rede, parte-se para o momento de problematização das falas

a partir de questões geradoras, que levem a percepção da contradição social presente na fala, que

apontem o limite da explicação para a realidade investigada, que leve à descoberta de novas

explicações e apontem para construção de superações da problemática em questão. Também é o

momento de definir os temas a serem trabalhados, provenientes dos debates sobre os elementos

materiais, culturais, políticos, sociais presentes nas falas, escolhendo os conteúdoslinteresses

culturais do lazer que se identificam mais com os aspectos anteriormente caracterizados, para

enfim dividi-Ios entre as diversas oficinas.

f) Organização Metodológica das Práticas/ Plano de Ação das Oficinas

São muitas as possibilidades de organização do trabalho pedagógico específico das oficinas, a

organização das atividades. O que está se propondo aqui é uma organização que dialogue com

todo o processo acima descrito e possibilite no dia-a dia a permanência da atitude contextualizada
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e refletida dos animadores sócio-culturais. Assim, seguindo o proposto por Delizoicov (2000)

indica-se a estrutura a seguir:

• Escolha da Fala Significativa da rede temática/quadro de programação;

• Definição da intencionalidade da ação;

• Problematização Inicial: apreensão pelo educador do significado dado pelo sujeito às

situações de seu cotidiano, momento de retomo da fala para os sujeitos da realidade

investigada, as questões geradoras levantadas na etapa anterior dão origem ao debate;

• Organização do Conhecimento: é dado corno o momento de desenvolver urna

compreensão científica das situações que estão sendo problematizadas. Dispor os

conteúdos/ interesses do lazer em diálogo com a rede temática, para a ampliação,

propriamente dita da visão dos sujeitos sobre a sua realidade;

• Aplicação do Conhecimento: momento de articulação entre o conhecimento trabalhado e

a capacidade dos sujeitos de ir aplicando os mesmos no cotidiano das situações

problematizadas, momento de construção coletiva das possibilidades de intervenção na

realidade investigada.

Busca-se com isso tanto a apreensão do trabalhador social sobre os significados dados pelos

sujeitos, à realidade em foco, a partir da interpretação e imersão destes no contexto vivido,

quanto a apreensão dos sujeitos participantes dos conhecimentos produzidos e sistematizados

historicamente em tomo do lazer, que auxiliem no processo de mudança social.

Considerações Finais

Os passos para construção desta práxis social, pode aqui ser resumido em quatro importantes

momentos para auto-organização dos sujeitos e comunidades onde estão inseridos: a

investigação, a problematização, a sistematização e o plano de ação. Sendo os mesmos

interdependentes e com o mesmo grau de importância, pois, à ação requer conhecimento, o

conhecimento requer reflexão, a reflexão gera consciência, a consciência gera organização para

transformação.

Não há pretensão desta pedagogia de tomar-se o único meio, aprisionando a criatividade dos

sujeitos, mas de ser exemplo de que é na humanidade que se encontram as respostas para explicar

o que é de fato e o que pode vir a ser a vida em sociedade. A experiência tentada toma-se mais

significativa pela ousadia da tentativa, do que pelos resultados ainda incertos. Dessa forma os



passos dados, independentemente de seus alcances, precisam ser considerados como importantes

iniciativas para um contexto de mudança.

Ainda, que as políticas implementadas não tenham se enraizado a ponto de tornarem-se parte

do Estado, elas serão imprescindíveis para um futuro de igualdade e solidariedade, por isso

governos comprometidos com o povo, não devem. se furtar à ousadia e à luta permanente em suas

ações.
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AÇÃO COMUNITÁRIA -AÇÕES DE COORDENAÇÃ01

• Levantamento de dados sobre a comunidade: locais em que os programas

podem ser realizados; recursos comunitários a serem mobilizados;

lideranças existentes nas diversas áreas culturais; datas mais adequadas

para realização de programas (ANTES).

• Execução do plano geral de atividades, estabelecimento dos objetivos

específicos de cada atividade, estabelecimento dos critérios de avaliação,

contato com profissionais que possam orientar atividades específicas (A -

ver roteito para projeto anexo)

• Reuniões de orientação para formação das demais comissões,

detalhamento das tarefas de cada comissão. (A)

• Recrutamento e realização de reuniões com os voluntários para "monitoria"

das atividades. (A)

• Supervisão do andamento das atividades, execução dos ajustes

necessários, adaptações de local, obtenção de alvarás, solicitação de

policiamento, obtenção de transporte, providências para socorro de

eventuais casos graves (ambulância-hospital). (A)

• Recepção dos monitores, entrega de crachás e encaminhamento para

comissão de material - para isso pode ser montada uma equipe específica.

(No dia)

• Obtenção de recursos financeiros, se necessários e fiscalização de sua

utilização. (A)

• Supervisão do desenvolvimento das atividades, verificando seu andamento,

providenciando alterações de urgência, observando o desempenho dos

monitores. * Para isso pode ser montada equipe específica. (Durante)

• Coordenação da avaliação e de projeto de continuidade das atividades.

(Depois)

1 Este material foi produzido a partir da apostila "Capacitação de Animadores Sócio-Culturais", de
Nelson Carvalho Marcellino, publicado pelo Ministério da Educação e Desporto, Brasília, 1994.
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AÇÃO COMUNITÁRIA - COORDENAÇÃO DE MATERIAIS

• Coleta de material junto à comunidade, através de doação ou empréstimo;

(A)

• Obtenção de som e palco, quando necessário; (A)

• Compra do material necessário, não obtido por doação ou empréstimo; (A)

• Obtenção de caixa de primeiros socorros; (A)

• Confecção de materiais e de equipamentos necessários; (A)

• Separação do material por atividade; (A)

• Guarda do material durante o período de preparação da atividade; (A)

• Providenciar os crachás tios monitores e da coordenação; (A)

• Transporte do material até o local do evento e distribuição do mesmo pelas

várias atividades; (No Dia)

• Recolhimento do material, no horário previsto, feito junto com monitores de

atividades; (No Dia)

• Devolução do material obtido por empréstimo, no final da atividade, e

destinação do material adquirido ou doado; (Depois)

• Balanço, após a recreação, do material utilizado, anotando eventuais

excessos ou faltas. (Depois)
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AÇÃO COMUNITÁRIA- DIVULGAÇÃO

• Elaboração de informes sobre a atividade, bem como do material de
divulgação (circulares, cartazes, folhetos, faixas); (A) .

• Contatos com autoridade locais, lideranças culturais, ernpresanos,

dirigentes de entidades, para informação e solicitação de apoio (incluindo

patrocínio para confecção do material de divulgação); (A).

• Contatos com meios de divulgação locais (jornais, revistas, rádio) preparar

material próprio para essa finalidade; (A)

• Contatos com moradores das proximidades do local da atividade, para

esclarecê-Ios e convidá-Ios; (A)

• Visitas a escolas, para divulgação entre os alunos; (A)

• Distribuição do material de divulgação, principalmente em locais de grande

concentração pública; (A)

• Elaboração do "croquis" do evento; (A)

• Sinalização do local e decoração do ambiente; (A)

• Recepção às autoridades e imprensa - preparar material próprio para essa

finalidade; (Durante)

• Elaboração e envio de ofícios de agradecimento, após a realização da

atividade; (Depois)

• Elaboração e entrega do certificado dos participantes; (Antes e no dia)

• Coleta das notícias publicadas sobre a atividade. (Antes e Depois)

-3-
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1.

2.
'--

3.
--./

...-'
4.

-./

5.
"

6.

7.

18 FASE - SITUAÇÃO DA COMUNIDADE

VALORES
(critérios de melhoria)

SITUAÇÃO
(Conhecimento dos meios e das necessidades)

OBJETIVOS E MEIOS
(programas e recursos)

RESULTADOS
(respostas às necessidades)

(baseado em DUMAZEDIER, Jofre. Planejamento do Lazer, No Brasil: a teoria

sociológica da decisão - SESC - São Paulo, 1980)

A SITUAÇÃO DA SUA COMUNIDADE

Parâmetros de democratização cultural:

Participação popular e Autonomia Comunitária (construir/ampliar)

Barreiras sócio-econômicas, sexo, faixa etária, estereótipos, equipamentos
etc. (reduzir)

Uso dos equipamentos específicos e utilização de equipamentos não
específicos (otimizar)

Interesses culturais (procurar diversificar os interesses e gerar novas
demandas)

Níveis de consciência, tanto na prática, como na fruição ou consumo,
quanto no conhecimento (meta: consciência crítica e criativa)

Integração e articulação dos pólos, núcleos, círculos, comunidades

Desenvolvimento da perspectiva co-gestão (comunidade-poder público)

Caracterização da sua comunidade e do seu pólo:
1. Lideranças (formais e não-formais)
2. Grupos para monitoria
3. Atrações para apresentações
4. Artistas e artesãos
5. Escolas
6. Recursos Humanos do local onde será realizada a atividade (depois)
7. Croqui do local onde será realizada a atividade (depois)
8. Material disponível no local onde será realizada a atividade (depois)
9. Perfil dos freqüentadores do local (depois)
10. Perfil da utilização do local (depois)

-4-
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CONHECENDO A SITUAÇÃO DE SUA REGIÃO

Faça o levantamento da situação da sua região, pólo, núcleo ou comunidade

- utilize os 17 pontos apontados anteriormente
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ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO

Projeto: _

- nome da atividade (pensar depois)

Data das às horas

Local _

Promoção

NOME DA ENTIDADE (Prefeitura ... ONG ... Associação ...) _

Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e

do Lazer - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

Apoio
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I. Objetivos Gerais do Projeto

(representa uma ou mais ações - compreender o objetivo do projeto no interior

do Programa Esporte e Lazer da Cidade)

Ib. Objetivos Específicos

(ações necessárias para atingir os objetivos gerais)

11. Justificativa da escolha da atividade

(festa, apresentação musical, dia de lazer, campeonato, exposição, curso,

seminário, palestras etc.)

111. Identificação de potenciais da Comunidade

(quem, o que sabe fazer e como poderá contribuir - ex.: Sr. Ana Lucia,

confeiteira - oficina de decoração de bolos)

'-' -7-
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IV. Programação

Atividades fixas ou permanentes (que acontecem ao longo do evento)

Atividades específicas
Atividade _

Atividade _

Atividade _

Atividade _

Horário -- -- às -- -
Horário -- -- às -- -
Horário -- -- às -- -
Horário -- -- às -- -

Atividades paralelas (que tem início no evento, mas terminam depois; que

iniciam antes do evento e passam ou terminam no evento)

V. Público alvo do projeto (Caracterização do público)

VI. Metas (Quantificação do público a ser atingido)

- 8 -
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VII. RecursosNecessários(disponíveis?)

Físicos:

Materiais:

Humanos:

VIII. Cronograma

(Depois de definir as atividades, estas devem ser organizadas para que tudo

fique pronto a tempo)

ATIVIDADE PROCEDIMENTOS MES MES MES MES
Sensibilização da Iniciar as oficinas docomunidade local Xprograma

Reunião com as
pessoas Localizar as

interesadas em lideranças e X
realizar o evento convidar pIa reunião

-9-
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IX. Avaliação
(ao final do processo de construção e da realização da atividade os envolvidos

devem reunir-se para avaliar onde chegaram - os critérios de avaliação devem

estar orientados pelos objetivos traçados e pelas metas de cada atividade

realizada. A avaliação deve permitir também identificar a nova situação da

comunidade e por sua vez, novas ações a serem desenvolvidas)
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REUNIÃO:

,/

Providências anteriores:

1. determinação da data, local e horário

2. preparação da pauta para reunião

3. discussão preliminar da pauta pelos coordenadores

4. estabelecimento das técnicas a utilizar

5. elaboração dos convites e expedição

Providências no ato de realização:

1. recepção dos convidados - preenchimento das fichas de inscrição

2. explicação dos objetivos

3. colocação da pauta e abertura da palavra para inserção de outros itens

4. desenvolvimento da pauta através das técnicas escolhidas

5. avaliação

6. resumo dos pontos mais importantes

2.

<:»

-;»

<:»

'-"

-../

-'
.:»

<:;

Providências posteriores:

1. distribuição do resultado das discussões aos presentes e aos que não

compareceram

encaminhamento de soluções para os problemas levantados: pelos

organizadores, pelos participantes ou comissões conjuntas
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL:
CONSULTOR(A):

( MELO, Vitor Andrade de , ALVES JR, Edmundo
de Drummomd. Introdução ao Lazer . Barueri, SP:
Manole, 2003, cap.2 ,p.23-37).

LAZER:
CONCEITOS BÁSICOS

VAI COMEÇAR A BRINCADEIRA!

-'

Como vimos no capítulo anterior, a diferentes momentos da história corresponde um
significado específico para o ato de se divertir e de buscar diversão, embora existam regularidades
que devam ser observadas, em particular no âmbito da sociedade ocidental. Brincar, buscar formas
de prazer para além do mundo do trabalho, sempre foram aspectos importantes da cultura, ainda que
não fosse incomum a construção de um imaginário que relacionasse linearmente essas práticas
humanas fundamentais a algo pernicioso, de menor valia. Como profissionais de lazer, é com
seriedade que devemos encarar esse fenômeno social, percebendo que somente no campo da cultura
é possível encontrar uma definição mais precisa, que nos permita trabalhar com intencionalidade e
clareza.

Para que servem os conceitos? Todo ser humano, mesmo que não se dê conta do fato no seu
cotidiano, baliza sua vida em sociedade por conceitos engendrados nessa mesma sociedade. Por
certo, se compreendêssemos melhor tais conceitos, poderíamos encaminhar nossa vida de acordo
com nossas intenções. Por exemplo, se eu entender melhor os conceitos que adoto para construir
uma relação amorosa, posso identificar os problemas dessa construção e refletir sobre até que ponto
ela está submetida a influências externas que não são motivo de felicidade para mim e, a partir daí,
reorientar meus princípios, tentando descobrir formas de relacionamento mais satisfatórias.

Se compreender os conceitos que norteiam nossa vida representa para todos uma
possibilidade de viver melhor, para aqueles que trabalham com determinados objetos é uma
necessidade primordial: como conceber que o profissional de lazer não conheça os conceitos
relacionados com o objeto com o qual pretende intervir na sociedade?

Ao mesmo tempo, não devemos ignorar que os conceitos são sempre recortes da realidade,
tentativas de fragmentar para melhor entender algo que se encontra presente de modo complexo em
nossa vida. Assim, todos os conceitos têm limites claros, o que não significa que devam ser
desprezados. Simplesmente devemos aprender a trabalhar com eles de forma dinâmica, conscientes
de que sempre existem exceções a serem consideradas e que, em certo sentido, chegam mesmo a
confirmar a regra.

Então, vamos começar a brincadeira! E vamos iniciar falando exatamente de cultura,
palavra tão presente nas páginas deste livro e tão constante na prática daqueles que trabalham com
lazer.

--/ CULTURA: QUE BICHO É ESSE?

Até em função dos desordenamentos sociais, quando se fala em cultura é comum que
sempre as mesmas imagens nos venham à mente. Sobre o que se escreve nos cadernos de cultura
dos jornais? Sobre artes plásticas, cinema, música, literatura - normalmente sob modalidades

-./ ligadas à cultura erudita, pouco acessível a grande parte da população. Seria então a cultura algo



para poucos, para os mais preparados ou mais ricos, que têm acesso a essas coisas um tanto
complicadas, exibidas em espaços refinados? Música erudita seria cultura, e samba não tanto?

Sem falar que o "culto" seria um chato! Sempre vestido de forma tradicional ou modeminha
demais, vive citando poetas e intelectuais, fala dificil e olha com desdém para o outro, que não
alcança sua forma "avançada" de compreender o mundo.

Terríveis enganos tais compreensões e, claro, não construídas por acaso. Por trás dessas
concepções existe uma ordem social que, intencionalmente, de diferentes formas - ora mais, ora
menos explícitas -, acaba por afastar as pessoas comuns de determinadas manifestações, ao
mesmo tempo em que tenta estabelecer certa classificação hierárquica que difunda um imaginário
acerca dos diversos planos de organização cultural. Contra tais construções equivocadas, deve-se
bater o profissional de lazer em sua proposta de animação cultural, como veremos mais à frente.

A primeira idéia que deve ser combatida é a de que, quando falamos de cultura, estamos
nos referindo apenas a uma série de manifestações. Por certo as diversas linguagens artísticas (a
música, o cinema, a literatura etc.) são partes importantes do segmento cultural, mas:

• outras linguagens, como o esporte, são também parte desse contexto;

É curioso observar como alguns entendem essa poderosa manifestação - com certeza uma
das mais influentes do século xx -, como algo exterior à cultura. Vemos isso claramente em
secretarias governamentais, quando temos a secretaria de cultura isolada da secretaria de esporte,
esta última normalmente atrelada ao lazer. Mas não seria o lazer também cultura, como estamos
argumentando? E se o esporte é cultura, por que dela se separa? Obviamente entendemos que os
arranjos político-partidários nem sempre seguem com rigor os conceitos estabelecidos, mas, se
quiséssemos ser mais claros, poderíamos pensar em uma única secretaria de lazer ou de cultura,
dividida em subsecretarias para a arte (normalmente a secretaria de cultura trata dessas linguagens),
para o esporte e mesmo para o turismo; uma secretaria que deveria, aliás, dialogar com as de
educação e urbanismo, entre outras.

• as manifestações da cultura popular são tão importantes e valorizáveis quanto qualquer
outra;

Lamentavelmente é comum que a maior parte dos investimentos seja destinada à cultura
erudita, ficando a cultura popular a reboque da ação da indústria cultural ou pouco considerada.

• quando falamos em cultura, estamos no referindo a algo bem mais amplo que um conjunto
de manifestações.

Existem vários conceitos para cultura, mas, em linhas gerais, podemos afirmar que estamos
nos referindo a um conjunto de valores, normas e hábitos que regem a vida humana em sociedade.
A cultura é típica dos seres humanos, que, organizados em comunidades cada vez mais complexas,
necessitam estabelecer princípios para viver com alguma harmonia. Com certeza esse não é um
processo simples, já que abarca os desejos humanos diversos, bastante diferenciados. Por isso,
quando falamos em cultura, tratamos de algo tenso, construí do do diálogo e do conflito, de trocas,
manipulações e embates.

Todos vivemos imersos em nossa cultura, mesmo que não paremos para pensar nisso. Pela
manhã, quando acordamos para ir ao trabalho, imediatamente pensamos em escolher uma roupa
adequada. Ninguém pára e pensa: por que devo ir de roupa? Por que não saio nu à rua? Usar roupas
é um elemento típico de nossa cultura. Se fôssemos indígenas, provavelmente não teríamos essa
preocupação tão pronunciada.

Mais ainda, ao escolher nossa roupa, somos influenciados por fatores climáticos e pela
natureza de nosso compromisso, mas também pelos modelos de vestir que estão colocados na
sociedade. As diversas "modas" de vestimenta, também ligadas ao momento histórico, sugerem o



que devemos escolher. Se estivéssemos no século XIX, dificilmente um homem sairia de casa sem
paletó ou gravata. Já nos dias de hoje, podemos sair com vestimentas mais leves, dependendo de
nossa intenção. Se estivermos em país árabe, ou se fomos criados com os parâmetros da cultura
árabe, podemos escolher outro estilo de roupa, e assim por diante.

Bem, então estamos falando que, no plano da cultura, um conjunto de valores também
corresponde a um conjunto de representações. Quando mudam os valores, é possível que mudem as
representações, bem como algumas mudanças de representações precedem às de valores.
Lembremos do movimento hippie, por exemplo, que através de suas roupas despojadas contestava
determinados rigores sociais e apresentava a necessidade de um outro conjunto de valores para
reger a vida em sociedade, mais livres e menos controladores.

Vamos dar outro exemplo dessa articulação entre valores e representações, entre conteúdo e
forma. Muitos de nós já fomos ou pelo menos conhecemos a rede de fast-food McDonald's.
Vejamos como ela organiza seus restaurantes. As cores vermelho e amarelo são fortes, berrantes,
afinal estudos de motivação já provaram que esses tons despertam o apetite. A música ambiente é
alta e sempre agitada, afinal não é um ambiente planejado para se ficar muito tempo, pois a rede
ganha com a rotatividade. Já percebeu o atendimento? Forçadamente gentil e muito veloz, afinal,
quanto mais rápido, melhor para eles. Observe como são desconfortáveis as mesas e cadeiras típicas
da rede.

Já quando vamos a supermercados as coisas são diferentes. Pisos lisos, para que se caminhe
devagar: quanto mais devagar, a possibilidade de consumo. Objetos colocados estrategicamente nas
prateleiras, à altura de cada faixa etária a ser atingida pelos produtos à venda. Produtos básicos
(arroz, feijão) normalmente se encontram no fundo da loja, fazendo com que você a percorra toda e
possa identificar outros produtos de interesse.

As manifestações artísticas são também face dessa articulação. Estão imersas no contexto
cultural, algumas vezes no sentido de ajustamento e de reforço dos valores dominantes, outras na
perspectiva de contestação, mas dificilmente desconectadas por completo do que está ocorrendo.
Salientamos que, quando nos referimos à correspondência entre valores e representações, não
estamos falando de ajuste total. Deve-se estar atento à não-linearidade e à complexidade dessa
relação.

É também importante notar que, quando falamos de cultura, estamos na verdade nos
referindo a "culturas". Todos, de alguma forma, fazemos parte e estamos fora de um ou outro
contexto cultural. Existe uma cultura brasileira que nos aproxima, mas quem é da região Norte
experimenta certas peculiaridades de vida que aqueles que moram na região Sul não conhecem,
valendo também o contrário. Dentro do estado do Rio de Janeiro, quem vive em Volta Redonda e
Resende tem sotaque e hábitos alimentares mais próximos dos habitantes de Minas Gerais do que
dos cariocas, originários da capital. Na cidade do Rio de Janeiro, a vida no subúrbio da zona oeste
apresenta características diferenciadas da vida da zona sul. E assim se traça um longo trajeto de
aproximações e diferenças, que muitas vezes leva a tensões explícitas, ainda mais em uma
sociedade na qual a intolerância ganha cada vez mais espaço.

Considerando todas as nuanças, como julgar culturas? Existiria uma cultura melhor que
outra? Realmente seria muito dificil, e mesmo equivocado, estabelecer tal julgamento. O
pensamento central deve ser: respeito à diferença. Mais ainda: a construção da idéia de que o
normal é ser diferente, e não a propagação do contrário, de que a homogeneidade é o interessante.
Já dizia a canção de Caetano Veloso: "de perto, ninguém é normal". E dizia Gonzaguinha: "Cada
um sabe a dor e a delícia de ser o que é".

Mas percebamos que a formulação de valores, normas e representações nunca é casual.
Existem processos claros de intervenção, de busca de manipulação, diretamente relacionados com
as estruturas de poder da sociedade, como já vimos no capítulo anterior. Na esfera da cultura,
defrontam-se pontos de vista nem sempre com equilíbrio de possibilidades de participação. Por isso,
acreditamos que a intervenção cultural seja dimensão fundamental da atuação do profissional de
lazer, sua tarefa principal para contribuir com a construção de uma ordem mais justa.



Enfim, quando falamos de cultura, estamos nos referindo a algo amplo e complexo, que
abarca valores, linguagens e manifestações, ritos, símbolos, relações sociais, disputas de poder e
manipulações. Devemos entendê-Ia 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. Estamos, enfim, falando de um campo
de tensões e conflitos.

Mas, espera aí, como pensar em intervenção cultural com tamanha complexidade e tensão?
Pois é, admitamos que a atuação do profissional de lazer é mais séria do que a princípio poderia
parecer; requer preparação e disposição. Por agora, vamos voltar à definição do conceito de lazer;
mais tarde, tentaremos definir melhor as características da intervenção desse profissional.

VAMOS DEFINIR LAZER?

Abordado o conceito de cultura, é chegada a hora de definir lazer, definição fundamental
para a melhor compreensão das possibilidades de intervenção profissional. Vale lembrar que, como
vimos no capítulo anterior, o lazer é um fenômeno moderno, surgido com a artificialização do
tempo de trabalho, típica do modelo de produção fabril desenvolvido a partir da Revolução
Industrial. Lembremos também que, desde as origens, o lazer tem-se mostrado um campo de
tensões, já que um tempo livre maior surge não como concessão dos donos dos meios de produção,
mas sim como conquista das organizações das classes trabalhadoras. Nesse processo, a burguesia
entabula iniciativas de controle e de obtenção direta e indireta de lucros, na mesma medida em que
os trabalhadores entabulam resistências possíveis.

Nesse contexto, formulam-se equívocos perpetuados historicamente e que, de algum modo,
até hoje subsistem entre nós:

• o lazer seria menos importante que o trabalho, lamentavelmente ainda tido como a
dimensão mais importante da vida;

• o lazer, numa suposta escala hierárquica de necessidades humanas, seria menos importante
que a educação, a saúde e o saneamento (com certeza todas essas dimensões humanas são
fundamentais, mas, por que seria o lazer menos importante? Além disso, existe relação direta entre
lazer e saúde, lazer e educação, lazer e qualidade de vida, as quais não podem ser negligenciadas);

• o lazer é um momento de ócio, de ficar parado, quando não um momento de alienação da
realidade (devemos estar atentos para perceber que "não fazer nada" é uma possibilidade nos
momentos de lazer, mas não a única).

O conceito de lazer estará exclusivamente relacionado com o tempo que sobra do trabalho?
Esse é um parâmetro significativo a ser considerado, mas, isoladamente, apresenta claras restrições.
Pensemos em um trabalhador com uma jornada de 8 horas. Identifiquemos o que ocorre com o
restante do tempo em que ele não está trabalhando, as outras 16 horas. Destas, uma parte será
utilizada em atividades ainda realizadas em decorrência do trabalho, por exemplo com o transporte
até a empresa e com o retomo ao lar. Em algumas grandes cidades, esse tempo pode chegar a até 4
horas ou mais. Esse período dentro de carro, trem ou ônibus não pode ser considerado um tempo
disponível para o lazer. Além do tempo de transporte, é hoje bastante comum o indivíduo ter de
levar trabalho para casa ou, saindo da empresa, ir para a escola ou universidade, muitas vezes
acompanhando cursos de capacitação profissional, cada vez mais exigidos pelo mercado de
trabalho. Observamos assim uma significativa redução daquelas 16 horas supostamente "livres".

Ainda tem mais. Todos temos uma série de tarefas domésticas cotidianas que não podem ser
encaradas como atividades de lazer, mesmo que tenham uma lógica diferenciada da do trabalho:
pagar contas, limpar a casa, cuidar dos filhos, obrigações religiosas. Nos cuidados com a família, as
mulheres, que ainda são em grande parte as principais responsáveis, acabam mais prejudicadas. Por
isso, é comum falarmos em dupla jornada feminina, a do trabalho e a do lar.

Temos ainda as necessidades fisiológicas diárias, que não podem ser confundidas com lazer:
almoçar e dormir (com duração desejável em tomo de 6 a 8 horas). Vejamos que uma coisa é



dormir por opção depois do almoço de domingo, outra coisa é desmaiar de sono ao fim de um dia
árduo de trabalho. Urna coisa é, por opção, preparar e degustar um delicioso almoço com a família,
outra é comer correndo no meio do expediente, simplesmente porque a fome é uma necessidade
maior.

É fácil concluir que o tempo destinado ao lazer se reduz bastante, em alguns casos toma-se
de fato bastante escasso. O mais adequado, então, é afirmar que as atividades de lazer são
observáveis no tempo livre das obrigações, sejam elas profissionais, religiosas, domésticas ou
decorrentes das necessidades fisiológicas.

Então no lazer não há compromissos? Sim, há. Quando você vai ao cinema, deve respeitar o
horário de início da sessão. Quando marca um futebol com os amigos, existe a hora de começar o
jogo. A diferença está no grau de obrigação. Dificilmente pode-se escolher ou mudar com facilidade
a hora de início e término da jornada de trabalho. Já nos momentos de lazer, pode-se optar com
maior facilidade pelo o que se deseja fazer e em qual momento.

Outro parâmetro, muitas vezes adotado equivocadamente de forma isolada, para definir
lazer é o prazer, algo que deve ser considerado essencial para o ser humano. É lógico que
esperamos que as atividades de lazer sejam sempre prazerosas, mas esse sentimento não deve ser
compreendido como exclusividade dos instantes de lazer.

O trabalho, por exemplo, deveria também dar prazer aos indivíduos. Lamentavelmente, da
maneira corno tem se organizado, deforma alienante e fragmentada, podemos dizer que um número
significativo de pessoas não tem prazer em sua jornada, o que contribui para a compreensão de que
a felicidade estaria restrita aos instantes de lazer. Algo como: "sou infeliz no trabalho, mas no lazer
eu recupero a felicidade".

Não podemos perpetuar tal idéia: deveriamos lutar por uma concepção de trabalho como
desenvolvimento humano, e não somente como instrumento que possibilita o pagamento das contas
mensais - o que, aliás, está cada vez mais dificil, em função dos arrochos salariais advindos da
desordem econômica reinante. O quadro de recessão econômica contribui até para que as pessoas
busquem mais de um trabalho, para complementar sua renda, o que por certo diminui ainda mais a
possibilidade de lazer. Além disso, devemos lembrar que, em uma sociedade na qual o desemprego
é um dos problemas centrais - o que gera um enorme exército de mão-de-obra excedente - é
comum o temor da perda de emprego e da conseqüente dificuldade de reinserção profissional.

Assim, é melhor falar que os momentos de lazer pressupõem a busca pelo prazer, mas que
este não é exclusivo dos momentos de lazer. E devemos ressaltar que falar de "busca pelo prazer"
não significa que sempre se alcance o resultado esperado: quando as pessoas buscam lazer, espera-
se que obtenham prazer, o que pode ser frustrado por problemas que eventualmente ocorram
durante as atividades de diversão. De qualquer forma, ninguém sai de casa para se divertir
esperando ter problemas.

Bem, podemos então definir as atividades de lazer pela conjunção desses dois parâmetros -
um mais objetivo, de caráter social (o tempo), e outro mais subjetivo, de caráter individual (o
prazer). Se anexarmos a isso as informações anteriores, teremos bons indicadores de definição:

• as atividades de lazer são atividades culturais, em seu sentido mais amplo, englobando os
diversos interesses humanos, suas diversas linguagens e manifestações;

• as atividades de lazer podem ser efetuadas no tempo livre das obrigações, profissionais,
domésticas, religiosas, e das necessidades fisicas;

• as atividades de lazer são buscadas tendo em vista o prazer que possibilitam, embora nem
sempre ISSO ocorra e embora o prazer não deva ser compreendido corno exclusividade de tais
atividades.

Esse conceito, em si, já apresenta desafios para o profissional de lazer. Nem sempre as
pessoas procuram tais atividades objetivando o desenvolvimento pessoal, a educação, até mesmo
em função do imaginário traçado historicamente em tomo do lazer. Mas o profissional dessa área,

'-- com cuidado e habilidade, deve aproveitar a ocasião para educar seu público. Contudo, devemos

--



lembrar que esses momentos são um tempo de maior liberdade e, em respeito a tal fato, devemos
implementar com cuidado nosso compromisso de intervenção pedagógica. Por fim, as pessoas
sempre procuram prazer em seus momentos de lazer, e cabe ao profissional não ferir frontalmente
tal expectativa, embora esteja preocupado em ampliar as compreensões de prazer de seu público-
alvo.

UM POUCO MAIS SOBRE O LAZER

Nos momentos de lazer, observamos as mais diferentes posturas possíveis. Um indivíduo
pode tirar o domingo para ir com a família a um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro; estará
assistindo ao espetáculo esportivo, e isso é uma atividade de lazer. Mas também pode ter o seu
joguinho de futebol semanal (conhecido em muitos lugares como "pelada") e essa é também uma
atividade de lazer. Pode assistir a uma peça de teatro ou participar de um grupo amador organizado
na Associação de Moradores local. Pode se deliciar com um espetáculo de música erudita ou cantar
no grupo-coral de sua igreja. Assistir e praticar são, então, duas possíveis posturas nos momentos de
lazer.
Ao profissional de lazer cabe buscar um equilíbrio entre essas posturas, que aliás podem e devem se
retroalimentar. Imaginem que, na cidade, esteja ocorrendo uma grande exposição sobre o
surrealismo. Podemos, antes de levar nosso público-alvo à exposição de artes plásticas, dedicar
algumas horas para apresentar o movimento artístico em destaque, suas características, os principais
representantes e suas obras principais, bem como suas repercussões em outras linguagens (o cinema
de Bufíuel, a poesia de André Breton). Na volta da exposição, que tal se estimulássemos o pessoal a
tentar compor quadros inspirados no que foi visto? A qualidade artística dos quadros não é o mais
importante da atividade, mas sim o prazer e o conhecimento que ela possibilita.

Aliás, costumamos sempre dizer que uma das tarefas do profissional de lazer é mostrar a seu
público que a vivência do lazer começa antes da atividade propriamente dita. Ir ao cinema começa
quando nos programamos, convidamos alguém para nos acompanhar, preparamo-nos lendo as
críticas e buscando informações sobre o diretor, sobre os atores e sobre a proposta do filme. Se
estamos previamente informados, por certo teremos maior possibilidade de potencializar o prazer
extraído da atividade. Depois disso, vem o ato em si de ir ao cinema: comprar o ingresso, entrar na
sala aconchegante, esperar o momento em que as luzes se apagam e assistir ao filme. E a vivência
não termina aí, já que, depois da sessão, podemos conversar sobre o filme, pensar sobre ele,
identificar se causou alguma reflexão para nossa vida.

Lamentavelmente, pelos motivos já explicitados, construiu-se um conceito equivocado, que
relaciona o lazer como algo alienado, algo para "você parar de pensar na vida". Brincamos sempre
com nossos alunos dizendo que nos esforçamos muito para parar de pensar, mas nunca entendemos
efetivamente como alguém o consegue! Com isso, não estamos dizendo que se deva ferir a
perspectiva de prazer ou transformar a vivência de lazer em algo chato. Estamos afirmando que
conhecer e pensar também podem ser atividades que causam um imenso prazer, conforme a ênfase
dos diferentes momentos da vida.

Na verdade, esperamos que, enquanto profissionais de lazer, possamos contribuir para que
nosso grupo deixe de ser apenas público, compreendido como categoria generalizada e como
estatística, e passe a ser espectador crítico, atento e participativo na vivência de seus momentos de
lazer.

Voltando às posturas e ao conceito de lazer, verificamos o quanto são tênues tais definições.
Vamos retomar o exemplo do futebol. Será que todos que assistem ao jogo do Campeonato
Brasileiro, ao qual você foi no domingo com sua família, estão tendo uma atividade de lazer? Não,
pois o comentarista esportivo, o narrador e o jornalista estão lá a trabalho. Será que, para aqueles
que jogam, é esta uma atividade de lazer? Também não, pois o atleta profissional está, naquele
momento do jogo de campeonato, cumprindo sua jornada de trabalho.

Cozinhar é uma atividade de lazer? Depende. Se estamos cozinhando no domingo,
preparando um prato especial, por pura opção e porque temos como hobby a culinária, sem dúvida é



essa uma atividade de lazer. Mas, se sou contratado como cozinheiro de uma rede de restaurantes, e
tenho de diariamente organizar as tarefas da cozinha, isso é trabalho; o que não significa que esse
mesmo cozinheiro não possa ter a culinária como atividade de lazer aos domingos. E o que dizer do
ato cotidiano de cozinhar, para dar conta de nossa alimentação diária? Nem trabalho, nem lazer,
mas sim obrigação doméstica.

O que acontece muito é uma atividade de lazer acabar se transformando, até mesmo em
decorrência de condições econômicas, em uma atividade de trabalho. Uma senhora tem como hobby
fazer roupas de tricô, com as quais presenteia seus familiares. Um amigo da família vê essas peças,
acha-as bonitas e pede para a senhora fazer uma semelhante, propondo-se a pagar para tal. Dali a
pouco, várias pessoas começam a também pedir roupas de tricô, e a senhora passa a dedicar parte de
seu tempo ao cumprimento desses compromissos. Não é incomum a situação eventual virar uma
rotina de trabalho. Em uma sociedade como a nossa, em que se reduz marcadamente o número de
postos de emprego formal, isso é bastante comum.

Aliás, vale a pena lembrar que o profissional de lazer é um trabalhador. Quando estamos
atuando, as atividades são de lazer para nosso grupo, mas, para nós, são atividades de trabalho, e a
postura exigida é a de um profissional, ainda que tais tarefas sejam divertidas e prazerosas também
para nós. O profissional de lazer é o primeiro que chega, é quem organiza tudo e arca com a
responsabilidade (em muitos casos, inclusive legal) de conduzir a atividade com segurança e
cuidado, e é o último a sair, quando todos já foram para seus lares. Depois, ainda deve avaliar a
realização do trabalho. O grupo tem a opção de participar ou não, nós profissionais temos a
responsabilidade de comparecer, até porque, na maior parte das vezes, somos pagos para a
realização e/ou condução do programa.

Existem ainda as atividades que se situam em uma área intermediária entre lazer e trabalho
- a tal ponto que o sociólogo francês Joffre Dumazedier denomina-as de semilazer. Imaginem a
seguinte situação: um casal de namorados está próximo de se casar e resolve construir sua casa em
cima da casa dos pais. Convoca então um mutirão de amigos para que todos ajudem na tarefa de
construção. No Rio de Janeiro, chamamos a isso de "virar a laje" ou "subir a laje". Enquanto os
homens se dedicam às tarefas específicas da construção, as mulheres preparam o almoço, uma
feijoada, um mocotó ou algo assim. Ao fundo, no equipamento de som, ecoa o último CD do Zeca
Pagodinho. Depois de cumprida a tarefa pesada, todos almoçam, conversam, e de repente rola uma
roda de samba. Percebam como a atividade acaba apresentando características mistas.

Como trabalho e lazer não são dimensões opostas da vida humana, também não é incomum
a incorporação (ou tentativa de) de especificidades de uma à outra, o que sempre deve ser
observado com olhar crítico. É o que chamamos de produtivização do lazer e pseudoludicidade do
trabalho. Falemos um pouco da primeira.

Imaginemos uma excursão organizada por uma empresa de turismo. Em muitos casos, há a
figura do guia turístico. Esse profissional prepara uma programação para os membros da excursão.
Algum problema nesse programa? Depende, se ele for uma opção, ótimo. Mas se for extremamente
rígido, com horários apertados, cheios de correria, e quase uma obrigação para todos, será bastante
ruim. Estaríamos levando a lógica da rotina diária, marcada pelo trabalho, para os momentos de
lazer.

É impressionante, embora não surpreendente, como algumas pessoas não conseguem se
desligar do trabalho nos momentos de lazer. Assim, nesses momentos, reproduzem a mesma lógica
rígida de tempo controlado, marcam muitas coisas ao mesmo tempo e continuam correndo, quando
não utilizam o tempo para se encontrar com colegas de trabalho e continuar a falar sobre as tarefas
profissionais. Algumas pessoas chegam mesmo a se negar a tirar férias ou a deixar de trabalhar nos
fins de semana, apresentando-se orgulhosamente como workaholics. Quando deixam de trabalhar,
entram em depressão e têm até problemas fisicos. Esse estado patológico é denominado Síndrome
do Lazer.

O profissional de lazer deve tomar cuidado para não reproduzir esse modelo. Lembremos
sempre que os momentos de lazer devem ter uma lógica diferente de organização de tempo, que o



grupo deve ter a possibilidade de escolha e que deve haver tempo suficiente para as pessoas
desfrutarem das atividades realizadas.

Por outro lado chamamos depseudoludicidade do trabalho às iniciativas implementadas por
algumas empresas de permitir minadas "vivências lúdicas" no âmbito de trabalho. Um exemplo
disso é encontrado em algumas firmas ligadas à internet: no mesmo local de trabalho, os
empregados dispõem de sala de repouso, máquinas de fliperama e outras possibilidades de
"diversão". O que não se explicita, contudo, é que esses mesmos indivíduos trabalham 12, 14 e até
16 horas por dia. Por trás de um beneficio, encontramos, na verdade, uma forma de prolongar a
jornada e manter o trabalhador mais tempo no espaço de trabalho.

Lembremos: trabalho é uma coisa, lazer é outra. Ambos são dimensões importantes da vida
humana, ambos deveriam proporcionar prazer, mas não devemos confundir as coisas e entender a
relativa autonomia de cada campo.
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Na atualidade o desafio de desenvolver políticas públicas de lazer que visem à
superação de uma lógica funcionalista e compensatória e que se dirijam à edificação

de um processo de emancipação dos sujeitos, tem colocado em foco o debate a

cerca da intervenção do Estado em uma perspectiva de animação sócio-cultural

para transformação da realidade. Assim, compreende-se que tais políticas devem ter

por objetivo a educação dos sujeitos para uma prática reflexiva e contextualizada e

que, portanto, dependem da ação direta dos atores sociais que lidam com a

população nos programas delazer.

Pensar em determinada política pública requer que se considere a quem ela se

destina. Por isso, antes de tudo cabe a reflexão sobre quem são os sujeitos que esta

política deseja alcançar. No caso do Programa Esporte e Lazer da Cidade, sua ação

esta voltada sobretudo à aqueles sujeitos caracterizados por um processo de

exclusão social e de não acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade,

considerando a diversidade de experiências e as relações sociais diferenciadas pelo

qual estão marcados os sujeitos.

Este processo entendido como um amplo processo educativo, que se dá fora dos

muros escolares, mas que se faz no cotidiano das relações sociais, constrói a

diversidade cultural presente na sociedade e que, portanto, deve ser um princípio a

nortear a busca da qualidade social. Há que se considerar, também, que esta
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diversidade cultural não se coloca fora das dimensões político-ideológicas, haja vista

que, na sociedade brasileira ela é fruto do nível de acesso a que a maioria da

população tem às informações, aos recursos materiais, culturais e políticos

existentes que na sua maioria são distribuídos pelo Estado (DAYRELL ,1996, p.

143).

Sob esta lógica o Programa Esporte Lazer da Cidade não deve se furtar de

promover a ampliação das experiências culturais e políticas dos sujeitos atingidos

pelo programa, pois, delas podem surgir movimentos concretos para a

transformação da realidade. Com este pensamento, mesmo contrariando a lógica de

hierarquização das necessidades humanas, determinada pelo processo político-

econômico pelo qual passa a sociedade brasileira e mundial, que distingue como

básicas as necessidades de moradia, alimentação, saúde e educação, sua ação se

pauta na garantia do direito à alegria e ao prazer vivenciado em diversas esferas da

vida humana, mas privilegiadamente na vivência do lazer, da arte, do esporte e das

mais variadas manifestações culturais.

Há muito vem se perdendo do cotidiano dos sujeitos (crianças, jovens,

trabalhadores e idosos), um dos espaços primordiais para a criação de cultura, o

espaço do brincar, jogar, dançar, divertir-se. Esta situação tem atingido todas as

classes sociais, mas sobretudo as classes excluídas que precocemente têm suas

crianças e adolescentes levadas ao mundo do trabalho, os idosos ao descaso e as

Pessoas com Necessidas Especiais a segregação humana, negando-Ihes o direito

de serem reconhecidos como sujeitos que interferem diretamente na realidade em

que estão imersos, a partir da vivência lúdica

No entanto, em termos de Política de Esporte e Lazer esta questão ainda tem se

colocado de maneira secundária em detrimento de outras necessidades

consideradas prioritárias. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em

toda a sua extensão, dedica de forma restrita apenas dois artigos (16 e 59) a esta

questão, não orientando o tratamento que deve ser dado às ações de esporte, arte e

lazer para as crianças e adolescentes ficando, estas áreas, livres para todo tipo de

intervenção.

Pensar um Política de Esporte e Lazer, a partir desta premissa é se colocar a um

novo desafio e a uma inovação, levando-se em conta que até então essas ações

tinham caráter assistencialista, compensatório e utilitarista. Os projetos

desenvolvidos pelos governos na área do esporte e lazer limitavam suas ações a
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escolinhas de esportes, atendendo uma pequena parcela da população, a

financiamento de atletas amadores, restrita apenas aqueles que se sobressaem em

competições oficiais e que já tem acesso a uma estrutura mínima de treinamento e a

programas que se destinam a destribuição de remédios e cadeira de rodas aos

PNE'S e idosos. Portanto uma ruptura desse paradigma, se dá a partir do momento

que se entende a vivência de manifestações culturais como espaço de produção

cultural, ou seja, de produção de novas normas, valores, simbolos, hábitos a partir

da ampliação das experiências culturais e da interação com novas relações sociais

ainda não vividas.

Afirmar o papel dos sujeitos como "produtores culturais" significa ampliar as
chances de apropriação das condições da produção do saber teórico-
prático, lúdico e educativo que permeiam as vivências de lazer, buscando a
criação e não o simples consumo de cultura. O lazer pode, ainda, servir de
estímulo a esses sujeitos, empenhados na luta pela conquista de autonomia
e pela garantia de um viver digno, ultrapassando as barreiras dos discursos
ideológicos opressores e injustos verificados em nosso meio. (WERNECK,
2000:132)

Reconhecê-Ios, portanto, enquanto cidadãos, sujeitos portadores de direitos e

deveres, mas, na sua essência, criadores de direitos "para abrir novos espaços de

participação política." (BENEVIDES, 1994, p. 16)

Sujeitos portadores de uma palavra que exige o seu reconhecimento -
sujeitos falantes, como define Ranciêre, que se pronunciam sobre questões
que Ihes dizem respeito, que exigem a partilha na deliberação de políticas
que afetam suas vidas e que trazem para a cena pública o que antes estava
silenciado, ou então fixado na ordem do não pertinente para a deliberação
política. (TELLES, 1999, P 180)

Sobre esta lógica o Programa Esporte e Lazer da Cidade reforça seu aspecto

educativo e não se desvia de sua função social, garantindo a qualidade social

através do direito à cidadania, sob uma política de universalização desses direitos,

incluindo-se o direito à vivência lúdica e ao acesso às diversas expressões da

cultura.

Ainda, que essa política não tenha se enraizado a ponto de tornarem-se parte do

Estado, ela é imprescindível para um futuro de igualdade e solidariedade, por isso

governos comprometidos com o povo, não devem se furtar à ousadia e à luta

permanente em suas ações.

Um outro aspecto a considerar, com relação à qualidade (social) nas ações das



Políticas Públicas de Esporte e Lazer, diz respeito à intervenção dos agentes de

esporte e lazer, os quais serão chamados aqui de animadores culturais. Assim, não

se pode perder de vista que é necessária uma prática cotidiana através da animação

cultural, que evidencie o compromisso do Programa Esporte e Lazer da Cidade com

a superação da lógica do rendimento, que transforma o lazer e o esporte em

produtos a serem mercantilizados, portanto, a intervenção dos animadores culturais

deve dialogar cotidianamente com os princípios defendidos pelo programa,

desenvolvendo nos núcleos, uma práxis pedagógica sustentada na educação

popular.

Para que isso venha de fato a se concretizar, é fundamental que os animadores

culturais busquem a construção coletiva, contextualizada e crítica sobre a realidade

vivida, estabelecendo uma prática inclusiva e democrática. Que a vivência do

esporte e lazer seja criativa e prazerosa, propiciando a constante produção cultural.

Tenha uma prática que fortaleça o lazer enquanto direito social, sendo as políticas

de lazer meio e fim para a conquista da população deste direito, para alcançando de

fato a qualidade social que o programa se propõe.
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. A apreensão do significado e interpretação que o aluno tem dos temas/situações significativas
precisa estar garantida no processo didático-pedagógico, para que os significados e interpretações
dados possam ser problematizados. Mas, na perspectiva de uma educação dialógica, não serão
apenas os significa dos e interpretações do tema pelos alunos os que têm que ser apreendidos e
problernatizados. São, também, aqueles que o professor é portador que precisam estar presentes no
processo educativo. O diálogo a ser realizado refere-se aos conhecimentos que ambos os sujeitos da
educação, aluno e professor, detém a respeito do tema, objeto de estudo e compreensão. Em síntese:
a abordagem dos conceitos cientificos é ponto de chegada, quer da estruturação do conteúdo
programático quer da aprendizagem dos alunos, ficando o ponto de partida com os temas e as
situações significativas que originam, de um lado a seleção e organização do rol de conteúdos
ao serem articulados com a estrutura do conhecimento cientifico e, de outro, o início do processo
dialógico e problernatizador.

O processo de codificação problematização - descodificação, proposto por Paulo Freire
(1975) estrutura a dinâmica da interação em sala de aula. A partir de um código que representa,
através de qualquer UIlI do'> múltiplos canais de comunicação, as situações envoividas nos temas,
este processo deve ser planejado de modo que sejam exploradas tanto a dimensão dialógica do ato
educativo, como a dimensão problernatizadora do ato gnoseológico. O que se pretende com este
processo e:

Primeiro: a apreensão pelo educador do significado atnbuído pelo sujeito - aluno às situações,
enquanto uma interpretação oriunda da imersão do educando nas suas relações cotidianas, de modo
que possa ser problematizada sistematicamente;

Segundo: a apreensão pelo aluno, via problematizaçâo - que explicitamente envolve a
formulação de problemas a serem enfrentados - de uma interpretação oriunda de conhecimentos
científicos, que será introduzida pelo professor no processo de problernatização e que já foi
P!"<:~\iumcntc planejada ',' esiruturada em unidades de ensino.

De acordo com a interpretação de lreirc (1lJ75) os pronunciamentos do educando relativos ao
que sena a sua cultura primeira (Snyders, 1988) refletiriam o nível de consciência dos alunos sobre
a situação representada. Os pronunciamentos sobre a situação, e que mais sistematicamente ser
problernatizados, não dizem respeito somente aos particulares alunos que se expressaram. Supõem-
se que sejam representativos do meio sócio-cultural com o qual os alunos mais freqüente e
predominantemente mantêm relações. Seria, portanto, uma ,situação significativa que é vivida e
apreendida segundo seus padrões de interação, para além das interpretações meramente individuais
relativas apenas às idiossincrasias de algum aluno. A sua superação deste nível de consciência
ocorreria. então. através de rupturas (Delizoicov, 1991) que o processo de codificação -
probk-m.nização - c!cs,:ndi !icHç~lo deve se ocupar. E precisamente neste aspecto que a ul ura
c iaborada (Sn; der-, I') S~) ~lSSUC iada J está ti inãrn ica d idático-pedagógi a tem seu papel a
desempenhar.

Dentre outras possibilidad s d se estabelecer uma dinâmica de atuação docente em sala de
aula que contemple os aspectos aqui apresentados, a seguinte, cuja utilização tem caracterizado
algumas iniciativas educacionais (Pernambuco, 1994) é fornecida como opção. Ela é caracterizada
pelo que tem sido denorn inado de momentos pedagágicos (Delizoicov, 1991), distinguindo três
deles com funções especificas e diferenciadas entre si, quais sejam:

-
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Problematização Inicial

Apresentam-se situações reais que os alunos conhecem e presenciam, e que estão envolvidas
nos temas, mas que também exigem a introdução dos conhecimentos contidos nas teorias científicas
para interpretá-Ias. Neste momento problematiza-se o conhecimento que os alunos vão expondo, de
modo geral a partir de poucas questões propostas relativas ao tema e situações significativas,
inicialmente discutidas num pequeno grupo, para após explorarem-se as posições dos vários grupos
com toda a classe, no grande grupo.

Neste primeiro momento, caracterizado pela apreensão e compreensão da posição dos alunos
frente ás questões em pauta, a função coordenadora do professor se volta mais para questionar
posicionarnentos, inclusive fomentando a discussão das distintas respostas dos alunos, e lançar
dúvidas sobre o assunto, do que para responder ou fornecer explicações.
Deseja-se aguçar explicações contraditórias e localizar as possíveis limitações do conhecimento que
vem sendo expressado, quando este é cotejado implicitamente peJo professor com o conhecimento
científico que já foi selecionado para ser abordado. Em síntese, a finalidade deste momento é
propiciar um distanciarnento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações
propostas para discussão.

O ponto culminante desta problernatização é fazer com que o aluno sinta a necessidade da
aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação
em discussão como um problema que precisa ser enfrentado.

Organização do Conhecimento

Os conhecimentos selecionados como necessários para a compreensão dos temas e da
problernatização inicial são sistematicamente estudados neste momento sob a orientação do
professor. As mais variadas atividades são empregadas neste momento de modo que o professor
possa desenvolver a conceituação científica identificada como fundamental para uma compreensão
científica das situações que estão sendo problernatizadas. E neste momento que a resolução de
problemas e exercícios, tais como os propostos em livros didáticos, pode desempenhar sua função
forrnativa na apropriação de conhecimentos específicos. No entanto, este é apenas um dos aspectos
da problematização necessária para formação do aluno. Não raramente há lima supervalorização da
prática docente na abordagem de problemas e exercícios deste tipo, em detrimento da localização e
formulação de problemas de outra espécie, tais como os caracterizados no momento anterior,
problematização inicial, e outros como os sugeridos para serem abordados no momento seguinte.

Aplicação do Conhecimento

Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo
incorporado pelo aluno para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que determinaram seu
estudo, como outras situações que, embora não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial,
podem ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. Do mesmo modo que no momento anterior
as mais di\ crsas atividades devem ser desenvolvidas, buscando a generalização da conceituação que
jú foi abordada. 1\ meta pretendida com este momento é a de capacitar os alunos a ir empregando os
conhecimentos na perspectiva de forrná-los a articular constante e rotineiramente a conceituação
científica com situações reais. Pretende-se o uso articulado da estrutura do conhecimento científico
com as situações significativas, envolvidas nos temas, para melhor entendê-Ias. E o potencial
explicativo e conscientizador das teorias científicas que precisa ser explorado.

-
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.,A investigação que chamamos de investigação do "universo ternático significativo" ou do "tema
gerador" implica, obviamente, uma metodologia.

O importante, entretanto, é que esta metodologia seja, em si, conscientizadora; que possibilite, ao
mesmo tempo, a apreensão da temática significativa e aprofunde a tomada de consciência dos
indivíduos em torno desta temática. Daí que a própria metodologia deva ser pedagógica.

Nào Se.' traia ck le r os homens COl1l0 o objeto do qual o investigador sena o sujeito. O objeto da
investigação não é propriamente o homem visto C0l110 uma coisa, mas seu pensar: o que ele pensa,
como pensa, em torno do que pensa. Qual é sua visão de mundo.

Em nosso caso, não se pretende investigar propriamente o povo, como se fosse uma peça
auatôm ica, mas junto com ele, seu pensar, seu conjunto de idéias, suá inquietude, sua temática.

O investigador não se comporta como se o povo fosse algo frio, alvo de sua ação, objeto de sua
análise.

A metodologia que defendemos implica, por isso mesmo, a superação inicial de qualquer
determinação de princípios fixos. Os investigadores profissionais e o povo (que em outra concepção
seria objeto da ação dos primeiros), no fluxo da investigação, fazem-se, ambos, sujeitos dela.

Esta superação origina, 110 começo mesmo da investigação, a conciliação entre investigador e
suposto investigado. Quanto mais os homens assumem uma postura ativa na investigação de sua
temática, tanto mais aprofundarn sua tomada de consciência em torno da realidade e, ao explicitarern
sua ternática significativa, apropriam-se dela. Para nós, o grande risco da investigação não está em que
o suposto investigado se descubra investigador e "corrompa", assim, os resultados da análise. O risco
está exatamente no contrário. Está em se deslocar o centro da investigação, que é a temática
significativa, objeto da análise, para localizá-Io no povo e torná-Io, desta forma, objeto da investigação.

A investigação da temática, em que se baseia a elaboração do programa educativo em cuja prática
educador e educando se fundem, tem que se fundamentar igualmente na reciprocidade da ação. Mais
ainda: porque um dos objetivos básicos da educação humanista não é a adaptação do homem ao
mundo. mas a transformaçào deste pelo homem, a investigação temática não pode perder-se nos
esquemas estreitos das visões parciais da realidade.

Não pode perder-se no que ironicamente chamamos de "visão focal" da realidade.
A investigação temática não se pode reduzir a um ato puramente mecânico, posto que é processo

de busca, de conhecimento de criação. Daí que seja necessário. que os sujeitos investigadores vão
descobrindo a interpretação dos problemas no encadeamento dos temas significativos.

A investigação se faz tanto mais pedagógica quanto mais crítica e tanto mais crítica quanto mais
se baseia na compreensão da totalidade.

---
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A problernatização dos temas, suas vinculações com outros, seu envolvimento histórico-cultural,
tudo isto deve estar presente no processo de busca da ternática significativa.

Tanto quanto a educação, a investigação que a serve tem que ser uma operação simpática, no
sentido etimológico da expressão. Isto é, tem que se constituir na comunicação, no sentir de uma
realidade que não pode ser vista mecanicistamente cornpartimentada, simplistamente "bem
comportada", mas tem que ser observada na complexidade de seu vir a ser.

Está ainda 110 caráter pedagógico que defendemos para a investigação rernática a ênfase que se
deve dar. em seu processo. à categoria, de finalidade. Categoria em que se banha a própria existência.
Não há existência humana (que deve implicar uma constante transformação do mundo) sem finalidade.'
Porém, se toclo o existir implica finalidades propostas pelo existente, estas não se realizam, não se
processam na essência das existências individuais, mas na comunhão delas.

Esta comunhão não se dá, entretanto, quando alguns prescrevem suas finalidades aos outros e os
reduzem a meros objetos. Neste caso, os que assim atuam proíbem que os demais tenham finalidades já
que as finalidades dos segundos são as dos primeiros.

A investigação ternática, sem a qual não há programação educativa autêntica, não pode ser
instrumento da imposição de finalidades ao povo, mas deve ser uma busca comum de finalidades. Os
especialistas e o povo. ambos investigadores. encontram-se para uma tarefa existencial, portanto, não
fria e tecnicisra; a tarefa de juntos encontrarem o caminho para uma ação na qual ambos cresçam e se
humanizern, que é a finalidade máxima da existência humana: humanizar-se.

E necessário que nos convençamos de que as aspirações, os motivos, as finalidades implícitas na
ternática significativa, são humanos. Por isso, não estão ai, em um espaço determinado como coisas
petrificadas, mas estão sendo. São, também, históricos como o homem que não só está no mundo, mas
com ele.

Não podem ser captados fora do homem concreto, que existe numa situação concreta. Captálos e
entendê-los é entender os homens que os encarnam. Porém, exatamente porque não é possível entendê-
los fora dos homens concretos que os encarnam, é necessário que estes homens entendam também.

Assim, a investigação ternática se faz um esforço comum de consciência da realidade e de
autoconsciência que a determina como ponto ele partida do processo educativo. Poder-se-ia dizer que,
se os próprios homens, à semelhança dos investigadores profissionais, são sujeitos de busca da sua
ternática significativa, isto prejudicaria o "objetividade" da investigação. Que os achados já não seriam
puros porque teriam sofrido uma interferência "intrusa" por parte daqueles que, em última análise, são
ou devem ser os maiores interessados em sua própria educação. Isto revela uma consciência ingênua da
investigação temática para qual os temas existiram, em sua pureza objetiva e original, fora dos homens,
como se fossem coisas.

Para esta visão ingênua, quanto mais passivos forem os homens cuja temática se busca no
processo da investigação, tanto mais pura esta será. O investigador ingênuo não percebe que sua
presença curiosa, que não estabelece relação comunicativa com os demais, pode causar uma
perturbação muito maior e mais grave. Por outro lado, não percebe, em sua visão estática da realidade,
que é impossível a captação de Lima rernárica em estado puro porque, se ela não existe "fora" do
homem, é através dele que ela se expressa.

Entretanto, ao se expressar, em dado momento, pode já não ser exatamente o que era no momento
anterior. O importante é que estas alterações são, sob alguns aspectos, inevitáveis, e não chegam a
prejudicar a validez da investigação. Porque a investigação se realiza no domínio do humano e não no
domínio das coisas. E de sua natureza ser assim.

I Esta é a razão pela qual os homens a quem se nega o direito de ter suas finalidades se "rei ficam" e permanecem alienados das
'--" finalidades que se Ihes impõem.
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o investigador da ternática significativa do povo que, em nome da objetividade científica,
transforma o orgânico em inorgânico, o que está sendo no que é, o vivo em morto, teme, no fundo, a
mudança. Teme a transformação.

Vê nesta (sem negá-Ia, mas tampouco querendo-a) não um sintoma de vida, mas um anúncio de
morte. o ill\ cst igador lll:llil a vida c não consegue esconder sua marca necrófila.

A invest igaçào ela rernát ica, COIllO já d issernos, é a investigação do próprio pensar do povo.
Pensar que não se dá fora nos homens, nem tarnpouco no homem sozinho, nem no vazio. Pensar que se
dá nos homens, entre os homens, e que se refere a uma realidade que não é somente geográfica porque,
sendo humana, é histórica.

A INVESTIGAÇÃO COMO ATO DE CRIAÇÃO

./

o objetivo fundamental da investigação é captar como os indivíduos pensam sua realidade e o
que pensam sobre ela, não para fazer com que sejam "consumidores" de "cultura", mas para que sejam
criadores de cultura.

Daí que a investigação cio pensar seja um ato de criação cultural e não de "consumo". E, por ser
um ato de criação, como elevem ser os atos humanos, nao pode deixar de ser comunicativo, dialógico,
partic ipante.

Não posso investigar o pensar do povo se não penso. Porém, não posso pensar autenticamente se
o outro também não pensa. Simplesmente, não posso pensar pelo outro, nem para o outro, nem sem o
outro. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, sujeito de seu
pensar. E, se seu pensar é "mágico" ou "ingênuo",será pensando seu pensar, na ação, que ele mesmo se
superará. E a superação não se dá no ato de consumir idéias, como pretende a visão ingênua, mas no
ato de criá-Ias e transformá-Ias através da inserção na realidade que mediatiza os homens. Insistimos: a
objetiv idade, exigênc ia de todo método c ientífico, segundo a qual o anal ista deve aproximar-se da
realidade pura observá-Ia corno ela é e não como parece ser, não é prejudicada na metodologia que
de fendemos. Apenas consideramos que aproximar-se do pensar do povo não é privi légio do
investigador profissional da remática significativa do povo. Além disso, para se aproximar desta
realidade sem deformá-Ia, terá que fazê-lo também com o povo, sujeito de seu pensar.

Pois bem, porque o homem é um ser em "situação", encontra-se enraizado em condições tempo-
espaciais que o caracterizam e às quais ele igualmente caracteriza.

Sua tendência é refletir sobre sua própria situacionalidade na medida em que, desafiado por ela,
age sobre ela. Esta reflexão implica, por isso mesmo, em sua posição fundamental., em algo mais que
estar em situacionalidade. O homem é porque está em situação. E, quanto mais pensar criticamente
sobre seu estar, tanto mais será. Refletir sobre a situacionalidade é pensar a própria condição de existir.
O "engajarnentc", inclusive, resulta daí. Resulta da reflexão sobre a situacionalidade. Não é por outra
razão que o "engajarnento" é lima forma autêntica de se comprometer. E, também por isso, que as
formas puramente ativistas não chegam a caracterizar propriamente o engajamento. A carga
preponderantemente emocional das formas ativistas coloca-as em uma órbita de ação sectária. Só existe
"engajamento" quando, descobrindo-se em" situação", o homem questiona sobre sua situacionalidade.
Na medida em que sua situacionalidade deixa de lhe parecer uma realidade espessa que o envolve,
alguma coisa mais ou menos nebulosa na qual e "sob" a qual está, um beco sem saida que o angustia,
ou no qual se sente oprimido, este homem, refletindo sobre sua situacionalidade, emerge dela. Esta
emersão lhe possibilita captar o significado de seu momento. Só assim será capaz de interferir nele

.•.....

, Giru. brasileira que tem corno illlag.elll o soldado que voluntariameme decide continuar no exército depois de ler terminado o Serviço

Mil uar Obrigatúrio.



adequadamente. Ganha uma visão crescente e lúcida da situacionalidade ao "emergir" dela. Prepara-se
assim para se libertar das prisões em que estava e das quais tinha apenas difusa consciência. Capacita-
se para inserir-se na realidade. A inserção é, portanto, um estado maior que a situacionalidade e maior
que a emersão. É a própria consciência histórica.

Quanto mais investigo o pensar cio povo com ele, mais nos educamos juntos. Quanto mais nos
educamos, mais continuamos investigando. Na concepção problematizadora da educação, educação e
investigação temática tomam-se uma coisa só, ou momentos de um mesmo processo.

Ao reconhecer a interação homem-mundo da qual resulta a consciência e a autoconsciência, a
concepção problematizadora situa, como núcleo expressivo de sua temática, o pensar do povo que não
pode ser um pensar no vazio. Investigar este pensar, tendo o povo como sujeito, já é educar o povo e
educar-se com ele.

Enquanto na concepção "bancária" da educação (antidialógica por excelência, portanto não-
comunicativa) o educador deposita no educando o conteúdo programático que ele mesmo determina, na
educação problematizadora, dialógica por essência, este conteúdo, que não é jamais depositado, é a
expressão da realidade me diatizadora dos pólos: educador-educando, educando-educador. Esta é a
razão pela qual este conteúdo tem que estar sempre se renovando.

A tarefa do educador é trabalhar, em equipe interdisciplinar, este universo temático recolhido na
investigação e, depois, devolvê-Io como problema, não como dissertação, aos educandos. Se a
educação probiematizada e de comunicação busca, na etapa da alfabetização, a "palavra geradora", na
etapa da pós-alfabetização busca e investiga o "tema gerador".

Em uma visão humanista e não mais "bancária" da educação, os temas geradores já não podem
servir invólucro para finalidades a serem impostas ao povo. Devem, ao contrário, refletir seus anseios e
esperanças. Daí que a investigação da temática seja ponto de partida do processo educativo; ponto de
partida de sua dialogicidade. Daí ser também imperativo que esta investigação tenha uma metodologia
conscientizadora.( ... )"

Roteiro para debate:

I. Quais são das dimensões do diálogo freiriano"

2. O que caracteriza um tema gerador?
3.0 que diferencia um planejamento e uma prática pedagógica baseada nos Temas Geradores, na concepção freireana,

de um trabalho tradicional (datas comemorativas, temas estéreis, temas transversais)?

-
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Introdução

"O sol nasce e ilumina
As pedras evoluídas

Que cresceram no lugar
De plantas destruídas

(...)
E a cidade se apresenta
Centro das ambições

Para mendigos ou ricos
E outras armações

A cidade não para
A cidade só cresce
O de cima sobre
O de baixo desce

A cidade se encontra
Prostituída

Por aqueles que a usaram
Em busca de saída..,,2

Como compreender a relação do cidadão com a cidade nos dias de hoje? Como pensar a
cidade como espaço múltiplo de lazer? Pode uma perspectiva de mediação cultural ajudar na
construção de uma cidade mais inclusiva e de uma sociedade mais justa? Este artigo pretende traçar
algumas reflexões sobre tais assuntos a partir do ponto de vista de teóricos ligados à Arquitetura e
aos Estudos Culturais.

De início somos instados a reconhecer que o futuro da cidade parece preocupante em um
momento onde se percebe nitidamente um esvaziamento da esfera pública (ou pelo menos sua
complicada reconfiguração), um desgaste pronunciado do tecido urbano, uma decomposição das
relações sociais, uma intensa crise de valores, bem definida por Oskar Negt como um verdadeiro
"vácuo moral".

Para compreender melhor esse processo de desgaste, devemos considerar as
articulações entre aspectos econômicos e culturais, não crendo que se trata exclusivamente de um
desdobramento de uma crise financeira que de alguma forma engloba todo o mundo. Não devemos

. o autor é coordenador do Grupo de Pesquisa "Lazer e Minorias Sociais". Maiores informações sobre o grupo podem ser
obtidas em: www.lazer.eefd.uftj.br.
2 .Extrato da letra "A cidade", de Chico Science.
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aceitar que as discussões acerca da dimensão cultural do problema sejam negligenciadas, como bem
alerta Negt' (op.cit., p.l 8):

Nunca se produziu tanto e de maneira tão eficaz como hoje em dia. Mesmo assim,
as pessoas se preocupam dia e noite com problemas econômicos. Nunca se viu um
fenômeno desse na história. O que sempre houve foi muna economia da escassez
que dizia: quando formos ricos teremos tempo suficiente para nos preocupar com
os problemas da cultura.

Não por acaso, reflexo de uma tendência a supervalorizar o aspecto econômico, podemos
identificar no imaginário da população uma certa hierarquização das necessidades, onde saúde,
educação e trabalho (entendidos como fundamentais à "sobrevivência") ocupam espaço de
predominante importância, ficando relegados ao segundo plano problemas relacionados à cultura e
ao lazer, compreendidos como solicitações para um segundo instante, quando os primeiros
problemas estiverem sanados.

Essa compreensão que acomete os indivíduos é de certa forma referendada pelo próprio poder
público, sempre mais preocupado com superávites, balanços positivos e ajustes fiscais do que com
outras dimensões também fundamentais para o bem estar humano. Perceba- se como as secretarias
de esporte, lazer e cultura estão entre as que menor valor recebem nas negociações políticas, por
ocasião da montagem da equipe de governo, também estando entre as que obtém menor fatia do
orçamento.

Impactos nas cidades. impactos no lazer
Com a crise econômica crescente, a hierarquização das necessidades humanas e o desgaste do

tecido urbano, os impactos n~ momentos de lazer da população são inegáveis e intensos. Vale
lembrar que as ocasiões de não-trabalho e as instituições organizadas pelos trabalhadores nesses
momentos foram muito importantes no forjar de uma autoconsciência social, ocupando no passado
relevante papel para as diferentes camadas sociais. Os estudos de E.P.Thompson, por exemplo,
demonstram como os momentos de lazer e as associações de trabalhadores, inclusive clubes, foram
fundamentais para a auto constituição da classe operária 4.

Na cidadão do Rio de Janeiro podemos observar alguns aspectos desse desmantelamento das
normas públicas de lazer. Um dos exemplos é a queda & prestígio e a falência dos antigos clubes de
bairro. Até a década de 1980, era comum que muitas comunidades locais possuíssem seu clube,
sempre ativo e possibilitando oportunidades múltiplas de diversão e convívio social. Hoje em dia
um grande número de associações dessa natureza já não mais existem ou estão em mau estado de
conservação '. Tal processo certamente trás repercussões negativas para as perspectivas de
organização de redes de sociabilidade e solidariedade.

Outro exemplo notável é o declínio dos cinemas de rua. Em 1955, o Rio de Janeiro atingiu
seu número máximo de cinemas, cerca de 190, espalhados por quase 50 bairros. Eram cinemas de
bairro, com uma só sala de exibição e que tinham como público-alvo a comunidade dos arredores
Hoje temos cerca de 150 salas de cinema, mas estas se distribuem somente por cerca de 20 bairros,
normalmente organizadas no modelo de complexos cinematográficos (várias salas em um só
cinema), se localizando, na maior parte dos casos, em shoppings-centers.

Perceptivelmente a noção de ocupação do espaço público sempre esteve mais voltada para os
interesses dos grupos sociais ligados às elites econômicas, mas ainda assim havia possibilidades
constantes para a participação das camadas populares. Tais possibilidades teriam desaparecido? O

3 pública e• NEGT, Oskar. Espaço público e experiência. In: PALLAMIN, Vera (org.). Cidade e cultura: esfera
transformação urbana- São Paulo: Estação Liberdade, 2002. p.17-26.
4 • Procurei trabalhar tais dimensões em: MELO, Victor Andra- de. Lazer e camadas populares: reflexões a partir da obra
de Edward Palmer Thompson. Movimento, Porto Alegre, ano VII, n. 14, p.9-l9, 2001/1.
5 . Podemos citar alguns exemplos: Cassino Bangú (Bangu), Sepetiba Esporte Clube (Sepetiba), Esporte Clube São José
(Magalhães Bastos), Lins Tênis Clube e Vitória Esporte Clube (Lins), Jabour Social Clube (Senador Carnará), Maxwell Esporte
Clube (Vila Isabel), entre muitos outros.



que terá havido nas últimas décadas, uma destruição completa da esfera pública? Nicolau evcenko"
crê que não. O que para ele ocorre: "não e uma dissolução dessa esfera pública simultaneamente à
esfera privada, mas um processo de circularidade pelo qual as duas tendem a estados de
convergência e de diluição das suas fronteiras" (p.39).

Tecnologia e cultura
Para este autor, uma das explicações para isto pode ser encontrada no processo de

transformação tecnológica cada vez mais intenso, notadamente a partir da década de 1970. Com
isso há uma privatização crescente das vivências cotidianas, com as pessoas se restringindo cada
vez mais a seu espaço doméstico, utilizando os equipamentos tecnológicos (televisão, vídeo,
intemet) como mediadores de seu contato com a realidade, o que acaba por reduzir sensivelmente as
expressões humanas e afetivas. Para encaminhar uma tentativa de controle sobre as massas,
vendem-se fantasias irrealizáveis, simulacros do real, difundidos por uma mídia e por uma indústria
cultural poderosas.

Se antes os valores eram construídos no contato pessoal na esfera pública, hoje assistimos a
um processo oposto, onde:

Nossa percepção do real passa a ser a de que o espaço público é cada vez mais mediado por uma
burocracia que impregna todos os seus poros e que é intransponivel. As decisões são todas elas
controladas por uma elite tecnocrática, cujo jargão tecnocientífico é impenetrável. E a política foi
monopolizada por grupos e mecanismos de "lobyzação" que esvaziaram completamente tanto a
capacidade de expressão quanto as aspirações locais, comunitárias ou coletivas (Sevcenko, op.cit.,
pAO).

Mesmo que não devamos desconsiderar a força desse processo de privatização, não podemos
investir na compreensão de que é uniforme ou monolítica essa tentativa de controle. Existem
resistências e saídas, basta que as procuremos com calma, cuidado, ênfase e realismo, sem
pessimismos ou otimismos exacerbados. Lembremos que a palavra "privatização" deriva do verbo
"privare", cujo significado é roubar. E ninguém é roubado de forma absolutamente passiva; há sempre
alguma forma de contraposição.

Na verdade, há um somente aparente paradoxo: a mesma indústria cultural que difunde uma visão
empobrecida de cultura, também permite um fluxo jamais visto de intercâmbios. Tendo em vista os
fluxos e contra-fluxos, a visão de circularidade cultural parece ser mais adequada para considerarmos a
problemática. Além disso, existem limitações claras nos projetos de controle , nunca realizáveis
plenamente:

...seria radicalmente absurda a idéia de que a expansão das indústrias culturais significaria, ipso
facto, a modelagem das mentes e dos comportamentos num só padrão: nem a influência sobre os
receptores é tão automática, nem o resultado da interseção dessa influência com a ação dos
receptores é tão uniforme7

.

De qualquer maneira, devemos reconhecer que o avanço tecnológico ampliou o alcance da
indústria cultural, da cultura de massas, fazendo mesmo que a produção cultural muitas vezes se
confunda com o consumo passivo de mega-eventos, distribuídos e oferecidos a partir de um modelo
global. As próprias leis brasileiras de incentivo à cultura, em vigor nos últimos anos, têm reforçado
essa compreensão, só recentemente tendo surgido críticas mais contundentes a tal fato.

Ainda mais, nem todos podem participar desses eventos, que, muitas vezes contando mesmo
com incentivos fiscais públicos, são organizados em locais de dificil alcance e com ingressos a
preços proibitivos para a maioria da população.

A cultura é assim entendida, de forma limitada e equivocada, como:

6 . SEVCENKO, Nicolau. o desafio das tecnologias à cultura democrática. In: PALLAMTN, Vera (org.). Cidade e cultura:
esfera pública e transformação urbana. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. p.37-49.
7 . FONTOURA, Carlos, SILVA, Augusto Santos. A cidade ao lado da cultura: espacialidades sociais e modalidades de
intermediação cultural. In: SANTOS, Boaventura dos. Globalização e Ciências Sociais. Lisboa: 200 I. p.419-474.



um conjunto de expressões que pode ser resumido no âmbito do entretenimento, do
consumo e do agenciamento físico (...). Um contexto, portanto, onde o reflexo prevalece
sobre a reflexão, o signo prevalece sobre o símbolo e a virtualidade prevalece sobre a
representação (Sevcenko, op.cit., pAZ).

As palavras de Walter Prigge'' nos indicam desdobramentos desses fatos que têm impacto
direto sobre a cidade: "Essa midialização estimula a tendência de privatizar os eventos culturais
originalmente públicos e sua percepção estética. Com isso reforça ainda mais a erosão progressiva
dos ambientes públicos urbanos" (p.55). Como fica a cidade e seus espaços de lazer nesse contexto?
Para uma minoria ligada às elites organizam-se espaços públicos privilegiados, onde, implícita ou
explicitamente, definem-se as possibilidades de acesso. Hierarquiza-se e privatiza-se o espaço
urbano.

Assim, mesmo que ainda existam muitos fluxos e contra-fluxos entre o centro e a periferia,
até mesmo em função das resistências das camadas populares e da ação da cultura de massas que
busca transformar em lucros tudo o que for possível, temos que reconhecer que as cidades estão
cada vez mais divididas, notadamente as metrópoles .

.. /
A cidade, o cidadão e o lazer

Nesse processo de diferenciação social, as possibilidades de lazer estão entre as primeiras
negligenciadas para grande parte da população. Basta observar a distribuição geográfica das
oportunidades de acesso a bens culturais pelas cidades. No caso do Rio de Janeiro, uma cidade que
tem o "privilégio" (que aliás deveria ser de todas as cidades, não devendo nem mesmo ser um
privilégio) de possuir uma vasta rede de teatros, cinemas, bibliotecas, centros culturais etc., estes se
encontram exatamente em sua grande maioria nas zonas que congregam a população de maior
poder aquisitivo (Centro e Zona Sul), ficando mais uma vez abandonadas as áreas mais afastadas.

Vejamos alguns exemplos. A cidade possui cerca de 60 centros culturais, mas somente 1 se
localiza no eixo Zona Norte-Zona Oeste. De todas as salas de cinema existentes na cidade, somente
21 são dedicadas a uma cinematografia "alternativa", todas localizadas no eixo Centro-Zona Sul.
As bibliotecas e museus mais organizados estão também localizados neste último eixo.

Da mesma forma, temos que lembrar que as praças, os parques e os espaços públicos de lazer
mais belos e cuidados estão nos bairros mais ricos da cidade. Além disso, há um claro processo de
privatização, como o caso absurdo de cobrança de entradas até mesmo para quem sobe a montanha
do Corcovado a pé e o preço excessivamente elevado do bondinho do Pão de Açúcar. Alguns
locais, como as Paineiras, somente são alcançáveis por quem possui carro. Vale lembrar também
que a maioria dos museus , muitos mantidos com recursos públicos, tem cobrado entrada,
normalmente destinando somente um dia específico como gratuito.

As palavras de Molotch9 ajudam-nos a entender os sentidos dessa diferenciação:

o processo de construção da cidade distribui esculturas, museus e edificios de alto padrão, atraindo
aqueles que têm condições de escolher onde viver, trabalhar, gozar sua afluência. As zonas
favorecidas incorporam, como lugares, o capital cultural que forja não somente seu futuro
privilegiado, mas reduz o futuro das áreas menos favorecidas.

Não se trata somente de "má distribuição geográfica". Se assim o fosse, poderíamos
argumentar: porque os habitantes das favelas situadas nas Zona sul e Central da cidade não
freqüentam determinados espaços? Trata-se, na verdade, de uma questão de educação e de vontade
política. Não podemos concordar com a compreensão de produção cultural como oferecimento de
eventos esporádicos. Há que se investir em um projeto pedagógico contínuo e prolongado, que

8 . PRIGGE, Walter. Metropolização. In: PALLAMIN, Vera (org.). Cidade e cultura: esfera pública e transformação
urbana. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. p.51-58.
9 . Citado na página 67 do estudo: ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Cultura e transformação urbana. In: PALLAMIN, Vera
(org.). Cidade e cultura: esfera pública e transformação urbana. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. p.59-72.



também procure despertar em cada indivíduo a compreensão de que mais do que consumidor de
cultura é também produtor de cultura. Mais ainda, que ente nada como um direito básico o acesso à
multiplicidade de oportunidades que a cidade deve oferecer.

Obviamente que esse processo não trás problemas somente para os cidadãos das camadas
populares, por certo os mais expostos e atingidos por terem menos possibilidades de contrapor e
minimizar seus efeitos perversos. Em função desse afastamento de cidadão e cidade, alguns
problemas são bastante visíveis para todos, como a violência, que não podem ser reconhecidos
somente enquanto conseqüências da ordem econômica, mas também como frutos da diluição
(transformação) de valores.

Desconsiderados pela cidade e fragmentados, de alguma forma segregados na periferia, os
indivíduos reagem de diferentes maneiras e vemos acentuar-se o desgaste moral, o desgaste dos
valores comunitários: "a individualização leva ao solapamento dos vínculos. Desligados dos
contratos do estado social, os indivíduos sentem-se apenas usuários da cidade, sem estarem
comprometidos com os problemas urbanos em geral" (Prigge, op.cit., p.53).

Isso não significa que as camadas populares não tenham alternativas de organização no
âmbito do lazer. Os estudos de Jesus10 , Pítaro e Barbosa" e Peres'? demonstram que existem tais
iniciativas e muitos indivíduos preocupados e envolvidos com projetos desta natureza. Contudo, em
função do quadro social, tais iniciativas encontram muitas dificuldades, inclusive de continuidade e
de organização.

A solução encontrada pelas elites, aterrorizadas por esses desdobramentos, é se fechar em
espaços que possam conceder "condições de urbanidade" e segurança (bastante relativa, aliás, na
medida em que em algum momento todos precisam procurar o espaço público), como shoppings
centers e condomínios que oferecem todas as benesses para quem pode pagar, supostamente
mantendo os ricos longe dos problemas sociais, a não ser quando deixam seus "mundos de sonhos"
por algum motivo (trabalho, outra forma de lazer etc.). Chamam bem a atenção Ricardo Ferreira
Freitas e Rafael Nacif de Toledo Piza:

...os condomínios fechados da Barra da Tijuca são equipamentos pós-industriais que valorizam a
privatização do cotidiano, incluindo diversas formas de lazer (...) Delimitados entre barreiras
traduzidas por grades, muros e portões, muitos de seus habitantes preferem só cruzá-Ias para
chegar a outra terra encantada onde a realidade social da cidade também aparente ser uma
referência do mundo exterior. Entre ilhas conhecidas como shoppings centers, centros empresariais
e parques temáticos, alguns dos moradores dos condomínios fechados vivem uma espécie de
circuito fechado (p.43).

Assim sendo, devemos considerar que:

hoje os estilos de vida urbana se reduzem a uma questão de preço. Por isso, a urbanidade parece
ser produzível (...); como marca estética, fica restrita a determinados fragmentos urbanos centrais
nos quais "a gente" assume um comportamento urbano adequado: a "urbanidade" transforma-se
em estratégia estética hegemônica para a revalorização de espaços centrais" (Prigger, op.cit.,
p.54).

Inseridas nas preocupações de munrmzar, e não solucionar, os problemas da cidade,
podemos identificar uma série de propostas de intervenção paliativas para o espaço urbano, que
surgem com o argumento, a princípio louvável, de "melhorar a cidade para todos", mas
normalmente se estabelecem como maquiagens para tomar mais agradável a vida daqueles que já

10
· JESUS, Marcelo Siqueira de. Percorrendo os caminhos culturais do centro da cidade do Rio de Janeiro: um caminho

para acessabi/idade. Rio de Janeiro: UFRJ/EEFD, 2002. Memória (Bacharelado em Educação Física).
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· PIT ARO, Felipe, BARBOSA, Ana Paula. Perfil do freqüentador de espaços de lazer: Piscinão de Ramos e Paineiras.
Rio de Janeiro: UFRJ/EEFD, 2003. Memória (Bacharelado em Educação Física).
12

· PERES, Fabio de Faria. Lazer, cultura, política: as camadas populares e o caso de Manguinhos. In: MELO, Victor
Andrade de, PERES, Fabio de Faria, MELO, Marcelo de Paula. Lazer, cidade e minorias sociais. Rio de Janeiro, 2003 (no prelo).



estão longe das periferias. Muitas vezes tais remodelações são vinculadas a eventos internacionais
que ocorrem na cidade, como se fossem um ganho secundário. Por exemplo, quando a cidade sedia
congressos, festivais, encontros diplomáticos ou competições esportivas de caráter internacional.

Arantes (op.cit.) é uma das autoras que criticas essa concepção de cidade-evento, cujas
remodelações poucos ganhos trazem para o cômputo geral da população:

não há paradoxo algum, antes involuntária coerência, num projeto de reestruturação do sentido
original do "fazer cidade" (como se diz nos prospectos) movido a "ocasiões" sem significado
urbano intrínseco, além da equivalência geral das boas oportunidades, em si mesmo indiferentes,
desde que abram uma porta par a a globalização, porta estreita por defmição. Esse, sem dúvida, um
dos traços do urbanismo dito de última geração: vive-se a espreita de ocasiões ...para fazer
negócios! (p.59).

Essa concepção se articula coerentemente com a lógica de entendimento da produção cultural
como espetáculo de entretenimento, como estratégia de consumo fácil;muitas vezes pela própria
televisão e não in loco, substituindo o antigo sentido de festa como urna forma de resistência, de
reafirmação de valores da tradição e de construção de redes de sociabilidade.

Se antes as cidades já estavam imersas na lógica do acúmulo de capital e as iniciativas de
controle da população estavam ligadas ao fortalecimento das estratégias de negócios, o que parece
diferenciar este momento é o fato das cidades em si se estabelecerem como formas de negócios,
compreendidas corno urna mercadoria, muito ligadas à lógica do trabalho, afinal, a cidade não seria
para a diversão (para isso há a casa) e sim para "ganhar dinheiro".

Daí não haver grandes equipamentos culturais nas periferias, como já dissemos. Outro
exemplo flagrante é a própria disponibilidade de transporte público nos domingos e feriados. Por
que, no Rio de Janeiro, o metrô permanece fechado nos domingos? Não seria fundamental para que
a população da Baixada Fluminense pudesse melhor acessar a Zona Central da cidade, e suas muitas
possibilidades de lazer, nos momentos de folga? Afinal, o transporte público não é uma concessão
governamental? Não deveriam os poderes públicos intervir nesse aspecto?

Não por acaso, muitas atividades de alguma forma ligadas ao ethos e aos desejos das camadas
populares sofrem diversas formas de preconceito e intervenção. No Rio de Janeiro vemos isso
ocorrer com a Feira de São Cristóvão, há anos acontecendo nas redondezas do Pavilhão localizado
no mesmo bairro. A prefeitura resolveu "organizar" tal feira, o que pode significar (e desconfio que
acontecerá) modificar profundamente as características daquela organização com marcas
comunitárias, que terá que se submeter muito possivelmente a uma lógica tecnocrática. Processo
semelhante aconteceu com o Terreirão do Samba, que se organiza no carnaval, na Praça Onze, zona
central da cidade':' .

A animação cultural: uma alternativa
Imaginemos que existam transportes adequados, preços acessíveis, condições para que a

população da periferia acesse com qualidade os equipamentos culturais e um processo de educação
constante: estariam resolvidos todos os problemas? Por certo que não. Primeiro porque não se trata
somente de levar o povo da periferia para consumir a cultura do centro, mas levar a cultura do
centro à periferia também. Depois, porque também se trata de romper qualquer fronteira artificial
que exista entre a cultura da periferia e a do centro. As pessoas precisam se entender enquanto
produtoras de cultura e entender a cultura a partir da visão de circularidade e influências múltiplas.
Logo, a cultura da periferia também tem que chegar ao centro.

Por fim, é necessário questionar os sentidos de status e distinção que persistem
insistentemente entre muitos daqueles responsáveis pela "cultura" na cidade ("produtores e
promotores culturais"), sempre a desfilar seus vestidos elegantes e seus supostos hábitos refinados
pelas vernissages e galerias de arte. A própria maneira como se organizam os equipamentos

. Discuti tal assunto no artigo: MELO, Victor Andrade de. Terreirão do samba: resistência contra-resistência no carnaval
do Rio de Janeiro. Licere, Belo Horizonte, v. 3, n. I, p. 93-\04,2000.
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culturais se constituem em constrangimento para quem não pertence àquele "mundinho". Aliás, é
curioso como os "produtores e promotores culturais" se prestam bem aos papéis esperados pela
ordem social, mesmo quando afirmem, somente nos discursos, o contrário. Enfim:

não se trata de constatar a colonização da animação cultural (que aliás já nasceu colonizada, como
o próprio nome indica) pela máquina de crescimento, mas, sobretudo, a operação inversa: o novo
combustível sem o qual a coalizão não fabrica os consensos de que necessita, pois se trata de uma
máquina ideológica acionada pelos que administram tanto a construção fisica quanto a ideacional
dos recursos capazes de impulsionar o desenvolvimento dentro e pelos "lugares" da cidade,
apropriadamente denominados urban imaginers (Arantes, op.cit., p.68).

Logo, uma boa alternativa e uma necessidade seria exatamente pensar com mais cuidado a
questão da animação cultural. Há que se pensar estratégias para reverter esse quadro. Há que se
pensar em uma animação cultural diferenciada, que aponte para outras intencionalidades, opostas às
em vigor. Pensar a animação cultural como uma tecnologia de intervenção que contraponha, sem negar,
os usos atuais da tecnologia'" .

Como bem afirma Prigge (op.cit.), devemos pensar em um processo de mediação cultura que
pressupõe:

uma transformação da situação dos meios de produção cultural interativa, que são programados
cada vez mais segundo critérios de empresas privadas; em vez disso deveria existir a possibilidade
de fazer do consumidor privado de bens culturais um produtor público de cultura. Para chegar a
esse ponto é necessário descobrir (...) interligações criativas entre a mídia virtual "privada" e o
espaço "público" urbano que permitam o aproveitamento produtivo dos processos de midialização
de ação global na cultura urbana (p.56).

Enfim, se cremos que um dos grandes problemas da atual ordem social é o distanciamento do
cidadão de sua cidade, pelos motivos fartamente expostos, acreditamos também que um projeto de
animação cultural pode contribuir para a superação dessa dissociação por meio das atividades de
lazer.

Trata-se de contribuir para recuperar a cidadania do cidadão. O cidadão deve reconhecer que
da mesma forma que deve ter um compromisso com a manutenção e a construção do ambiente
urbano (em todas as dimensões possíveis), também deve cobrar intervenções governamentais nesse
sentido, não só de forma paliativa, mas estruturais nesse modelo de sociedade.

E se as atividades de lazer e o animador cultural não podem sozinhos dar conta desse intuito,
por certo não podem ser negligentes no que se refere a sua possível contribuição. Seria tão
questionável acreditar que por si só as atividades de lazer tenham um potencial suficiente para
promover urna mudança da estrutura social, quanto acreditar que tais atividades se referem a urna
prática desinteressada, sem conexão com a realidade e sem contribuição para a superação do status
quo.

. Trabalhei uma proposta para pensarmos a animação cultural em: MELO , Victor Andrade de. Educação estética e
animação cultural. Licere, Belo Horizonte, v.5, n.l, p.1O 1-112, 2002a.
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RESUMO
1\ partir da década de 80, no Brasil tornou-se mais comum o esforço de repensar o papel
tradicionalmente ocupado pelo profissional de lazer. Crescentemente tem sido apontados os
limites de uma atuação tarefista que restringe a tal profissional o papel de somente oferecer
um conjunto de atividades, tendo pouco em vista as características do contexto em que atua,
bem como a não compreensão completa de sua importância enquanto um educador que deve
ter um claro compromisso com a intervenção na ordem social no sentido da superação do
status quo. A partir de então, tem sido comum as críticas à concepção tradicional de
"recreação", procurando-se destacar a necessidade deste profissional assumir a dimensão de
um animador cultural, tarefa sensivelmente mais complexa. Se tais reflexões foram de grande
importância, pode-se observar hodiernamente uma certa tendência a uniformização dos
discursos, que muitas vezes acaba por esconder a necessidade da busca de novas referências
teóricas, que possam tornar mais claro o processo de intervenção da animação cultural.
Alguns esforços até pr iruam por levantar um conj unto de características do a nimador cultural,
mas o próprio processo de animação não tem sido discutido com profundidade e inovação.
Este artigo objetiva discutir alguns olhares sobre a animação cultural a partir de aproximações
CO/11 a Estética, compreendida enquanto disciplina filosófica, e com as reflexões construídas
pelos estudiosos ligados aos Estudos Culturais. A pretensão básica é que este conjunto de
olhares, mais do que se afirmar enquanto verdade inabalável, possa retomar e mesmo
reorientar a discussão acerca da tcmática.

Palavras-Chaves: animação cultural; Estética

AESTHETICAL EDUCATION AND CULTURAL ANIlVIATION: THOUGHTS
ABSTRACT
Since 80's, it have been usual rethink the role and the importance of leisure professional
actuation. Neverthcless, we can realise a tendcncy 01' stabilisation of cornprehension about
this actuation, developed since a supposedly critical point 01' view. This article has for purpose
to debate different views about cultural animation trying to make links to Aestethic, a
philosophical Irame, and to Cultural Studies thoughts. It intends not to spread out a finished
truth, but to retake and even reguide the discussions about this subject.
Keywords: Cultural animation: Aesthetic
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Introdução

"O q1fe os grandes empresários dizem contra os agitadores é a mais pura verdade: são um
RI'lIJ)() de pessoas intrometidas e perturbadoras q1le se dirigem às camadas perfeitamente
contentes da comunidade e espalham em seu seio as sementes do descontentamento. Eis a
razão pela qual os agitadores são absolutamente necessários. Sem eles, 110 estado de
imperfeição em que JlOS encontramos, não haveria avanço na civilização" 1.
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A partir da década de 80, inserido no contexto de reavaliação das instituições
brasileiras, típico daquele período pós-ditadura, no Brasil tornou-se mais comum o esforço de
repensar o papel tradicionalmente ocupado pelo profissional de lazer. Crescentemente, ainda
mais no âmbito do discurso e menos nas formações profissionais e nos fóruns de atuação, tem
sido apontados os limites de uma atuação tarefista que restringe a tal profissional o papel de
somente oferecer um conjunto de atividades, tendo pouco em vista as características do
contexto em que atua, bem como a não compreensão completa de seu papel enquanto um
educador que eleve ter um claro compromisso com a intervenção na orelem social no sentido
da superação do status quo. A partir de então, tem sido comum as críticas à concepção
tradicional de "recreação", procurando-se destacar a necessidade deste profissional assumir a
dimensão de um animador cultural, tarefa sensivelmente mais complexa.
Se tais reflexões foram de grande importância, pode-se observar hodiernamente uma certa
tendência a uniformização dos discursos, que muitas vezes acaba por esconder a necessidade
da busca de novas referências teóricas, que possam tornar mais claro o processo de
intervenção típico ela animação cultural. Alguns esforços até primam por tentar levantar um
conjunto de características do animador cultural, mas o próprio processo de animação não tem
sielo discutido com profundidade e inovação, dando até mesmo, no limite, a impressão de que
« um problema resolvido.
Tenho buscado entabular iniciativas no sentido de melhor esclarecer as possibilidades c
intcncionalidadcs da atuação do animador cultural, procurando apresentar os limites das
considerações em vigor e formular novas compreensões acerca desse processo específico de
intervenção pedagógica. Assim sendo, este artigo objetiva discutir alguns olhares sobre a
'animação
1. Oscar Wilde. A alma cio homem sob o socialismo. 1891.
2
cultural a partir de aproximações com a Estética, compreendida enquanto disciplina filosófica,
e
com reflexões construídas pelos estudiosos ligados aos Estudos Culturais.
Minha pretensão básica é que este conjunto de olhares, mais do que se afirmar enquanto
verdade inabalável, possa retomar e mesmo reorientar a discussão acerca da ternática, de
alguma
forma contribuindo para arejar os pensamentos difundidos na área de estudos do lazer.
A educação estética
"Pouco afeto àsformas da escola, não estarei em
perigo de pecar contra o bom gosto pelo seu mau
uso. Minhas idéias, nascidas antes do trato regular
comigo mesmo do que da rica experiência do mundo
011 da leitura, não negarão sua origem; serão
culpadas de várias falhas, mas não de sectarismo;
irão antes cair porfraõueza própria queficar em pé
por autoridade eforça alheia" 2.

A animação cultural é um processo de intervenção pedagógica que tem a cultura como sua
preocupação e estratégia central, o cerne de sua atuação ("anima", alma). Desde o início então
devemos compreender que a intervenção no âmbito da cultura significa levar em conta que
mais do
que com valores estaremos trabalhando também com percepções, sensibilidades. De maneira
mais
explícita podemos afirmar que existe uma permanente articulação entre ética e estética:
determinadas percepções, sensibilidades podem se ajustar ou contestar um determinado
conjunto de
valores, mas muito dificilmente pnderâo prescindir deste. Ao observarmos de forma mais
complexa



e dinâmica tal articulação, devemos até mesmo dizer que as sensibilidades simultaneamente
expressam e contestam conjuntos de valores, da mesma forma que os valores se ajustam e
contestam determinadas percepções.
Tendo em mente as reflexões recentes sobre a intervenção pedagógica no âmbito do lazer,
parece-me possível sugerir que temos investido muitos esforços nas formulações relativas aos
valores e pensado menos nas possíveis contribuições da interferência no âmbito das
scnsibil idades.
Preocupados em organizar idéias supostamente desorganizadas no senso comum (posição
impregnada de um vanguardismo no mínimo petulante), temo que pouco temos nos
incomodado
com a formação e a consolidação dos olhares. Gosto muito da provocação de Michel Onlray:
"ElI sempre acreditei que os mais esquecidos constituem (..) 11mfermento
mais eficaz para as revoltas lógicas 011as revoluções do q1leas vanguardas
esclarecidos do proletariado, as pontas de lança de lima eminência da
classe trabalhadora. Sil110mais simpatia pela revolução artística (..) do
que pela arte das revoluções, pelos poetas e pelos malditos (...) do que pelos
2. SCHILLER. 1995, p. 23. O livro foi originalmente escrito em 1795 .
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diaicticos e revolucionários profissionais (..). Blanq«. ::Ri.nbaud 110Tugol"
de Lênin e Trotski " 3.

1\0 abordar as preocupações com os olhares, com as sensibilidades, lembro-me de Friedrich
Schillcr quando afirmava:
."Espero convencer-vos de q1le esta matéria é menos estranha à necessidade
que ao gosto de nosso tempo, c mostrarei que para resolver na experiência
o problema político é necessário caminhar através do estético, pois é pela
beleza que se vai à liberdade" 4.

Mais a frente continua o autor:
"A formação da sensi bi lidade é, portanto. a necessidade mais premente da
época, não apenas porqlle ela vem a ser uni meio de tornar o conhecimento
melhorado eficaz para a vida, mas também porqlle desperta para a própria
melhora do conhecimento" 5.

Por certo não se trata de restringir à beleza, notadarncntc em sua concepção clássica, a
função de uma intervenção no âmbito da estética. O objeto da estética é mais amplo,
contemplando inclusive o leio, o grotesco, até mesmo a partir da recorifiguração, rclativízação
e ressignifícação do conceito de belo. Considero "Estética" como o estudo de um modo
específico de apropriação da realidade, onde destacam-se as questões ligadas à sensibilidade,
mesmo que vinculadas a outras formas de apropriação e com as condições históricas, sociais e
culturais (isso é, mesmo com autonomia, há uma certa relação entre o estético e o extra-
estético ).
Ado llo Vázquezo é um slos que considera que a categoria de estético não está somente ligada
a arte e ao belo. Está também na natureza, na técnica, na indústria, na vida pública ou privada,
110S centros de trabalho ou de entretenimento, no lar ou na rua. Wolfgang Fr itz Haug aponta
sentido semelhante:
"Utilizo o conceito de estético de 11m modo que poderia confundir alguns
leitores qlle associam-nofortemente à arte. A princípio, lIS0-0 no sentido
cogniiio sensitiva - tal comofoi introduzido lia linguagem erudita -- ('011/0
conceito para designar o conhecimento sensivel" 7.
Retomando a discussão sobre a importância das preocupações com a estética, vale a pena
dialogar com Oscar Wilde: 'Anseio pelo tempo em que a estética tomará o lugar da ética e o
SUIISO

.;. ONFRAY. 2001. p.6:;.
-l. SCIlILLEIZ, 1905. p.26.
s . SCIIII.I.LR. 1905. p.50.



6. 1999.
7.1997, p.16.
4
da beleza será a lei dominante da vida. Justamente porque isso jamais acontecerá é que
anseio por esse tempo" 8.

Considerando a proposta de Wilde como provocação, como bem expressa sua última frase,
não podemos concordar que deve-se sobrepor as preocupações estéticas às éticas, até por
acreditar que a preservação de suas relativas autonomias não significa deixar de buscar
entender dinamicamente as suas relaçõess. Mas acho válido chamar a atenção para a
importância da educação estética e refletir se no âmbito de nossas propostas de intervenção
não temos minorado as potencialidades dessa perspectiva.
É Iundamental compreender a Estética não como uma disciplina normativa, nem como uma
teoria inútil: ela é uma teoria não-normativa que pode ajudar no esforço de observação e de
criação.
Ela é somente válida no limite de sua realidade e de sua existência concreta (mesmo quando
as obras são abstratas). Mais ainda, ela deve estar sempre aberta para observar e procurar
interpretar o novo. Isso é não só uma exigência científica, como também uma opção
ideológica que permite aceitar o diferente e a diversidade. Tomemos cuidado, então, para que
a Estética não acabe funcionando como um discurso de poucos para pOLlCOS.Ela não pode ser
repressora, restritiva e servir para separar a cultura da vida cotidiana.
Assim sendo, um processo de educação estética, de educação das sensibilidades, no mínimo
pode permitir aos indivíduos desenvolver o ato de julgar e criticar a partir do estabelecimento
de novos olhares (mais tolerantes e multirreferenciais) acerca da vida e da realidade. Sem
falar na não menos importante possibilidade de potencializar o prazer de cada indivíduo. Não
podemos esquecer que todos estamos submetidos constantemente a situações estéticas, como
bem chama a atenção
Adolfo Vázquez:
"Acadênticos 01/ não, em determinados momentos de nossas "idas todos
vivemos em uma situação estética, por mais ingênua, simples ou espontânea
qlfe seja nossa atitude como sujeitos nela, Ante aflor que se dá de presente,
o vestido que se escolhe, o rosto que cativa, ou a canção que nos agrada,
vivemos essa relação peculiar com o objeto, que chamo de situação
estética. E a vivemos guiadospor certa consciência ou ideologia estéticas"
10.

Se não há como sobrepor as preocupações éticas pelas estéticas, não se pode também
concordar com a submissão da estética à ética. Contra a estetização da polítisa não creio ser
adequado a politização da estética. Parece interessante o pensamento de Michel Onfray,
quando propõe algo mais complexo: uma estética generalizada:
s . apud, BECKSON, 2000, p.84
9. Marc Jirneuez (1999) afirma: "Insistimos, várias vezes, na ambigúidade da noção de autonomia estética: a
estética 6'
constitui-se em esfera porticular, separada dos outros dominios do conhecimento. 111as. ao lIIeSIllO tempo,
'autonotni a '
significa também tomada ele consciência elas relações qlle ligcun a estética às outras disciplinas." (p.192) .
.5
"Contra a estética particular. submetida aos imperativos separados, e com
mnitafreqiiência colocados como auxiliar do poder dominante, ela visa à
ultrapassagem das oposições entre a arte e a vida, a rua e o museu, não
parafazer conto ocorrefreqitentetnente, da vida e da rifa referências e
critérios 1I()l'OS, mas para convocar a arte e o museu a 1/l7Ia dinâmica
ascendente" J l.

Um estética generalizada por certo buscará não se desvincular, mas responder ao
empobrecimento das sensibilidades, processo difundido e estimulado por uma fatia
considcrúvcl do mercado. Espera movimentação e circulação, descobrindo o pensamento



conservador estabelecido em tal difusão e que penetra pelas frestas da sociedade. Entende que
a redução da capacidade de pensar esta diretamente ligada a redução da capacidade de sentir,
cuja causa e conseqüência notáveis se encontram na intolerância à diversidade cultural. Por
isso é que vai compreender que a educação estética pode transformar a existência cotidiana,
injetando nela um princípio fundamental de liberdade e escolha.
Partindo dessas reflexões, creio que o animador cultural deve estar bastante atento a
dimensão da "educação para o lazer", muitas vezes até mais do que com a "educação pelo
lazer",
que aliás, se não bem encaminhada, corre o risco de ser extremamente autoritária e de se
aproximar de outros modelos de intervenção pedagógica, como a escolar, ferindo a
cspccificidade da atuação no âmbito do Jazer. 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.
Vale sempre ressaltar, logo, que a experiência estética não se esgota e nem está somente
ligada à sensibilidade, ao sentimento, à emoção, estando também ligada ao conhecimento, ao
intelecto, à razão. Uma posição de equilíbrio é fundamental para pensar o processo de
<i11l111ds;aO

cultural: "Trata-se, sobretudo, de procurar a harmonia entre a sensibilidade, a paixão e a
razão,
de conciliar o dualisnio fundamental do homem constituído de natureza e cultura" 12.

Esse parece ser um desafio fundamental, como bem aponta Jime nez:
"...enquanto a razão e a sensi bilidade forem rivais ou enquanto uma
predominar em detrimento da outra, o homem pode ser considerado
fragilizado, desequilibrado. Não conseguirá ser livre nem autônomo. Um
homem por demais racional, que somente obedece às injunções de seu
intelecto, precisa de uma moral, de lima religião ou de U111aordem
transcendente. Em compensação, 11mindividuo por demais sensivel, vitima
10. VÁSQUEZ, 1999, p.17.
11. ONfRi\Y, 2001, p.220.
1::. JllvJENEZ, 1999, p.24.
G
de //Ill excesso de sentimentalidade, precisa de uma ciência, de algumas
regras bem ordenadas capazes de inculcar-lhe alguma razão" 13.

Não se trata de fazer uma opção entre a razão e a emoção, mas trabalhar no sentido de
apontar para uma razão que abandone a pretensão de ser universal e totalizadora, ao mesmo
tempo
que considera que a sensibilidade também têm aspectos raC10I131S e são geradoras de
conhecimento.
E ao intervir nessa pefSpectiva, o animador cultural deve perceber que não se trata de
catcquização, mas de um processo de oportunização estimulada de experiências.
Enfim, a educação estética também tem o desafio de evitar e/ou reverter as rupturas entre a
cultura e o público, o de buscar esclarecer e reconciliar as provocações dos artistas com o
gosto do público a ser educado.
O modo de cndcrcçarncnto
A partir desse ponto de vista, não estou preocupado em apresentar o animador como alguém
lJue vai organizar idéias, mas como um desconstrutor de mentalidades/olhares, alguém que
procura despertar questionarnentos acerca dos "modos de endereçarnento". Este é um conceito
apreendido originalmente dos estudos do cinema que procura discutir como se estabelecem de
forma dinâmica as relações entre um filme e o público u. Sua origem está na inversão da
original pergunta sobre o que o espectador espera do filme. Ao invés disso, pergunta-se:
"quem este filme pensa que você é'?



A quem esse filme está sendo endereçado?".
Supostamente um filme induz o seu público a pensar de determinada forma, uma indicação
subliminar de uma postura esperada, propagando uma série de valores e intencionalidades.
Logo, se
o animador entendesse tal relação, poderia ensinar o seu público a assistir estando atento e
subvertendo a lógica original. Potencializaria-se assim a sua possibilidade de intervenção
pedagógica.
Contudo, as coisas não são lineares, em função das ressignificações e das diferentes histórias
e constituições de cada subjetividade. Um filme é endereçado para alguém que é imaginado,
mas normalmente é grande a diferença entre o imaginado e o que alguém realmente é, até
mesmo porque um filme é feito para um grupo, que nunca é homogêneo. Não é possível
pensar em enquadrarnentos lineares, nem do ponto de vista da manutenção da ordem social,
nem do ponto de vista de sua superação.
Com isso não estamos dizendo que o modo de endereçarnento (ou modos de
endereçarncntos, na medida em que em um mesmo filme/texto vários são encaminhados) não
tenham poder. Eles não são isentos, neutros, seduzem e estão diretamente ligados aos intuitos
do
13. 1999, p.48.
I". ELLSWORTI-T, 2001.
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produtor. Podem procurar enquadrar por relações desiguais de poder forjando
inconscientemente
subjetividades específicas e interessantes a determinados projetos. Somente não podemos
dizer que
trata-se de um processo linear.
Obviamente que se conseguirmos enquanto animadores culturais encaminhar modos de
endereçarnento diferenciados, tendemos a obter posicionamentos e reflexões também
diferenciadas,
mas nunca teremos certeza do sucesso dessa empreitada, pois, lembremos sempre, esse não é
um
processo linear. Mais ainda, não se trata de substituir uma alienação a favor da ordem social
por
outra suposta contra a ordem social, nem negar ao público as possibilidades de prazer, tão
bem
trabalhadas de forma dinâmica pela cultura de massas. Se a indústria cultural tem sucesso é
também
porque articuladamente consegue despertar prazer ao mesmo tempo q~e induz a uma
representação
de prazer interessante para seus intuitos. Contrapor isso somente é possível se paulatinamente
conseguirmos despertar novas possibilidades e novas representações de prazer.
Assim, vale para o anim~or ficar longe de dicotomias. Desejamos sim contribuir para a
formação de pessoas educadas, críticas e informadas, que podem desenvolver novos olhares,
mas
isso não significa a) a restrição a somente um produto julgado pelo animador como "o mais
correto"; b) informar linearmente o que deve ser pensado; c) que mesmo os "informados" não
possam se "enquadrar", bem como os supostamente "não-críticos" não possam perceber
diferenças.
O modo de enquadrarnento não é estático e depende do "uso" que o público faz do produto.
Qualquer público, em menor ou maior grau, em diferentes momentos, simultaneamente
absorve e
repele os valores encaminhados pelos produtos acessados.
Com tal complexidade, poderíamos nos perguntar, conforme faz Elizabcth Ellsworth:
..... pode a mudança social começar 0/1 ser estimulada pelasformas pelas
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quais os públicos são endereçados pelos filmes? E, uma vez que a educação
tem a ver com mudança, como um educador ou lima educadora pode
reescrever algumas dessas questões" 15.

Mais a frente, a própria autora responde: "Ofato de não existir um ajuste exato entre o
endereçamento e as respostas torna possivel ver o endereçamento ele um texto como um
evento
poderoso, mas paradoxal, cujo poder advém precisamente da diferença entre endereçamento
e
resposta" 16.

Trata-se exatamente de considerar, no processo de animação cultural, o espaço dessa
diferença, tendo em vista que é historicamente construído, carregado de imprevistos do
inconsciente
e que se constitui em grande recurso para o animador, desde que ele não queira controlar, mas
sim
tematizar e estimular o descontrole.
15.2001,pAL
16. p.43

8
O processo de animação cultural deve sempre dar espaço para as diferentes apreensões,
considerando melhor o indivíduo, suas instabilidades e escolhas, nunca a partir da reificação
do
coletivo ou de uma objetividade somente declarada, nunca alcançável.
"De fato, sefosse possivel obter ajustes perfeitos entre as relações sociais e
a realidade psíquica, entre o eu e a linguagem, nossas subjetividades e
nossas sociedades seriam fechadas. Completas. Acabadas. Mortas. Nada a
fazer. Nenhuma diferença. Não haveria nenhuma educação. Nenhuma
aprendizagem" 17.

O processo deve ser aberto, possibilitando sempre espaço para a escolha, medo, prazer,
fantasia, enfim, a diferença. O processo de animação cultural não é o que quer o animador,
não é o
que o público quer, mas sim as reelaborações constantes a partir do estímulo que o animador
possibilita no público e do estímulo que o público ocasiona no animador, sem nenhuma
pretensão
de enquadramento, que aliás tende a ser um fracasso se for encaminhado:
"Chegamos à impossibilidade de ajustes perfeitos entre aquilo que um
professor ou um curriculo quer e aquilo que 11mestudante compreende,'
entre aquilo que uma instituição educacional quer e aquilo que o corpo
estudantil responde; entre aquilo que uma professora "sabe" e aquilo que
ela ensina; entre aquilo ao qual o diálogo convida e aquilo que chega sem
ser convidado" 18.

Essa impossibilidade de ~quadramento é um grande recurso e não uma lástima, pois
permite o espaço da não conformidade, da criatividade, da transgressão. E, vale destacar, seria
de
grande valia se o animador cultural aprende-se com tais reelaborações, para além de acreditar
que
pode sozinho cnsiná-Iasio.
l~ importante até mesmo discutirmos a própria idéia de mediação e diálogo, sempre tão
presente quando ralamos na atuação do animador cultural. Se considerarmos que qualquer
diálogo
nunca é neutro (nem deve ser, na medida que carrega intcncionalidades conscientes ou não),
podemos dizer que é em si um modo de endercçarnento:
"O diálogo 110 ensino não é veiculo neutro que carrega as idéias e os
compreensões ele quem fala para fá e para cá, atras 'és de lI/lI espaço livre e
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aberto, entre os dois pontos. Ele é um veículo desenhado com uma tarefa
particular em mente e o acidentado terreno entre falantes que ele atravessa
faz com que haja uma passagem constantemente interrompida e nunca
completada" 20.
17. ELLSWORTH. 2001, p.56.
18. ELLSWORTH. 2001, p.71
19. Anteriormente procurei trabalhar a impossibilidade de enquadramento e a necessidade de compreensão das
ree laboraçóes tentando fazer uma leitura elas proposições teóricas ele E. P. Thompson (200 I).
:'0" ELLSWORTH, 2001, p.67.
9
-Logo, se um processo de diálogo e mediação for encaminhado tendo em vista a chegada de
uma conclusão em comum ao final, estará dcsconsiderando as diferenças e inadcquações que
devem
sempre ser respeitadas, embora tensionadas. O diálogo é sempre necessário, mas deve
permitir as
rcssignificações. É válido o alerta de Ellsworth:
"Supõe-se que o diálogo seja capaz de tudo: desde construir conhecimento,
resolver problemas, assegurar a democracia, implantar processos
cooperativos, assegurar a compreensão, construir virtudes morais e
diminuir o racismo 011 o sexismo até satisfazer desejos por comunicação e
conexão. Mas não é assim tão fácil" 21.

Enfim, o animador cultural é um educador de sensibilidades que procura "bagunçar" o
instituído ao apresentar possibilidades de reelaboração dos modos de endereçamento, mas
deve
tomar muito cuidado para não tentar substituir o estabelecido por uma nova instituição, o que
seria
inadequado e improvável. A idéia central é a de permitir espaço para as construções
subjetivas, de
forma mesmo a impedir que a coletividade venha a agredir os indivíduos com mais ênfase do
que o
necessário.
O papel do sujeito
Essa é uma idéia importante em nossa compreensão: a defesa de um individualismo não
egoísta. Gosto muito das posições de Michel Onlray quando ataca os coletivismos que
submetem de
maneira extremada os desejos individuais. O autor crê que o passo inicial para a superação
dessa ordem social atual esteja exatamente na recuperação do papel de sujeitos não
submissívcis a priori,
Isso é, uma construção social mais justa somente pode se dar quando tivermos indivíduos
fortes e ativos, sujeitos que possam se expressar e se posicionar de maneira clara e explícitazz.
l: necessário, logo, dar espaso para a auto-descoberta dos indivíduos e isso só será possível
pelo questionarnento dos e~cessos de disciplina e controle. Onfray sugere então o hedonismo
como princípiozs, uma alternativa para a mediocridade que insiste em se insta lar no cotidiano,
mesmo dos supostamente críticos e conscientes:
"Minha lógica permanece hedonista (..). Eu já esclareci com freqüência.
mas neto o bastante, que o imperativo categórico do hedonismo considera o
gozar e ofazer gozar - esta segunda par/e, inseparável, constitui a
genealogia da política que proponho - ela vale CO/110 modalidade de 1I1ll

ética alternativa à do ideal ascético" 2·1.

n , EI.I.SWORTH. 2001, p.66.
c: . 200 l.
::,_," l.m entrevista ao jornal O Globo, Onlray define hedonismo como: "uma ética pós-cristã preocupada em
realizar o
sujeito. por ele mesmo e pelo outro, não contra o outro, com o máximo de prazer. ao mesmo tempo que evita o

'-



desprazer" (p.3).
~.j. ONFRAY, 2001, p.62.
10
Em mundo que parece apresentar a falta de alternativa como normal e os prazeres
superficiais e provisórios como suficientes, a proposta de Onfray parece-me clara e
interessante: é fundamental que ajudemos (ao despertar) os indivíduos a perceberem que
podem obter outras formas de prazer, que podem se descobrir, e que para tal não devem se
submeter com facilidade:
"Uma política hedonista exige antes de mais nada uma ética preocupada
com a erradicação deste inferno sobre a terra, lima moral de combate
contra essafumaças fugidas do Tártaro, lI/?l voluntarismo estético
declarando gllerra, de maneira radical e imperdoável a essa política de
ferras e colheitas destruidos onde gemem somente aqueles que passam a
"ida a perdê-Ia" 25.
Por isso defendo que mais do que estar preocupado em construir uma uniformidade de
valores supostamente revolucionários, o animador cultural deveria buscar valorizar e ressaltar
as diferenças, os diferentes olhares sobre uma realidade a partir da mediação e diálogo no
âmbito das representações diversas, sempre tendo em vista buscar estimular cada indivíduo à
busca cio prazer em seus sentidos mais ampliados. E se isso não significa uma cruzada direta
contra o trabalho, por certo é no mínimo um questionamento claro à forma como esse se
organiza e mesmo a sua consideração como categoria central de análise: o trabalho não é a
coisa mais importante da vida, o prazer sim, e este pode permitir, se sua compreensão for
ampliada, um reencantarnento cio mundo:
"O desencantamento do mundo se faz pelo abandono {te um princípio de
divindade, em benefício de um outro, a riqueza, enquanto delato triunfa
sempre o ideal ascético que necessita, com o mesmo arrebatamento, do
trabalho, esta perpétua expiação legitimada ejustificada, quaisquer que
sejam os deuses aos quais os sacrificios são destinados" 26.

Onlray não teme em apresentar claramente uma diferença de atuação entre a direita e a
esquerda, deixando claro que a não existência ou negação de tal divisão somente interessa a
manutenção da ordem social. Entretanto, chama a atenção para que a esquerda não acabe, sob
o
pressuposto de boas intenções, utilizando os mesmos mecanismos da direita. Para tal, procura
recuperar o que chama de "mística de esquerda", conjunto de principios que devem embasar
uma atuação questionadora do status qllo.
Dessa maneira, o autor aponta claramente que considera que o ideal ascético e dísciplinador
é uma característica da direita conservadora, enquanto as propostas de esquerda deveriam
sempre incorporar um hedonismo contestado r. Contrapõe o princípio libertário contra o
princípio da autoridade, ressaltando que isso deve significar sempre a valorização do
desenvolvimento da capacidade de julgamento independente e de ação autônoma.
C~. ONFRA Y, 200 I, p.63. ri'
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Nesse entendimento, o autor deixa claro a importância da educação estética: "Não há
mistica de esquerda sem um voluntarismo estético, sem a aquiescência a uma escatologia
dentro da qual a energia toma uma parte, mínima para os pessimistas, mas importante, posto
que decisiva para os otimistas" 27.

Cabe ao animador cultural, mais do que conduzir rebanhos por supostos caminhos de
felicidade, buscar despertar e ampliar em cada indivíduo a descoberta subjetiva do prazer
enquanto princípio transformador de vida. l~ óbvio que cada indivíduo possui a capacidade de
sentir prazer e escolher, mas seria isto um princípio de sua vida'? Estaria essa possibilidade
minorada, reduzida, acanhada? Trata-se da descoberta de novos princípios de vida, com
menos constrangimentos, com mais poesia e arte no cotidiano, apoiada em compreensões
estéticas diversas, ampliadas e divergentes, e não homogêneas e restritas.



Com isso, faz o animador cultural uma opção política clara, repaginada contudo se
comparada às estratégias tradicionais. A opção de uma guerrilha cotidiana retoma a idéia de
um compromisso da construção de subjetividades fortes para tornar possível a destruição de
uma coletividade que encontra sua força exatamente na opressão e submissão dos indivíduos.
Terminando sem a pretensão de concluir
Não pretendo concluir este artigo de forma tradicional, até mesmo porque seu intuito é
exatamente o oposto: antes apresentar um conjunto de ret1exões em construção, buscando o
diálogo, a critica, a contestação. Diferentes reflexões por certo podem trazer novos desafios e
muito ainda há a ser feito, trazendo impacto inclusive para outros âmbitos, como a formação
profissionalzs. Mas por agora, são essas as contribuições possíveis.
Fecha-se assim nossa reflexão. °compromisso fundamental do animador cultural é com os
indivíduos, na medida que a educação de sujeitos fortes é fundamental para o esboçar de uma
coletividade mais justa. ° compromisso do animador cultural não é o ele determinar a
construção dessas subjetividades, mas incomodar os padrões estabelecidos ao apresentar
novos olhares, representações e novas formas de obtenção de prazer. ° animador cultural,
enfim, tem um contribuição para:
"Uma problematização dos prazeres que autoriza uma resolução dos desejos
sem o parasita da culpa, uma 110vaerótica e U111acultura de si que supõem U111a
definição ampliada de dictética entendida COlJlO urna ética gcneralizruta !{771

governo de si 110qual o regime de prazeres parece menos uma ocasião de
26. ONFRAY, 2001, p.I08.
it . ONFRAY. 2001, p.129.
~o . Tenho encaminhado esse conjunto de reflexões em minha experiência cotidiana de professor da disciplina
"Teoria
do Lazer", ministrada na Escola de Educação Física e Desportos da UFRl Por falta de espaço. tal discussão fica
para
outro momento.
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sofrimento que lima possibilidade hedonista, lima intersubjetividade contratual
ejubllatoria (..) o desejo não mais definido pelafalta maspelo pleno, a
confusão da ética, a estética e da existência, a vida pensada como unia obra de
arte" 29.
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o ESPORTE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA
NOV A SOCIABILIDADE

Diogo Castro - outubro de 2006

Capítulo I

A construção do esporte

, '

o objetivo deste capítulo é reconstruir, de maneira breve e simplificada, o

percurso histórico do acontecimento esportivo. Não pretendemos fazer uma

detalhada revisão histórica, mas sim alguns breves apontamentos para

compreendermos um pouco melhor a construção do esporte moderno.

É importante ressaltar que o esporte não é algo que sempre existiu. Pode

parecer óbvio afirmar isto, porém é importante relembrar que as coisas são históricas,

sobretudo neste período em que vivemos, um momento de ampla naturalização de

tudo que é histórico. Não cremos que a história acabou mas sim que é algo

construído e em construção.

O esporte moderno originou-se em meados do século XVIII na

Inglaterra, que passava por um grande processo de industrialização, após a revolução

industrial. Foi neste período que a lógica do capitalismo industrial foi avançando

para outras esferas da vida social. O esporte era patrocinado pela aristocracia inglesa,

que organizava jogos populares com recompensas. No esporte, a lógica de luta contra

o tempo que ditava, no capitalismo industrial, o produzir 'mais em menos tempo'e o

'remunerar menos que o total do tempo trabalhado', também teve reflexo. A busca

pela mensuração do tempo e da velocidade, a comparação entre estas marcas,

também foi caricaturando o esporte moderno, conjuntamente com o conceito de

recorde, que como mostraremos, foi um diferencial. Também teve importância, como

busca de melhor desempenho e resultados, o avanço do treinamento. Eram comuns

nesta época esportes como corrida, equitação, boxe e esgrima.

....-
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Portanto, como resume Karl Graf von Krockow (Brohm 1982, p.70 ): "

EI deporte de competicíon moderno es um producto de Ia sociedad industrial, Ia

representación simbólica concentrada de sus princípiosfundamentales (...)".

Entre 1860 e 1900 surgem, difundem-se, desenvolvem-se e organizam-

se muitos dos principais esportes, como rúgbi, futebol, natação, ciclismo, natação,

atletismo e tênis, entre outros. Era um período imperialista das potências capitalistas

européias. A retalhação do mundo e sua divisão entre estas potências se deu,

portanto, em mais uma onda de expansão capitalista. Assim, no final do século XIX

acontece também a difusão mundial do esporte, assim como sua institucionalização,

com a criação de organizações internacionais (comandadas pelas potências

européias) e federações nacionais.

A difusão do esporte também está relacionada a um elemento de grande

importância: ócio/tempo livrei, como tempo de não trabalho produtivo, que foi

originado pelo desenvolvimento produtivo capitalista. Além das jornadas de dez,

doze horas por dia de trabalho produtivo, restavam algumas horas além do tempo de

sono. Logo estas relações para além dos muros da fábrica, de tempo de não trabalho

também se mercantilizaram. O conceito de lazer deriva daí, de um tempo de não

trabalho que visa recuperar as forças produtivas. Assim, o esporte se difunde como

alternativa de lazer, como um meio de recuperação e de distração para os

trabalhadores. Assim surgem as primeiras associações esportivas dos trabalhadores.

Elas fomentavam "...e! ocio y Ia actividades fisicas recreativas, fomentando, sobre

todo, el turismo y Ia actividad ai aire libre de los trabajadores." (Brohm 1982 ,p.

76). Segundo Brohm, assim que o esporte começou a ser mercadoria cultural, fruto

da indústria cultural, passou a ser usado no mercado internacional como difusor dos

valores e práticas, como competição e concorrência entre as nações e as pessoas.

Serviu também, via meios de comunicação de massa, como formador de uma

1 Diferimos aqui, o conceito de lazer e o conceito de tempo livre, que abarca o de ócio. Em alemão,
tempo livre e ócio tem uma mesma palavra para definir-Ios. Entendemos que o ócio, ou seja, nada
fazer de trabalho humano, é uma das possibilidades do tempo livre, que é o tempo liberado do
trabalho assalariado, mas que pode ter trabalho criativo. Como um médico, que em seu tempo livre,
não trabalha com a medicina mas sim pinta quadros. Já o lazer se defini como tempo de recuperação
das forças produtivas para o trabalho assalariado capitalista. Cumpre a função social de educar e
domesticar, enquanto descansa, a mão de obra. Por isso, a indústria do entretenimento pensa o lazer
com tanta vontade. Porque se pode consumir, este tempo também, do trabalhador. E torna-Io um
consumidor do lazer, da busca de sentido fora do mundo do trabalho. A indústria do entretenimento já
é a terceira maior do mundo, e o esporte tem papel importante neste "mercado".
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ideologia cosmopolita. Em contrapartida, contribuiu como um elo civilizatório ao

propiciar aos trabalhadores momentos de criação e prazer.

A busca de mais produtividade e a racionalização da produção, durante

as mudanças técnico-científicas do fordismo", resultaram, sem dúvida nenhuma, em

uma mudança no esporte. As novas formas de racionalização das relações entre os

seres humanos e mundo, progressos científicos, na infra-estrutura e os avanços

tecnológicos promoveram um avanço também nas formas de utilização e domínio do

corpo, com suas possibilidades de treinamento para o esporte.

Portanto, se quisermos visualizamos esta diferença entre o esporte

moderno e o esporte nas sociedades com modo de produção asiático, escravista ou

feudal, temos que ter por base o eixo das relações do ser humano com o tempo e,

sendo assim, a noção de recorde. Na Antiguidade tratava-se o esporte juntamente

com o religioso, já que eram nas festas, cerimônias e atividades religiosas que se

davam as práticas culturais esportivas. Os conceitos gregos que tudo era

metafisicamente finito, da busca pelo belo, da impossibilidade de ascensão social, do

adversário como real e presente no momento e, sobretudo, do valor de uso que tinha

o corpo humano, dão lugar no esporte moderno aos conceitos de busca pelo

progresso ilimitado e infinito, em atingir e bater recordes, como marcas mensuráveis

e abstratas, e do corpo como máquina de rendimento, na fluidez e velocidade das

práticas e relações, em uma competição laica que se dá a todo momento e em todo

lugar, agregada ao valor de troca que assume o corpo humano.

Assim, a ideologia capitalista desempenha papel central no entendimento

da construção do esporte moderno. A idéia de indivíduos considerados iguais a

priori, se enfrentarem e disputarem é algo só possível no sistema capitalista. Isto não

poderia ser possível no feudalismo, quando as classes eram bem divididas. A

ideologia de que há condições iguais, pelo menos juridicamente, permeia esta idéia

de mobilidade social. Como afirma Brohm, citando Bouet, (1982, p. 79) a redução

progressiva (mas não terminada ainda) da diferenciação dos esportes da elite e o

esporte dos trabalhadores é fruto e semente desta concepção ideológica. Bouet afirma

o caráter contraditório do esporte, que permite avanços civilizatórios (assim como a

ciência e a arte - avançaremos nesta idéia no terceiro capítulo )como a não distinção

2 Mais tarde, outras formas metabólicas que assume o capital e suas respectivas reestruturações
produtivas, como taylorismo e toyotismo, também vão influenciar e modificar o esporte.
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de natureza racial, de gênero e social, com tendência de democratização ao conjunto

dos seres humanos. Mas permite também sua faceta imperialista e reprodutiva do

todo das relações dominantes em uma determinada sociedade", Deste modo, como

acontece nos outros aparelhos ideológicos", no esporte ocorre o desdobramento

ideológico imaginário da hierarquia social. Ele contribui para reprodução das

relações sociais dominantes, é utilizado como mantenedor da situação. Mas poderia e

pode ser diferente. Como tentaremos verificar.

3 Marx afirma em A ideologia Alemã que as idéias dominantes em uma sociedade são as idéias da
classe dominante.
4 Existem, na sociedade burguesa, aparelhos ideológicos do estado, com função de legitimar e
legalizar sua ação soberana, disciplinar e de controle. Exemplos são a escola, a família, os meios de
comunicação de massa, entre muitos outros. Todos esses aparelhos ideológicos agem para garantir o
consenso.
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Capítulo 11

O esporte na atualidade( esporte espetáculo)

"Que tempos são esses, em que falar de árvores é

quase um crime pois implica silenciar sobre tantas

barbaridades?" (Brecht, Aos que vão nascer)

.~

Para entendermos melhor a relação de reprodução do 'status quo' que o

esporte opera no sistema capitalista precisamos, antes, compreender como funciona a

sociedade capitalista. Não teremos aqui este tempo e nem temos esta ambição. Mas

julgamos muito necessário este aprofundamento. De certo, muito dos conceitos aqui

encontrados estarão sem uma prévia explicação, mas acreditamos que com as

referências bibliográficas poderemos continuar a aprofundar os estudos e o debate,

coletivamente.

Dito isto, começaremos a explicitar algumas contradições destas

relações que o esporte capitalista reproduz. Primeiramente, afirmamos ser diferencial

a questão do recorde no esporte capitalista. Isto se dá por conta da relação que se

estabelece na organização e utilização do tempo no capitalismo. O tempo no

capitalismo é dinheiro, como diz o chavão. Não é sem sentido. O tempo é o

equivalente de valor (conceito este que é chave do entendimento do sistema

capitalista), que permite mensurar e quantificar o movimento, no caso do esporte

mais especificamente. E ao entendermos movimento como quantidade, damos um

passo importante para compreender como se dá a exploração capitalista do trabalho

humano. É o tempo de trabalho não pago que significa a mais-valia, ou seja, o

trabalho que não é pago para o trabalhador. E Milton Santos (2003) nos seus estudos

concluía que, no capitalismo atual, o tempo e o território não estão separados.

Portanto, nesta nova fase do capitalismo, que tem além da característica

de fusão entre tempo e território, a da sobreprodução, ou seja, mais produção que o

necessário, e contraditoriamente já temos comida suficiente para ninguém passar

fome (condições objetivas), mas ainda temos fome no mundo". Vemos no esporte

5 Marildo Menegat afirma, em seu texto que resume as principais idéias de seu livro 'O olho da
barbárie'(2006), que: " o capitalismo atual se caracteriza por ser uma força promotora da destruição,
seja da natureza seja da sociabilidade ...o que exige articular a luta com novas formas de
sociabilização, em que a vida comum se opõe ao individualismo burguês, sem com isso negar esta

-
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esta lógica da sobreprodução também presente. São muitos jogos e campeonatos,

todos tentando ser comercializados com grandes patrocinadores e meios de

comunicação de massa (todos multinacionais). Explicaremos mais à frente o conceito

desta lógica atual, chamada também da sociedade do espetáculo. Mas de saída

afirmamos esta espetacularização do esporte. Portanto, é um mundo que já nos

aponta para a (necessidade) superação das necessidades, o que nos permitirão entrar

em um outro período da história das civilizações. Um período em que a barbárie não

desperdice vidas, como afirma Bauman(2004), mas permita vida para todos os seres

humanos. Pois a "expansão global da forma de vida moderna liberou e pôs em

movimento quantidades enormes e crescentes de seres humanos destituídos de

formas e de meios de sobrevivência - até então adequados, no sentido tanto

biológico quanto sócio-cultural..."(Bauman 2004, p.14).

Voltemos ao recorde; entendido como uma comparação, no mercado

desportivo, das marcas (tempos, metros, pontos, vitórias, etc. - movimento

quantificado). A competição capitalista presume esta competição em condições de

igualdade, que não existem na realidade. É a competição um discurso inventado para

fabricar consensos ideológicos. Mas a concorrência tem como preceito a

desigualdade anterior entre os seres humanos, o que significa que se somos diferentes

(uns melhores e outros nem tanto) temos que ter condições sociais diferentes.

É a concorrência, na prática, e a competição, como discurso, que

legitimam socialmente a propriedade privada, base da sociedade capitalista. Por isso,

muitas das críticas feitas ao esporte argumentam que o esporte é algo sempre e,

necessariamente, capitalista. Vemos de outro jeito, qual tentaremos explicar neste e

no próximo capítulo. Aqui queremos explicitar algumas das principais contradições

do esporte capitalista; em especial desta nova fase do capitalismo. Sempre

dialogando com críticas que consideram o esporte como mantenedor deste núcleo

duro capitalista, que nunca será superado.

Se uma destas críticas é exatamente a relação de reprodução deste

tempo quantidade (velocidade) como fator que orienta as relações entre os seres

humanos e o mundo no capitalismo, assim como os elementos competição e

conquista histórica da cultura, que é a individualização." Deixamos, no capitalismo atual,a era da
produção para adentrar na era do mercado, ou seja, do produto. Produto que sobra e que é especulação
ao mesmo tempo.
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concorrência, partiremos dela para tentar configurar o que, de fato, há de capitalista

neste uso do esporte e o que há, portanto,de ser superado.

A busca pelo recorde, acima da ética, acima de tudo e de todos,

explicita a lógica da concorrência. O fim justifica os meios. Assim, a alienação neste

processo de competição esportiva (seja na final da Olimpíada ou numa 'pelada' de

bairro), faz com que os sujeitos mais coerentes nas relações humanas, se

'transformarem' em antiéticos, desumanos, dentro do esporte (de novo, seja por lazer

ou por trabalho profissional). Este processo de alienação é sim capitalista. Mas não é

somente no esporte que se dá, nem por conta dele. Vemos, então, que a busca pela

superação, pelo recorde, se transforma na busca pelo mais-recorde (mais-produção

ou sobreprodução, no mundo do mais-trabalho - como superexploração do trabalho

humano - e da mais-valia) e se dá como elemento da reprodução do capitalismo em

todos os outros momentos (tempos e territórios) do capitalismo também. Não é,

assim, característica específica do esporte.

Competição e cooperação, não são um ou outro, conceitos separados,

nem em detrimento um do outro. Penso ambos estarem presentes em todos os

momentos que, embora divididos pelo mundo das imagens espetaculares, na

realidade contém os dois elementos. Em uma situação de competição clara, há

também cooperação. E vice-versa. Competição não é necessariamente algo a ser

superado, dentro de um jogo, com território e tempo, além de regras e contexto,

definidos. Na vida sim, a competição entre seres humanos não faz mais sentido, dada

as condições históricas. Mas em jogos e brincadeiras (e também no esporte), a

competição pode ser elemento para a construção de uma outra sociabilidade. 6

Queremos reafirmar que no nosso entendimento, competição não é

necessariamente um elemento do capitalismo. A concorrência entre pessoas, marcas,

empresas, estados, etc. - estas sim são características deste sistema. A competição

esportiva pode ou não conter elementos de reprodução das relações capitalistas. São

6 Não entendemos a competição como algo negativo, desumano ou animal. Huizinga em seu Homo
Ludens argumenta que quanto mais competitivo, mais apaixonante se torna o jogo. Não cremos nisto
também. Há elementos da sobre-competição nesta sociedade que nada tem de pertencente a estrutura
do jogo. Tem sim, da sociedade capitalista, que incrementa competitividade a todas relações humanas.
E, diferentemente de como afirma Huizinga, o jogo não perpassa todas as relações sociais da
humanidade.
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conceitos diferentes os de competição esportiva e concorrência capitalista. Por isso, a

competição, do e no esporte, pode ser não-capitalista.

Muitos autores críticos consideram o esporte simplesmente mais um

aparelho ideológico de reprodução dos valores e práticas capitalistas. E que,

portanto, precisa ser superado, conjuntamente com o sistema. Não há de se penalizar

a busca pela superação de si, nem a comparação entre desempenhos e marcas como

característica (natural) do sistema. É sim mais um elemento (conseqüência) dele. O

rendimento, entendido como trabalho em um certo período de tempo, no caso de um

cultivo, por exemplo, é esperado. Espera-se ver mais espigas de milho num milharal

ao semear a terra com sementes de milho. Mas no esporte, muitas vezes isto é

criticado (e caracterizado) como necessariamente capitalista. Na verdade, não é o

rendimento que caracteriza o sistema capitalista no esporte, mas sim a busca de mais-

rendimento, de um rendimento irreal, por conta da relação com o tempo muito veloz,

irreal, fluido, onde as relações de seres humanos e com o mundo são predatórias e

exploratórias, e no momento atual sobre-predatórias e sobre-exploratórias, pois

buscam alienadamente a mais-produção e a mais-valia, a mais-riqueza concentrada.

É a lógica capitalista no esporte que o caracteriza, e não a característica do esporte

capitalista que o determina enquanto prática a-histórica. E a lógica capitalista no

esporte pode, e deve, ser superada.

Vejamos o exemplo da lógica meritocrática, muito presente no esporte.

No atual modo de produção, o discurso meritocrático sustenta, e no esporte inclusive,

a idéia comum que quem ganha é quem tem mais mérito. E sabemos que, na

sociedade e no esporte, não é isso que ocorre. Na história não é quem, nem o que é

melhor que triunfa, necessariamente. Essa lei da selva de os mais fortes

sobreviverem, não se reproduz na história uniformemente. O que ocorre

historicamente pode ter sido por mérito ou não. Pode ser que o que OCOrreunão foi o

melhor e nem que há mérito no triunfo desta ou daquela idéia ou acontecimento.

Gramsci dizia em sua obra A Concepção Dia/ética da História, que a história tem

uma lei. de tendência: ela pode seguir este caminho ou não. Há dois pólos

contraditórios de possibilidades. Por isso que o resultado não fala pela história. Nem

sempre ganha o melhor. Isso nos possibilita entender melhor o capitalismo como

uma sociedade que prega o culto aos vencedores (e o desprezo ou até a morte) aos

--
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perdedores. Além do que, mensurar sucesso e fracasso em alguns momentos

históricos é bastante 'difícil'(até porque não se trata disso).

Outra crítica do atual esporte se dá pelo fato dos assalariados do esporte

(de atletas a massagistas, passando por jornalistas esportivos, técnicos, preparadores

físicos e fisiologistas do exercício) serem todos trabalhadores. Não são, como

pensam algumas categorias de artistas, uma classe em si. Não há os donos dos passes

e clubes de um lado, os massagistas e roupeiros de outro e um terceiro grupo que são

os atletas. Os atletas são funcionários do clube ou empregados do empresário que

detém o passe ou direitos federativos do jogador. Portanto, são trabalhadores como

os outros. Nesse fenômeno fica claro que o problema está nesta divisão social do

trabalho. Mas pode não se dar assim. Podemos nos organizar de forma diferente. E

assim como os artistas, pensam que são 'estrelas', porque os meio de comunicação os

projetam como tal, para cumprirem uma função social de manutenção desta

sociedade, um processo de construção de consensos. Funcionam como veículos

publicitários, como autoridades para reproduzir discursos oficiais e como mitos ou

heróis (e mesmo em esportes coletivos são indivíduos que se destacam) em um

processo de dramatização do esporte. E os trabalhadores que não são artistas nem

esportistas, enxergam nestes suas potencialidades e, se projetam. Reich (Brohm

1982, p. 241) afirmava que homens que nunca saem do cotidiano torcem por proezas

que nunca vão realizar, e se identificam nelas.

Uma outra crítica possível deste esporte é no que toca as questões de

'esforço penoso que é recompensado' e de 'superação de si'. Adorno e Horkheimer

(Brohm 1982, p. 212) opunham as possibilidades deste esporte à um esporte como

prática de ascese. O discurso enganoso que, sem dor não há ganho, de que o

sofrimento será recompensado (com o progresso), na verdade ilustra que, de saúde, o

esporte, do jeito que está construído, não tem nada. Na verdade o que temos são

lesões e uma atividade meramente profissional que perdeu seu sentido para o

esportista. Manuel Sérgio (Kfuri 2006) esclarece:

"E não é o atleta de alta competição um trabalhador que vende ao

clube a que pertence a sua força de trabalho? E não é, ele também, humilhado e

ofendido quando se põe em risco a sua saúde, através de anestesias locais, que
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escondem, por poucas horas, lesões ósseas e musculares, de alguma grav ;.:z.c~~
Quando se proclama, por aí, com muita irresponsabilidade à mistura

desporto dá saúde- importa salientar a que desporto nos referimos. 15 as

vedetas do desporto de alta competição findam, quase sempre, as suas arreiras

desportivas com deficiências fisicas, decorrentes de uma prática que os

instrumentalizou. Ninguém faz desporto para ter saúde: fá-Io porque tem saúde.'

Salientamos que esta (sobre) exploração do trabalhador do esporte

somente se dá porque ele é um trabalhador alienado de seu trabalho, explorado,

como todos demais neste sistema. No esporte 'não de alto nível', ou do lazer, o

trabalhador de outro ramo (não do esporte) pode fazer aquela atividade com outra

relação. E este trabalhador é explorado e tem seu trabalho alienado em outra área

econômica. Então parte do problema está na relação capitalista com o esporte de alto

nível, do esporte como trabalho assalariado. Se ele for trabalho criativo não

capitalista ele pode ser (ainda de alto nível)não alienado, doentio, etc. Ele pode ser

ascese.

Mas uma outra argumentação comum para se criticar o modo atual das

relações com o esporte é a que diz respeito a 'especialização mecanizadora'. Esta

crítica aponta o fato de que, ao se especializarem algo, o trabalhador se mecaniza. O

produto do trabalho técnico-artístico do esportista na sociedade do espetáculo vira

valor de troca. A técnica (como interferência do homem nas suas relações com o

mundo, portanto um processo de aprendizagem) é mecanizada, ou seja, desaparece

seu sentido, e mecaniza também o homem. Na verdade, não se trata da perda da

finalidade no processo de avanço técnico, pelo simples fato de ser o esporte o

condutor deste processo. E sim pelo fato deste processo se passar no emaranhado de

relações capitalistas. Discordamos de Huizinga quando, em seu Homo Ludens(1971),

afirma que a brincadeira (que diz ele ser a mais lúdica das atividades) e o jogo (que

tem como principais características o prazer no fazer e a espontaneidade) são coisas

perdidas no esporte, pelo fato de ser uma atividade mecânica e não 'espontânea'.

Huizinga afirma que a essência do lúdico esta em si mesma, não no resultado ou no

produto desta atividade. Por isso este autor argumenta que, no esporte, a busca pela

vitória(resultado) e a racionalidade põem fim à ludicidade. Este "sentido lúdico de
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natureza quase infantil"(Huizinga 1971, p.84-85) que "aspira a honra e a

superioridade", "preserva o heroísmo ... nas nobres formas lúdicas", só explica-se

"pois no verdadeiro jogo é preciso que o homem jogue como uma criança"(Huizinga

1971, p.221). E, se para Huizinga, todos elementos da cultura são elementos lúdicos,

não podemos ter uma "lamentável concepção marxista segunda a qual o mundo é

governado por forças econômicas e interesses materiais"(Huizinga 1971, p. 213), já

que até "quando a arte se toma autoconsciente, isto é, consciente de sua própria

grandeza, ela se arrisca a perder uma parte de sua eterna inocência infantil"(Huizinga

1971, p.225). Sobre a ciência este autor afirma: " ao contrário das regras do jogo, as

regras da ciência não são definitivas, são constantemente desmentidas pela

experiência, sofrendo modificações de toda ordem, ao passo que a alteração das

regras de um jogo tem como conseqüência estragar o próprio jogo."(Huizinga 1971,

p. 226). Se este autor pensa que as nações tem perdido a honra e a decência, além de

observado um "abastardamento universal da cultura", que sem dúvida, propõe ele,

fora causado por uma maior "participação das grandes massas semi-educadas ..., o

relaxamento dos costumes e a hipertrofia da técnica"(Huizinga 1971, p.228), só

podemos esperar que não teremos, sobre o esporte, o mesmo entendimento de que

tem este autor. Se para Huizinga a civilização "para atingir toda a plenitude de sua

dignidade e estilo não pode deixar de levar em conta o elemento lúdico"(Huizinga,

1971, p.233), e a "vida deve ser vivida como um jogo ...assim o homem poderá

conquistar o favor dos deuses e defender-se de seus inimigos, triunfando no

combate"(Huizinga 1971, p.235), para nós não se trata de resgatar nem cultivar o

elemento lúdico nenhum a priori. Não imaginamos que uma nova sociabilidade

humana terá a ludicidade como elemento central. Mas sim que o poderemos ter um

esporte praticado no contexto destas novas relações humanas, como ciência e arte,

trabalho criativo e prazeroso, libertador. Nem infantil nem com essência lúdica,

embora o jogo e o prazer estarão sempre presentes neste outro esporte.

Pensamos ser todo trabalho criativo humano, inclusive o esporte,

prazeroso. Além disso, não entendemos que, mesmo no esporte de alto-nível,

necessariamente haja sempre a perda dos elementos do jogo.

Uma característica do jogo é o fato dele ter tempo, espaço e regras

definidas, onde as relações são outras. Como afirma Elkonin "o jogo não é um
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mundo de fantasia e convencionalismos, mas um mundo de realidade, um mundo

sem convencionalismos, só que reconstituído por meios singulares."(Nascimento

2004, p. 115).E no esporte, isso se mantém. Porém, não se tem atividade criativa e

criadora quando se organiza um esporte espetacular, ou seja, no campo das relações

sociais do espetáculo.

Por isso usamos neste trabalho o conceito de espetáculo. O espetáculo é

a forma que as relações sociais assumem, ao serem mediadas pelas imagens. A

abstração, a representação de uma parte do mundo pelo, e para, o todo do mundo,

formando "multidões solitárias", uma imensa maioria passiva diante do sistema

espetacular'. Segundo Meynaud (Brohm 1982, p.162 ), a venda do espetáculo

esportivo e as apostas esportivas são o começo do profissionalismo e da organização

institucional da competição esportiva. Assim, pelo processo de circulação e

revalorização do capital, o esporte não se difere de qualquer outra atividade

mercantil.

O esporte é um espetáculo mundial desde que a televisão expandiu-se,

comercializando o esporte como entretenimento. Inflacionaram-se as competições e

os campeões, cujo valor de uso é produzir espetáculo.

Além de reproduzir relações capitalistas, o esporte fixa modelos de

comportamento, assim como a arte. Na fase atual do capitalismo, de controle,

neoliberal e espetacular, tanto a idéia de saúde quanto a de juventude são estratégicas

para entendermos como se dá esta hegemonia capitalista. A ONU, após realizar uma

pesquisa, apontou que os atletas e artistas são as pessoas cuja opinião e atitude tem

mais valor e importância no mundo. Não são políticos, diplomatas ou presidentes.

São artistas (Britney Spiers, por exemplo) e esportistas (Ronaldinho, outro exemplo

bem famoso). Assim, para passar mensagens, fabricar discursos e ditar

comportamentos, a ONU(Organização das Nações Unidas) escolheu como seus

embaixadores estas figuras, artísticas e esportivas. Debord (1997) explica: "O

espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si mesma, seu

7 Aqui cabem algumas reflexões sobre a central idade da saúde e da juventude na sociedade atual. Uma
sociedade que supervaloriza a juventude, como consumidor ideal, que nos coloca a tarefa de usufruir o
máximo de um mundo descartável, instantâneo. Seqüências do presente, sem passado nem futuro, em
uma subjetividade que ordena o mundo, normatizando tudo e todos. Os remédios mais vendidos são
anti-depressivos, com índices de suicídios de jovens cada vez maiores. Uma sociedade doente que
problematiza o indivíduo como se ele fosse a causa e o culpado por todos seus problemas, que, na
verdade, são fabricados socialmente. Vivemos uma sociedade que vende saúde e desvitaliza a vida.
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monólogo ... é o auto-retrato do poder na época de sua gestão totalitária das

condições de existência. (...) Mas o espetáculo não é o produto necessário do

desenvolvimento técnico, visto como desenvolvimento natural. Ao contrário, a

sociedade do espetáculo é a forma que escolhe seu próprio conteúdo

técnico."(Debord 1997, p. 20). É através, principalmente, dos meios de comunicação

de massa, que se acumula a administração do sistema, " ... produto da divisão do

trabalho social e órgão da dominação de classe." (Debord 1997, p. 21) "O espetáculo

moderno expressa o que a sociedade pode fazer, mas nessa expressão o permitido

opõe-se de todo ao possível." (Debord 1997, p. 21).

Assumem, então, a forma de vedetes, ou seja, "representação

espetacular do homem vivo" (Debord 1997, p. 40), estes que representam tipos

variados e possíveis de estilos e modos de vida, de " ... compreensão do mundo, livres

para agir globalmente." (Debord 1997, p. 40). São as vedetes que " ...encarnam o

resultado inacessível do trabalho social, imitando subprodutos deste trabalho que são

magicamente transferidos acima dele como sua finalidade: o poder e as férias, a

decisão e o consumo que estão no início e no fim de um processo indiscutido."

(Debord 1997, p. 40).

Portanto, o espetáculo pode ser entendido, segundo Debord (1997, p.24-

25), como" ... uma fabricação concreta da alienação.( ...) O espetáculo é o capital em

tal grau de acumulação que se toma imagem." Imagem, que na ideologia do

espetáculo, cultua o corpo perfeito, jovem e saudável, vale e vende, produzindo

consensos, além de unificar separando. A argumentação de Debord é clara; se a

consciência espectadora já não conhece a vida, também não reconhecerá a morte.

Assim,

"...a publicidade dos seguros de vida apenas insinua que o indivíduo é

culpado de morrer sem ter garantido a regulação do sistema depois dessa perda

econômica; e a do american way of death insiste na capacidade de manter nesse

encontro a maior parte das aparências da vida. Nos bombardeios publicitários

restantes, é nitidamente proibido envelhecer. É como se houvesse uma tentativa de

manter, em todo indivíduo, um 'capital-juventude' que, por ter sido usado de um

modo medíocre, não pode pretender adquirir a realidade durável e cumulativa do

'-'- ------ -
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capital financeiro. Essa ausência social da morte é idêntica à ausência social da

vida."( Debord 1997, p. 108-109)

É o espetáculo a forma abstrata da realidade, "o sentido da prática total

de uma formação econômico-social, o seu emprego do tempo. É o momento histórico

que nos contém." (Debord 1997, p.16). Um momento que faz dos seres humanos

seres meramente contemplativos, ou seja, nos coisifica e nos mercantiliza. O mundo

espetacular é o mundo da mercadoria. Ocorre "o afastamento dos homens entre si e

em relação a tudo que produzem." (Debord 1997, p.28). E Debord também relaciona

a mercadoria à categoria do quantitativo, afirmando que "ela desenvolve o

quantitativo e só pode se desenvolver nele." (Debord 1997, p.28).

A idéia de que não precisamos mais viver presos na luta pela

sobrevivência, porque o crescimento econômico liberou-nos desse necessidade, se

torna irrealizável exatamente pelo fato que a mercadoria aprisiona tudo no mundo da

economia, na busca de mais-sobrevivência, a "sobrevivência ampliada." (Debord

1997, p. 28). "O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a

vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se consegue

ver nada além dela: o mundo que se vê é seu mundo. A produção econômica

moderna espalha, extensa e intensivamente, sua ditadura." (Debord 1997, p.30).

Ditadura esta que abarca até mesmo parte da resistência, da insatisfação.

Tudo pode virar mercadoria, até mesmo a crítica à própria mercadoria. Não que toda

forma de resistência seja englobada pelo poder absoluto, disciplinar e do controle.

Mas a resistência pode ser mercantilizada, especialmente no mundo espetacular.

Por isso, entender o processo de expropriação do tempo no espetáculo

assume fundamental importância. Porque "para levar os trabalhadores ao status de

produtores e consumidores 'livres' do tempo-mercadoria, a condição prévia foi a

expropriação violenta do tempo deles." (Debord 1997, p.l08).

Como afirma Marx no livro A Miséria da Filosofia, "o tempo é tudo, o

homem não é nada: no máximo, ele é a carcaça do tempo" (Debord 1997, p.103). E o

espetáculo é "a inversão completa do tempo como 'campo de desenvolvimento

humano'" (Debord 1997, p.103). O tempo intercambiável, como quantidade de troca,

como mercadoria, se espetacularizou, ou seja, assumiu a forma fluida, abstrata e
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irreal. Deixa de ser o tempo dos homens para ser o tempo das coisas. Obedece as leis

das mercadorias, e não os ritmos humanos e da natureza. Trata-se, no espetáculo, de

eliminar o tempo socialmente vivido, e transformá-Io no tempo irreversível

unificado. "O tempo irreversível unificou-se mundialmente. A história universal

toma-se uma realidade porque o mundo inteiro está reunido sob o desenvolvimento

deste tempo ... O tempo irreversível unificado é o mercado mundial ... o espetáculo

mundial" (Debord 1997, p.l 01). O tempo geral da sociedade significa, no sociedade

do espetáculo, um tempo particular e consumível. "Já que o trabalho morto continua

a dominar o trabalho vivo, no tempo espetacular o passado domina o presente."

(Debord 1997, p.156). E isso contribui para a manutenção do estado atual de coisas.

O esporte toma-se então, nesta sociedade do espetáculo, mais uma

mercadoria espetacular, assumindo estas relações em todas suas formas possíveis.

Mesmo quando não se trata de alto-nível, profissão, e sim lazer. Explica Debord:

"Pela vitória da produção separa como produção do separado, a

experiência fundamental, que nas sociedades primitivas estava ligada a um trabalho

principal, está em vias de deslocamento em direção ao pólo de desenvolvimento do

sistema, ao não trabalho, à inatividade. Mas esta inatividade não está liberada da

atividade produtora: depende dela, é uma submissão inquieta e admirativa às

necessidades e aos resultados da produção; a própria inatividade é um produto da

racionalidade da produção. Aí não pode haver liberdade fora da atividade, e no

âmbito do espetáculo toda atividade é negada, assim como a atividade real foi

integralmente subtraída para a edificação global deste resultado. Por isso, a atual

'liberação do trabalho', o aumento do lazer, não significa de modo algum liberação

no trabalho, nem liberação num mundo moldado por este trabalho. Nada da atividade

roubada no trabalho pode ser encontrado na submissão a seu resultado." (Debord

1997, p. 22 e 23).

E continua:

"Por isso, na economia em expansão dos 'serviços' e dos lazeres pode

aparecer a expressão' pagamento com tudo incluído' para o habitat espetacular, os
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pseudodeslocamentos coletivos das férias, as assinaturas do consumo cultural e a

venda da própria sociabilidade sob a forma de 'conversas animadas' e de 'encontros

com personalidades" (Debord 1997, p.l05). "A imagem social do consumo do

tempo, por seu lado, é exclusivamente dominada pelos momentos de lazer e de

férias, momentos representados a distância e desejáveis por definição, como toda

mercadoria espetacular. Essa mercadoria é explicitamente oferecida como o

momento vida real, cujo retomo cíclico deve ser aguardado. Mas, mesmo nesses

momentos concedidos à vida, ainda é o espetáculo que se mostra e se reproduz,

atingindo grau mais intenso. O que foi representado como a vida real revela-se

apenas como a vida mais realmente espetacular." (Debord 1997, p.l06). "Já que o

trabalho morto continua a dominar o trabalho vivo, no tempo espetacular o passado

domina o presente." (Debord 1997, p.156).

É por ISSO que entendo que não há como separar, nesta sociedade,

esporte espetáculo e demais formas que pode assumir o esporte.(seja educacional,

para e no lazer, seja de alto-nível) Todos assumem a forma espetacular nas suas

relações humanas e sociais. E apenas a superação da forma espetacular pode

assegurar uma outra relação no e com o esporte, por parte da humanidade.

Por fim, Debord esclarece bem neste trecho:

" A consciência do desejo e o desejo da consciência são o mesmo projeto

que, sob a forma negativa, quer a abolição das classes, isto é, que os trabalhadores

tenham a posse direta de todos os momentos de sua atividade. Seu contrário é a

sociedade do espetáculo, na qual a mercadoria contempla a si mesma no mundo que

ela criou."(Debord 1997, p.35).

Deste modo, entendemos o esporte espetáculo co.mo todo trabalho

alienado, que inclusive no lazer e em práticas educacionais, tem como lógica, do

tempo e das relações humanas e sociais, a lógica do espetáculo, onde o ser humano

perde não se reconhece na própria atividade. Portanto, se desumaniza. Mas assim

como é possível, e necessário, esta libertação de todo trabalho humano alienado, a

vislumbramos também no esporte.



17

Capitulo lU

O esporte superador (esporte como arte e ciência)

"M uito falamos hoje nos progressos e nas

promessas da engenharia genética, que conduziram

a uma mutação do homem biológico, algo que ainda

é domínio da história da ciência e da técnica. Pouco,

no entanto, se faladas condições, também hoje

presentes, que podem assegurar uma mutação

filosófica do homem, capaz de atribuir um novo

sentido à existência de cada pessoa e, também, do

planeta. "(Santos, 2003)

Neste momento tratamos de imaginar, de ousar pensar o esporte a partir

de outras relações sociais, outras relações de poder. Partimos do entendimento que o

esporte não surgiu em outros períodos históricos mas sim na Idade Moderna, mais

precisamente no capitalismo europeu. Sendo assim, vislumbrar possibilidades futuras

de relações para o esporte significa dizer que entendemos ser possível esporte para

além do capitalismo. Afirmamos isso porque não imaginamos haver um 'núcleo

duro' que caracterize o esporte como necessariamente capitalista. Entendemos sim,

que no atual momento histórico, as formas dominantes de relação com o esporte são

capitalistas, isto é reproduzem o sistema hegemônico no qual estão colocadas.

Existem críticas de várias matrizes epistemológicas ao esporte. Mas

grande parte delas ou não entende como possível um esporte para além do

capitalismo ou somente entende o esporte como elemento do lazer, como uma

alternativa possível dentro do estado de coisas atual. Aqui creio que incorrem em

uma separação que é falsa: Esporte rendimento! alto-nível e esporte lazer. Ambos são

hoje regrados pela lógica mercantil do espetáculo, mas podem ser de outro jeito.

Abrem-se, então, novas perspectivas de entendermos e nos

relacionarmos com o esporte que não reproduzam as relações de produção

capitalistas. Não aprofundaremos neste texto, mas não entendemos que as

experiências ditas do 'socialismo real' puderam mudar este eixo de reprodução de

relações. principalmente neste debate que tange a questão esportiva.
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Trata-se de vislumbrar novas relações de poder, na sociedade e,

portanto, também no esporte. Que avancem no entendimento de esporte e,

principalmente, avancem nas praticas de novas relações humanas.

Significa construir também uma superação da idéia que iguala esporte de

alto-nível, rendimento e espetáculo, como se fossem sinônimos ou caracterizações

do mesmo fenômeno. Entendemos esporte de alto-nível como aquele que busca o

alto nível, ou seja, o melhor possível. E por rendimento não entendemos como

unicamente a reprodução das relações sociais e produtivas capitalistas. Buscar o alto-

nível em qualquer atividade humana não pode ser confundido com as relações

capitalistas 8. A noção de eficiência, anterior ao próprio trabalho humano", derivada

do conceito de trabalho de Marx, onde objetivação e apropriação se relacionam

dialeticamente, se materializando no produto do trabalho humano que modifica o

mundo, os seres humanos e o próprio trabalhador. Não remete somente ao trabalho

explorado capitalista (onde este processo na verdade ocorre de maneira alienada e

alienadora). Esta eficiência ocorre na própria construção do ser humano'", no

processo de trabalho. Assim, a busca de avanço técnico, de melhora de desempenho,

de avanços produtivos, trata-se de um elo civilizatório (processo civilizatório que se

fez presente também no capitalismo, até um certo momento de seu desenvolvimento

histórico).

Por isso que buscamos separar esporte de alto-nível (técnico, físico,

tático, etc.- nenhum destes conceitos no alto-nível são necessariamente capitalistas) e

esporte de rendimento, do esporte espetáculo, este sim necessariamente capitalista.

Obter alto nível de eficiência em um trabalho criativo humano não é reprodução do

capitalismo necessariamente. O alto-nível de alguma atividade humana não é em si

capitalista. Eficiência e domínio de alguma técnica pode reproduzir o capitalismo ou

8 Che Guevara, em seu discurso entitulado "Perfil da Juventude Comunista", afirma: "O jovem
comunista deve tentar sempre ser o primeiro em tudo, lutar por ser o primeiro, e sentir-se incomodado
quando em algo ocupa outro lugar. Lutar sempre por melhorar, por ser o primeiro. Claro que nem
todos podem ser o primeiro, mas sim estar entre os primeiros, no grupo de vanguarda. Ser um
exemplo vivo ..."
9 "O processo de trabalho ...fixando-nos unicamente em seus elementos simples e abstratos, é a
atividade racional destinada a produção de valores de uso...ao serviço das necessidades
humanas"(extraído de Marx, K. O Capital.1867- capítulo V:'Processo de Trabalho e processo de
valorização' )
IO"Eo que voltamos a encontrar como diferença característica entre aquele bando de macacos e o
gênero humano? O trabalho." (extraído de Engels, F. A dialética da Natureza 2000, p. 219. 6 Edição.
Paz e Terra)
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não, enfrentando e construindo espaços de disputa de hegemonia. Portanto, assim

como há hoje um esporte de alto nível capitalista, pode haver na História um esporte

não capitalista, que traduza novas relações humanas e sociais, uma nova forma de

sociabilidade. E este não terá necessariamente de negar a busca de alto-nível

(podendo também ser).

Ousemos comparar ao trabalho de um artista. Ao querer melhorar sua

obra deve trabalhar muito para isso. Um bom pintor deve dominar técnicas

específicas. O que não significa que necessariamente tenha que se ausentar do todo

dos processos produtivos e de trabalho criativo do restante dos trabalhadores. Deve-

se superar a divisão social do trabalho, já que falamos de um movimento de

superação da sociedade do capital. Mas isso não significa o fim da especialização (no

domínio da técnica, da ciência e da informação), no sentido de que não é ela que,

necessariamente aliena, e sim a relação alienada e alienadora com o trabalho. Isso

quer dizer que é bom termos pintores de grande qualidade técnica, assim como

trabalhadores do esporte, da medicina, etc, todos com ótimo domínio específico (e

também do todo) do seu trabalho. Mas não subentende-se a reprodução da divisão

entre trabalho intelectual e trabalho manual, nem as demais facetas da divisão social

do trabalho capitalista.

Por isso, ao imaginar a possibilidade de uma sociedade em que o tempo

não seja guiado pela lógica do capital, onde se trabalhe pouco e sobre muito do dia

para "desenvolver as humanidades", entendidas como tocar um ou mais

instrumentos, dançar, jogar, ler, criar, etc., de modo a se desenvolver uma gama

ampla de habilidades, de trabalhos criativos, por muitos chamados de humanidadesl1,

imaginamos também um novo papel jogado pelo esporte.

Refutamos, então, este que é um dos principais argumentos da crítica ao

esporte, entendido como necessariamente capitalista. Queremos ampliar as

possibilidades criativas humanas, mas isso não significa o fim do desenvolvimento

1I Não se pode aqui imaginar também que cada um dominará muito bem todos instrumentos musicais,
todos os jogos, todos autores e poetas, etc. Há um imaginário do porvir que idealiza o novo homem e
a nova mulher, acabando com a divisão social do trabalho e com a especificidade de cada trabalho
(criação) também. Não imaginamos ser possível tocar bem todos instrumentos, por exemplo. O que
não quer dizer que quem domina muito bem (seja por preferência ou outro motivo sócio-cultural- já
que não será pelo sistema de organização social dividido em classes) um instrumento de sopro, por
exemplo, esteja alienado e reproduzindo a divisão social do trabalho.
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técnico de alto-nível, ou que busque rendimento, não no sentido capitalista, mas sim

no sentido de 'colher os frutos do plantio', ver os resultados do trabalho humano

criativo. É buscar o sentido concreto (e subjetivo) do trabalho criativo.

Os rumos deste esporte como parte de um novo processo de

sociabilidade, passam também pela fusão entre razão e emoção (que foram

historicamente separados). Não cabe a crítica que afirma que o esporte tem na sua

"essência" (como se tivesse este tal núcleo duro) o dado racional, que tira os

elementos da ludicidade humana". A tática e estratégia, a definição de posições, os

sistemas de jogo, a busca de um objetivo (gol, cesta, ponto,etc), não são

características necessariamente capitalistas. O que se confunde, muitas vezes nas

críticas mais dogmáticas, são as formas de organização e divisão do trabalho e da

produção no capitalismo com os elementos do trabalho humano criativo. A tomada

de decisão, por exemplo, no esporte passa a ser valorizada, somente neste último

período do desenvolvimento deste sistema social, somente pelo fato de ser toyotista'<

este mesmo período do todo do sistema. O esporte é apenas mais um dos muitos

campos de hegemonia do sistema social do capital. E, portanto, não podemos analisá-

10 de maneira fragmentada.

Mas há também especificidades no labor esportivo, aSSIm como nas

artes e ciências. A pensadora Agnes Heller (2000) afirma que:

"As formas de elevação acima da vida cotidiana que reproduzem

objetivações duradouras são a arte e a ciência. Remetemo-nos nesse contexto, à

profunda análise realizada por Georg Lukács no capítulo introdutório de sua Estética.

De acordo com sua análise, o reflexo artístico e o reflexo científico rompem com a

tendência do pensamento cotidiano, tendência orientada ao Eu individual-particular.

A arte realiza tal processo porque, graças à sua essência, é autoconsciência e

memória da humanidade; a ciência da sociedade, na medida em que

desantropocentriza( ou seja, deixa de lado a teologia referida ao homem singular); e a

12 Já nos posicionamos sobre as concepções de Huizinga(1971). Não enxergamos uma 'Iudicidade
naturalmente humana', nem ser o esporte 'um fenômeno que perdeu os elementos do jogo'.
13 O toyotismo pode ser entendido como "um modelo de gestão dotado de peculiar relação de classes
da qual resulta grande processo de acumulação através da construção de poderosa estrutura produtiva
cujo controle produz o consenso social e a colaboração na fábrica ... Trata-se de uma flexibilidade que
impõe a flexibilidade da organização do trabalho, incorporando o trabalho em equipe ..."(Sampaio, G.
de C. Texto de apoio para debate da Juventude Trabalhadora 2006, p. 4)
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ciência da natureza, graças a seu caráter desantropomorfizador. (... ) Artista e cientista

tem sua particularidade individual enquanto homens da cotidianidade; essa

particularidade pode manter-se em suspense durante a produção artística e ou

científica, mas intervém na própria objetivação através de determinadas

mediações(na arte e nas ciências sociais, através da mediação da individualidade).

Finalmente, toda obra significativa volta à cotidianidade e seu efeito sobrevive na

cotidianidade dos outros." (Heller 2000, p. 28 e 29).

Esse poder de ter efeitos que sobrevivem na cotidianidade dos outros o

esporte também tem. E é por isso que entendemos o esporte como um trabalho

artístico e científico, ou seja, ele tem elementos das artes (como entender um jogador

de basquete que tenta uma enterrada de costas quando poderia fazer a cesta de

maneira mais fácil- o que está por trás disso se não uma busca artística, estética?) e

elementos da ciência.( o estudo sobre as possibilidades de se atingir a melhor

condição, situação para um jogo - seja física, psíquica, tática; seja individual, seja

coletivo - com o treinamento esportivo). A criatividade artística é fundida ao

treinamento, isto é, trabalho humano artístico e científico. Com elementos de arte e

de ciência, o esporte se mostra uma possibilidade do trabalho criativo. Arte e ciência

são trabalho criativo.

Heller (2000) avança dizendo que a vida de muitos seres humanos

chega ao fim sem que haja, uma só vez, este momento de supressão da reprodução do

cotidiano, com avanços rumo ao humano genérico, ou seja, a práxis de novas

relações humanas. Ela diz que a este caminho rumo ao humano genérico se dá

naqueles indivíduos, em caso singular, " ... cuja paixão dominante se orienta para o

humano genérico e, ademais, quando tem a capacidade de realizar tal paixão. Este é o

caso dos grandes e exemplares ... revolucionários, dos artistas e dos cientistas ( ... ) não

apenas sua paixão principal, mas também seu trabalho principal, sua atividade

básica, promovem a elevação ao humano-genérico e a implicam em si mesmos. Por

isso, para tais pessoas ... é elemento necessário de sua essência, da atividade básica de

suas vidas." (Heller 2000, p. 29). Ou seja, ao entendermos esporte como arte e

ciência, enxergamos as potencialidades do esporte, de existir com outras relações

humanas e sociais. Assim como a ciência capitalista e como a arte capitalista, que se
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reproduzem na esfera do capital, o esporte espetáculo (seja ele de lazer, seja de

rendimento - ambos capitalistas, portanto) também se reproduz na esfera do capital.

Mas ele pode, assim como a arte e a ciência, ser um espaço potencial na construção

de relações humanas que caminhem para o que estamos chamando aqui de humano-

genérico, de uma nova sociabilidade.

Nova sociabilidade onde possamos nos relacionar não mais presos ao

mundo de vidas desperdiçadas, mas sim em um mundo da satisfação dessas mais

amplas necessidades de forma livre. Liberdade que só pode haver quando todos

forem Iivres(não uns poucos), sendo satisfeitas as necessidades vitais aos seres

humanos, que são culturais e históricas, não somente para a sobrevivência( como para

qualquer ser vivo é vital água, comida, etc.), mas para toda a vida humana.

Nesta nova sociabilidade, o trabalho será liberdade e criação, se

transformará em 'principal necessidade da vida', deixando de ser 'meio de vida'. E o

esporte assumirá, então, papel fundamental na consolidação desta nova forma de

organização das relações entre os seres humanos e o mundo. Um esporte libertário,

humanizante, que possibilite relações de poder que tenham o cuidado de si como

forma primeira. Pois só a partir do cuidado de si que poderemos deixar o

assujeitamento do qual estamos submetidos. Como afirma Foucault (1984, p. 271)"0

cuidado de si vem eticamente em primeiro lugar". E é só através destas outras

relações que teremos um sentido humanizante na atividade esportiva.

Assim, como diz Debord, partimos rumo a nova vida histórica: "É na

. reivindicação de viver o tempo histórico que o proletariado encontra o centro

inesquecível de seu projeto revolucionário; e cada uma das tentativas, até aqui

destruídas, de executar esse projeto marca um ponto de partida possível da nova vida

histórica."( Debord 1997, p.100).

'-.--

-
-
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CONCLUSÕES

--

Construímos alguns argumentos neste trabalho: primeiro que o esporte

não é algo que sempre existiu. Muito menos sempre foi desse jeito. Segundo, a noção

que o esporte não se divide em bom e mal, mal o de alto-nível e bom o do lazer.

Todos são 'esporte espetáculo', portanto capitalistas. Este segundo argumento(do

esporte espetáculo) trata, então, do capitalismo atual como uma sociedade do

espetáculo, chamados por uns de sociedade de controle, por outros de neoliberal.

Utilizamos aqui o conceito de espetáculo por conta de, no esporte, muitas críticas

incorrerem em uma classificação que delimita e opõe o esporte em alto-nível,

rendimento e espetáculo(todos usados como sinônimo) e o esporte como lazer.

Marilena Chauí (2000) afirma que a indústria do esporte e do

lazertjuntamente com a indústria cultural e do turismo) consomem e controlam todo

tempo livre dos trabalhadores. Controlam com o pensamento único da ideologia

neoliberal, a 'livre escolha' dentro de algumas poucas escolhas colocadas como

possíveis, quase nunca viáveis, dado o real limite da atual forma econômica. O

"capitalismo opera hoje ao contrário de como operava antes: do século XVIII até os

anos 70 do século XX, o capitalismo operava por inclusão, isto é, colocando um

número cada vez maior de pessoas no mercado de trabalho assalariado e com a

promessa de consumo crescente para toda sociedade; hoje, no entanto, opera por

exclusão, pois o capital financeiro, o monetarismo e o desenvolvimento tecnológico

trazem um tipo novo de concentração privada de riqueza que dispensa o trabalho e o

consumo de massa." (Chauí 2000, p.55) Podemos entender que, na verdade esta

exclusão inclui, como vidas mercantilizadas descartáveis, 'os dejetos

humanos'(termo de Bauman, 2004). Estão incluídos na lógica o capital, e contribuem

sim para a acumulação de riqueza. Seja com o tráfico de corpos, de drogas e armas,

ou seja na simples reprodução da norma.



24

o terceiro argumento é, então, sobre o papel do tempo(livre e de

trabalho) no momento atual e no cerne de todo debate. Trata-se então de "articular a

ação contra o controle opressivo do capital no tempo de trabalho e contra o controle

opressivo do capital no tempo de vida."(Antunes 2001, p.174). Paoletti contribui:"A

questão do tempo( ...) implica uma possibilidade de domínio sobre a vida dos

indivíduos e sobre a organização social ... implica um conflito sobre o uso do tempo,

tanto no sentido quantitativo quanto no qualitativo, bem como das diversas

prioridades na concepção de organização social: é, no fundo, uma batalha de

civilitá."(.Antunes 2001, p. 174)

Como afirma Marx, em O Capital:

"De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser

determinado por necessidade e por utilidade exteriormente imposta; por natureza

situa-se além da esfera da produção material propriamente dita. O selvagem tem de

lutar com a natureza para satisfazer as necessidades, para manter e reproduzir a vida,

e o mesmo tem que fazer o civilizado, sejam quais forem a forma de sociedade e o

modo de produção. Acresce, desenvolvendo-se, o reino do imprescindível. É que

aumentam as necessidades, mas, ao mesmo tempo, ampliam-se as forças produtivas

para satisfazê-Ias. A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem

social, os produtores associados regulam racionalmente o intercâmbio material com a

natureza, controlam-no coletivamente, sem deixar que seja força cega que os domina;

efetuam-no com o menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e

mais condignas com a natureza humana. Mas esse esforço situar-se-á sempre no

reino das necessidades. Além dele começa o desenvolvimento das forças humanas

como um fim em si mesmo, o reino genuíno da liberdade, o qual só pode florescer

tendo por base o reino da necessidade. E a condição fundamental desse

desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho" .(Antunes 2001, p. 173-

174)

Ainda sobre a importância do domínio do tempo, Norbert Elias em seu

escrito 'Sobre o Tempo', dizia que, surgiu na sociedade da Era Moderna nos

indivíduos "um complexo fenômeno de regulação e sensibilização em relação ao



25

tempo", onde de fora para dentro ocorre "sobre a forma de relógios, calendários",

etc., "uma coersão que se presta ao desenvolvimento de uma auto-disciplina nos

indivíduos. Esse controle, de que falava também Deleuze(l990) em seu texto,

anuncia que "trata-se apenas de gerir a agonia e ocupar as pessoas", e como ilustra

Elias "exerce uma pressão relativamente discreta, comedida, uniforme, e desprovida

de violência, mas que nem por isso se faz menos presente e à qual é impossível de

escapar."(Antunes 2001, p.175)

Por isso, um esporte que contribua para esta nova sociabilidade só pode

ser para além do capital. Entendemos de maneira idêntica a Antunes(200 1, p. 177)

quando ele escreve:

" Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social. ..somente

poderá efetivar-se por meio da demolição de todas as barreiras existentes entre tempo

de trabalho e tempo de não trabalho, de modo que, a partir de uma atividade vital

cheia de sentido, autodeterminada, para além da divisão hierárquica que subordina o

trabalho ao capital hoje vigente ... possa se desenvolver uma nova sociabilidade. Uma

sociabilidade tecida por indivíduos(homens e mulheres) sociais e livremente

associados, na qual ética, arte, filosofia, tempo verdadeiramente livre e ócio, em

conformidade com as aspirações mais autênticas, suscitadas no interior da vida

cotidiana, possibilitem as condições para a efetivação da identidade entre indivíduos

e gênero humano, na multilateralidade de suas dimensões. Em formas inteiramente

novas de sociabilidade, em que liberdade e necessidade se realizem mutuamente. Se

o trabalho torna-se dotado de sentido, será também( e decisivamente )por meio da arte,

da poesia, da pintura, da literatura, da música( e aqui acrescentamos o esporte), do

tempo livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e emancipar-se em seu

sentido mais profundo."

Um quarto argumento é que o esporte não é qualquer atividade, tem as

características da arte e da ciência. Possibilita esta emancipação do seres humanos

rumo ao humano-genérico, ou seja, para além da cotidianidade e da mera reprodução

de sua existência. Por fim, o quinto e último argumento é que, sendo necessária esta

--

-
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superação, precisamos ir construindo outras relações de poder, outras relações

sociais; uma nova sociabilidade.

Concluímos que, sendo o esporte uma atividade com capacidade de

elevação dos seres humanos ao humano genérico, merece um debate de como

podemos reconstruí-lo. Pois, se este que está ai, espetacular, não nos serve, teremos

de reinventá-lo. Mas sabemos tratar de um grande desafio, que não se põe em

separado do restante dos grandes desafios colocados à nossa geração neste período

histórico. Apenas com novas relações sociais, novas relações humanas, não

comandadas e regradas pelo capital, e sim pelos interesses do conjunto da

humanidade.

Por isso, como afirma Mészáros "a solução só pode surgir de uma bem

sucedida conversão de um 'tempo transitório' a um ' espaço permanente' por meio

da reestruturação dos poderes de tomada de decisão" (Mészáros 2005, p. 52), trata-se

de uma outra organização social, com outras relações com o tempo e entre os seres

humanos, .na emancipação rumo ao humano genérico.

-
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LAZER E EDUCAÇÃO POPULAR

Femando Mascarenhas
Doutorando em Educação Física / Unicamp

Professor da Faculdade de Educação Física / UFG
Resumo

Este texto procura apresentar algumas reflexões sobre o trato pedagógico com o lazer, suscitando
idéias para a sua reinterpretação, querendo ver recriada a sua prática. Acreditando em uma autêntica
pedagogia crítica do lazer, procuramos elaborar um estudo sobre tal fenômeno e relação que este guarda
com a educação popular, interrogando e/ou identificando os princípios que devem orientar programas,
propostas e novas políticas de lazer como grupos / movimentos sociais.

Palavras iniciais
Tendo eleito o I.azer como objeto de investigação e pesquisa, devemos construir uma análise à luz

daquilo que vem sendo produzido, sistematizado e difundido pela área. Deste modo, o acúmulo das reflexões
construídas em tomo desta temática não poderia ser desconsiderado. Trata-se de pensar a partir do que já foi
pensado. No entanto, registramos que o cenário no qual ocorre este debate tem comportado interlocutores de
diferentes lugares. São pensadores de diferentes áreas / campos do conhecimento científico: historiadores,
sociólogos, antropólogos, psicólogos, arquitetos etc. Nosso ponto de partida é a educação, o que não significa
desconsiderar as contribuições dos diversos saberes / conhecimentos para a melhor compreensão deste
fenômeno. O que desejamos é alimentar uma reflexão que provoque a apropriação de novos elementos que
auxiliem a compreensão do lazer enquanto prática social e pedagógica 1

.

Em nosso momento histórico, o lazer vem sendo tomado como uma problemática social de grande
relevância, constituindo-se enquanto objeto de estudos e intervenções de diversas instituições - estatais e
privadas -, o que nos permite situá-lo entre as várias agências / espaços de vivência, criação e recriação da
cultura. Neste sentido, parece haver certo consenso de que o lazer se apresenta como lugar de uma
experimentação valorativa onde a estética, a ética e a política articulam-se como dimensões que acabam por
tomar impossível qualquer iniciativa de dissociá-lo do conceito de educação. Mas se por um lado a idéia do
lazer enquanto prática essencialmente lúdica e pedagógica pode ser vista como uma verdade entre os
pensadores do campo, os interesses e conceitos formulados a partir desta compreensão guardam certas
diferenças. Pensando nas vítimas do desemprego / exclusão e buscando superar as iniciativas funcionalistas
presentes em nosso campo, passamos a refletir sobre as possibilidades e estratégias de trabalho com o lazer
junto aos grupos sociais e populares. Isto é o que temos no horizonte.

Sobre o campo do lazer
Procurando apreender o debate envolvendo as questões pertinentes ao lazer, julgamos necessária

uma rápida análise acerca de sua constituição enquanto campo acadêmico. Podemos dizer que tanto as
intervenções, como a produção de conhecimento neste âmbito, historicamente, sempre estiveram associadas
às relações de poder e aos interesses de instrumentalização do chamado tempo livre, transformando o lazer
em objeto de ampla investigação. Para o prosseguimento da discussão, sugerimos uma aproximação aos
percursos deste movimento.

Victor Andrade de Melo (1999), ao localizar na história do Brasil as primeiras preocupações com o
lazer, verifica que antes mesmo de sua constituição enquanto disciplina acadêmica, já havia na formação
profissional em educação física, a abordagem de conteúdos ligados ao tema. Na década de 1930, com o
propósito de se abastecerem os recém criados "Centros de Recreio'", atividades como a música, teatro,
dança, jogos etc, ainda que de maneira dispersa, passaram a figurar no currículo da época sob a roupagem de
fórmulas e modelos aplicados. Neste contexto, o projeto de disciplinarização dos corpos - baseado em
princípios higiênicos e eugênicos -, tanto para o estabelecimento de uma nova ordem cívica e moral da
sociedade urbano-industrial em desenvolvimento, quanto para a preparação da força de trabalho, que se
manifestou inicialmente no movimento ginástico e, posteriormente, na esportivização da educação física,
apresenta-se como um importante indicador para a compreensão dos papéis que cumpriram juntos educação

1 Concordamos aqui com Silvio Gamboa, citado por Valter Bracht (1999), que entende a educação física, assim como a
pedagogia - e insiro nesta mesma análise o lazer-educação - como "novos campos epistemológicos", caracterizados pela
dimensão da ação / intervenção. Desta maneira, o lazer poderia ser visto como um "campo de conhecimento" da e para a
ação.
2 Segundo Luciana Pedrosa Marcassa (2000), é a partir da criação, na década de 1930, dos "Clubes de Menores
Operários", com o objetivo de salvaguardar a moral do pequeno trabalhador, assim como dos "Centros de Recreio",
espaços destinados à recreação familiar, que "(...) o lazer surge como solução para o reequilíbrio social e vai ganhando
importância na medida em que se precisava orientar a apropriação do tempo livre no sentido de afastar a família moderna
dos espaços e atividades susceptíveis à degeneração e imoralidade das horas de ócio indiscriminado" (p.7).



física, esporte e lazer em sua complexa trajetória'. Nesta mesma época, algumas publicações específicas
dirigidas ao lazer - tomado naquele momento como recreação -, mesmo que apresentado confusões
conceituais, também começam a aparecer.

Apesar dos estudos específicos sobre a história do lazer mostrarem-se ainda de forma incipiente, a
pesquisa de Denise Bemuzzi de Sant' Anna (1994) apresenta contribuições importantes ao debate. Para esta
autora, na década de 1970, ao passo que o lazer deixa de ser concebido exclusivamente como oportunidade
de descanso e entretenimento, sendo visto também como espaço de consumo e potencial instrumento para a
veiculação de normas e valores consonantes com os interesses econômicos da racionalidade produtiva, firma-
se uma política específica para o setor. A ociosidade aparece como força negativa e o lazer é pensado a partir
de um conjunto de atitudes a serem cultivadas pelo indivíduo. O lazer passa a figurar como direito social,
devendo sua prática ser assegurada e estendida pelo Estado brasileiro. Deste modo, compatibilizando suas
ações com a política estatal, o Serviço Social do Comércio (SESC) desempenha papel fundamental na
construção e consolidação do lazer enquanto um campo de conhecimento. Todos os estudos do SESC
voltam-se para a Sociologia do Lazer, elegendo como seu grande baluarte o francês Joffre Dumazedier", que
contribui significativamente para o desenvolvimento das pesquisas e estudos do lazer no interior desta
instituição. Fixavam-se, desta forma, os principais parâmetros que viriam a orientar boa parte de nossos
autores, influenciando as reflexões produzidas na área.

No entanto, Sant' Anna (1994) observa que:

Nesta época, não se inventou o lazer mas, certamente, foi nela que inúmeras práticas lúdicas tenderam
a ser examinadas mais assiduamente segundo métodos científicos específicos e a ser transformadas numa
disciplina racional, num conceito, capaz de operar diferentes formas de administração e promoção do lúdico,
que se chamou de lazer (p.1O).

Desta forma, o lazer é concebido como componente funcional imprescindível ao equilíbrio social,
garantindo condições adequadas ao trabalho e contribuindo para a formação moral dos indivíduos. Podemos
dizer que as abordagens funcionalistas de lazer' derivam desta mesma concepção, colaborando na
legitimação e garantia de uma determinada ordem social necessária ao projeto de desenvolvimento
econômico capitaneado pelos setores dirigentes de nossa geografia centro-sul.

Somente na década de 1980 desponta uma nova vertente que sugere importantes alterações no modo
de se conceber o lazer. Neste cenário, as contribuições presentes no pensamento de Nelson Carvalho
Marcellin06 colocam as discussões em outro patamar. Não mais restritas ao ambiente do SESC, as produções
ganham em volume firmando-se em outros espaços', sobretudo nas universidades'. Uma nova tendência
começa a se afirmar.

Entretanto, sobre o atual momento que vive o lazer, MeIo (1999) assim comenta:

3 A este respeito consultar: CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta. 4ed.
Campinas: Papirus, 1994.
4 Joffre Dumazedier, um dos autores mais expoentes no campo do lazer, já publicou no Brasil vários de seus trabalhos,
dentre os quais se destacam Sociologia Empirica do Lazer (1979) e Valores e Conteúdos Culturais do lazer (1980),
ambos editados pelo SESC.
5 Sobre as abordagens funcionalistas de lazer, Nelson Carvalho Marcellino (1987) sugere a seguinte classificação:
românticas e moralistas que, muito próximas, situam o lazer dentro de uma perspectiva nostálgica apontando para a
necessidade de manutenção de certas tradições e defendendo hábitos, crenças e valores onde a exaltação da instituição
família tem forte presença; compensatórias que, vendo o trabalho como tempo e espaço de alienação, acreditam no lazer
como uma possibilidade de fuga individual às insatisfações; e utilitaristas que potencializam as atividades de lazer como
instrumento de recuperação e manutenção da força de trabalho.
6 Marce1J.inopode ser considerado como uma das mais importantes referências do lazer no Brasil. Possui vários trabalhos
publicados, dentre os quais se destacam Lazer e Humanização (1983), Lazer e Educação (1987) e Pedagogia da
Animação (1991), todos editados pela Papirus. Tendo atuado como animador cultural junto ao SESC, com destacada
participação no assessoramento a várias prefeituras na definição de políticas para o lazer, é atualmente professor
colaborador na Universidade Estadual de Campinas. Segundo pesquisa realizada por Paulo Antônio Cresciulo de
Almeida (apud Leila Mirres Santos de Magalhães Pinto eti ali, 1999), com base no levantamento dos trabalhos
apresentados por ocasião do Encontro Nacional de Recreação e Lazer (1997) e Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte (1997), Marcellino é o autor mais citado nos textos produzidos sobre o tema do lazer no país.
7 Novos espaços acadêmicos se consolidam contribuindo para a produção e difusão de novos conhecimentos no âmbito
do lazer, onde ganham importância o Encontro Nacional de Recreação e Lazer e o Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte, este último comportando um grupo temático específico que discute o lazer.
8 A formação profissional para o lazer no Brasil, ocorre em sua maioria, no interior dos cursos de educação fisica.
Destacam-se, no entanto, pela especificidade que tem dispensado ao tema, o Departamento de Estudos do Lazer da
Faculdade de Educação Física da Unicamp e o Centro de Estudos sobre Lazer e Recreação da Escola de Educação Física
da UFMG.



Ainda parecem existir mais denúncias e perspectivas do que propriamente anúncios, experiências
consolidadas e construídas a partir de uma articulação constante e infinita entre intervir e conhecer. (...) Outra
preocupação que trago se refere a homogeneidade da perspectiva teórica adotada. Basta observarmos os
referenciais elencados para notarmos como os autores se reproduzem, muitas vezes de forma automática e não
crítica (p.20).

Aliada a falta de articulação entre intervenção e conhecimento, o autor parece nos chamar a atenção
para a existência de um "pensamento único" quando da constituição de um novo bloco na proposição de
alternativas para o lazer, fazendo menção a interferência dos "já tidos como clássicos". A partir do diálogo
com alguns destes "clássicos" e outras referências até então pouco conhecidas, perguntamos: não seria
importante apresentarmos novos elementos para um também novo e qualitativo salto? É o que estamos
tentando, ainda que com grandes limites.

o lazer ou ... o que é lícito fazer
Importante para a compreensão do lazer, as categorias tempo de trabalho e tempo livre9 mostram-se

como instrumentos imprescindíveis ao estudo proposto. Neste sentido, a noção de tempo livre não pode estar
baseada na opção de escolha ou livre iniciativa, no voluntarismo ou espontaneísmo, muito menos no prazer
ou desejo individualista contido na possibilidade de cada um fazer o que quer. Embora o caráter subjetivo
implícito a esta idéia tenha o seu lugar entre os autores do lazer, a análise cuja noção de tempo livre se
vincula à sua real e concreta objetivação / materialização, parece ser a mais correta. Assim como a realização
das atividades associadas ao trabalho nos permite constatar a existência de um tempo de trabalho, o conjunto
das outras tarefas, obrigações, atividades, ou ainda, atitudes presentes em nosso cotidiano, que não se
relacionam diretamente ao trabalho, nos permite verificar a ocorrência de um tempo livre. Mas a que tarefas,
obrigações, atividades ou atitudes estaríamos nos referindo? A fim de que tal discussão não se tome evasiva e
concordando, neste ponto, com Dumazedier (1976), consideramos como tempo livre todo o tempo livre de
trabalho dedicado ao estudo, destinado às tarefas domésticas, às obrigações cívicas, familiares, religiosas,
políticas, sociais etc, bem como reservado às atividades de lazer ou ócio. No entanto, não raro são aqueles
que optam por uma definição em que somente as atividades de lazer teriam lugar no tempo livre.

Desta forma, um e outro, lazer e tempo livre, ao serem tomados como sinônimos, causam grande
embaraço e entrave ao entendimento de várias das questões postas pela área. Ora, se lazer e tempo livre não
são a mesma coisa, como poderíamos definir o lazer em meio a este impasse? A resposta não é fácil, mas
algumas importantes contribuições podem ser encontradas em Sant' Anna (1992). Eis a primeira pista:

Afirma-se uma tendência em conceber o Jazer como sendo um estatuto que certas atividades, espaços,
equipamentos e atitudes adquirem na medida em que respondem não somente às necessidades de descanso e de
diversão do trabalhador mas, ao fazê-Io, implementem também valores e normas à organização de esferas e
interesses sociais do mundo do trabalho, da política e da economia (p.10).

Denunciadas as relações do Jazer com outros tipos de interesse - que não somente os da gratuidade e
informalidade - presentes em nossa sociedade, colocamos em dúvida as fmalidades a que se vincula. Se em
outro contexto da história, grande parte das práticas comuns entre os trabalhadores no tempo livre passavam
desapercebidas pelas instâncias de poder e tinham no ócio o seu refúgio, nos dias de hoje - isto é, há algum
tempo -, diferentemente, estão rigorosamente submetidas ao controle e interferência da administração
pública e do setor privado. Pejorativamente, associam o ócio aos vícios da vagabundagem, inutilidade,
preguiça e vadiagem. Isto quer dizer que se o trabalhador não está trabalhando e, em seu tempo livre, não está
na escola, igreja ou com a boa família, nada de conversas no botequim, rodas de samba, arruaças e cachaça.
O que resta fazer - como sendo lícito e permitido - é entregar-se prazerosamente às atividades de lazer.
Assim, diversas são as iniciativas que surgem tendo como foco de preocupação a melhor forma de lazer.
Cogitam o espaço e lugar ideal para sua prática, questionam sobre as funções sociais que pode cumprir e
formulam as políticas para o setor. Deste modo, o lazer constituí-se enquanto fenômeno merecedor de grande
atenção de estudiosos das diferentes áreas do conhecimento. Trata-se de fazer com que o tempo livre, em sua
totalidade, responda ao conjunto das demandas colocadas pela esfera produtiva. Nesta perspectiva,
recorremos novamente a Sant' Anna (1992) quando nos chama atenção para o fato de que:

(...) o lazer é tratado como a negação do erro, do ócio, ou ainda como o "negócio" capaz de excluí-Io
ou de tratá-Io. Esse tratamento implica a integração do ócio numa ordem moral, racional e economicamente
útil. Por isso, pode-se dizer que a "organização dos lazeres", da qual fala Dumazedier, implica a produção do
lazer enquanto um dispositivo e, ao mesmo tempo, a retirada de inúmeros usos do tempo livre do terreno do

9 Para um melhor entendimento, consultar: MASCARENHAS, Femando. Tempo de trabalho e tempo livre: algumas
reflexões a partir do marxismo contemporâneo. ln: Revista Licere, v.3, n.l, Belo Horizonte, 2000.



desconhecido, da informalidade e da invisibilidade para inseri-Ios na luminosidade das pesquisas institucionais,
quando se pode distinguir e separar o lazer do ócio (p.20).

No Brasil, para que o ócio pudesse ser reconhecido como algo imoral e negativo, não foram poucas
as normatizações e restrições criadas visando sua coibição entre a população trabalhadora. Mas não resta
dúvida de que os principais responsáveis pela correta e adequada orientação aos usos do tempo livre foram a
escola e o "bom" lazer. Neste cenário, como já foi dito anteriormente, figurando como um direito do
trabalhador, o lazer tem sua prática e estímulo assegurados pelo poder público que, por sua vez, vai buscar
auxílio técnico e operativo em outros organismos / instituições. Subvencionado pelo Estado, o SESC não
demora a eleger o lazer como uma de suas grandes prioridades, desenvolvendo um intenso programa de
"organização", "conscientização" e "participação" popular articulado aos objetivos nacionalistas e
desenvolvimentistas preconizados pelo governo militar golpista que subiu ao poder em 1964. Dumazedier é
contratado e os pressupostos teóricos de sua Sociologia do Lazer fornecem os parâmetros necessários à
organização dos Jazeres que bate as portas de São Paulo.

Com isso, uma forte carga de ideologização é conferida ao Jazer e os intelectuais do campo não
hesitam em anunciá-lo como valioso componente funcional de reequilíbrio da ordem social e moral,
reiterando a idéia de que o tempo de não-trabalho se apresenta enquanto um periodo para a recomposição
individual das condições psicológicas e fisicas necessárias ao trabalho. Nesta direção, Dumazedier (1976)
destaca o descanso, a diversão e o desenvolvimento10 como sendo as três das principais funções do lazer em
nossa sociedade, conceituando-o do seguinte modo:

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

Waichaman (1997), ao comentar as atribuições e o conceito de lazer colocado acima por
Dumazedier, observa que:

-.
Estas três funções, diferentes entre si, são, porém, interdependentes, destacam-se uma sobre a outra,

mas coexistem permanentemente. (...) Dumazedier afirma que o lazer é um conjunto de atividades terciárias
basicamente diferentes das tarefas de trabalho e dos deveres sociais e, como tais, cumprem funções diferentes.
Com essa forma de análise, conclui-se que essa teoria é "funcional"; o lazer não faz mais que cumprir certas
funções, a maior parte das vezes, opostas ao tempo de trabalho ( p.89).

Na esteira desta mesma discussão, Munné (1984) é outro que classifica a obra de Dumazedier,
localizando-a no interior de uma Concepção Burguesa de Lazer. Mas seria correto falar em Concepção
Burguesa de Lazer? Lafant (apud Munné, 1984) afirma que sim, pois as teorias do lazer elaboradas a partir
do contexto da economia liberal se caracterizam por ver tal fenômeno como uma expressão subjetiva das
necessidades e aspirações individuais, considerando-o como uma realidade própria separada do trabalho e
distinta do tempo livre, que é apreendida operativamente mediante pesquisas de opinião e pelas atitudes do
indivíduo. E finalmente, Munné (1984), procurando sistematizar aquilo que é comum ao conjunto das
concepções burguesas de lazer, assim as caracteriza: subjetivistas ao conceberem o lazer como vivência de
um estado subjetivo de "liberdade" e expressão da personalidade, individualistas ao considerarem que o lazer
pertence somente à esfera do indivíduo estando separado da coletividade social, e liberais quando destacam
que o lazer é um tema privado e a sociedade não pode determinar o seu emprego pessoal. Mas cuidado,
devemos estar atentos para o fato de que a postura do discurso liberal diante do lazer se contradiz com sua
própria iniciativa de manipulação e organização deste mesmo fenômeno.

Pois bem, se tais características e concepções estão presentes no discurso que confere sustentação
aos programas de várias instituições que se dedicam ao estímulo e promoção da prática do lazer, como
lembra Sant' Anna (1992), é bem verdade também que as estratégias de transformação de parte do tempo
livre em lazer programado, não se concretizam de modo invariável, infalível e homogêneo na realidade
concreta de nossa sociedade. Desta forma, Marcellino (1987) adverte para o fato de que:

Contrapõe-se a essa visão do lazer como instrumento de dominação, aquela que o entende como um
fenômeno gerado historicamente e do qual emergem valores questionadores da sociedade como um todo, e

10 Os famosos 'três 'D' - descanso, diversão e desenvolvimento - de Dumazedier (\ 976) podem, resumidamente, assim
ser caracterizados: o lazer enquanto descanso libera o sujeito do cansaço fisico criado pelas exigências do trabalho; já
como diversão rompe com a monotonia e o tédio de toda rotina diária; finalmente, ao assumir sua função de
desenvolvimento, em oposição aos automatismos gerados pela ação cotidiana, promove uma maior participação social das
pessoas.



sobre o qual são exercidas influências da estrutura social vigente. Assim, a admissão da importância do lazer na
vida moderna significa considerá-Io como um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam
para mudanças de ordem moral e cultural. Mudanças necessárias para a implantação de uma nova ordem social
(p.40-41).

E vai ainda mais longe ao afirmar que:

(...) só tem sentido falar em aspectos educativos do lazer, se esse for considerado, conforme já
dissemos anteriormente, como um dos possíveis canais de atuação no plano cultural, tendo em vista contribuir
para uma nova ordem moral e intelectual, favorecedora de mudanças no plano social. Em outras palavras: só
tem sentido falar em aspectos educativos do lazer, ao considerá-lo como um dos campos possíveis de contra-
hegemonia (p.63-64).

No entanto, cabe ressaltar que não devemos nos esquecer que a relação dialética entre estrutura e
superestrutura pressupõe que a função hegemônica 11 ultrapasse os limites de uma ação restrita ao plano
cultural, devendo se articular, para ser autêntica, ao nível da realidade sócio-econômica. "Por esta razão, o
"modo de produção" de cada sistema social é muito importante para um processo educativo ser elaborado,
assim como os fatores sociais, políticos e culturais também o são" (Antônio Tavares de Jesus, 1989, p.43).
Portanto, ao pensarmos nas relações de hegemonia implícitas ao lazer-educação, não podemos ter nossa
intervenção balizada pela organização dos diferentes grupos sociais para a melhoria / mudança no nível
cultural e social a partir da idéia de coesão e esforço conjunto, desconsiderando o antagonismo de interesses
originários das contradições do modo de produção capitalista. Dizemos isto porque esta posição parece ser
muito comum entre aqueles que se localizam e/ou se dizem no campo de uma concepção critica de lazer-
educação. Como bem nos chama atenção Carlos Rodrigues Brandão (1984), a estratégia de coesão e
colaboração de classes está presente no cenário da educação popular, podendo surgir "( ...) como
"desenvolvimento comunitário" ("ação comunitária", "promoção comunitária" etc) nas áreas marginais que,
de momento, não podem experimentar mais do que efeitos epidérmicos de "melhoria das condições de vida"
no interior de estruturas inalteradas de exploração do trabalho e expropriação do poder do povo" (P38).

Para o mesmo autor, o modelo de desenvolvimento comunitário, em sua síntese, poderia ser
representado da seguinte maneira:

Recursos institucionais (financeiros, técnicos e humanos) patrocinados pelo governo e por entidades
civis associadas, + grupos populares comunitariamente organizados (e politicamente esvaziados), sob o prisma
da auto-ajuda, convencido a derivar parte de sua força-de-trabalho para o trabalho gratuito destinado a cumprir
planos pre-fixados de "desenvolvimento" + "promoção" a nível local, = ao desenvolvimento local de setores do
"nível de vida" (saúde, habitação, educação etc) + desenvolvimento limitado da produção por inovação
tecnológica limitada e soluções cooperativas de produção e distribuição (p.39).

Estamos, na verdade, chamando atenção para o fato de que a categoria hegemonia, quando pinçada
da "Teoria Gramsciniana" sem a devida articulação com outras leituras e conceitos, pode não produzir o
efeito necessário. Na experiência fundamental da pedagogia marxista, a primeira realidade a tomar
consciência é a luta de classes. Como diz Paulo Freire (apud Gadotti, 1998), a consciência critica não
significa, por si só, consciência de classe. Sem isso no horizonte, qualquer alternativa educativa mostra-se
insuficiente para a implementação de genuínas e radicais transformações.

Neste sentido, mesmo que fazendo parte da educação não-formal, podemos dizer / confirmar que o
Iazer-educação traduz-se por uma íntencionalidade, uma temporalidade e uma organização. Portanto,
aproximamo-nos de uma perspectiva de educação popular que se manifesta como um processo de
capacitação e formação política orgânico aos grupos / movimentos sociais e populares. Para um melhor
entendimento de nossas intenções ao dialogar com a idéia de educação popular, apresentamos o conceito que
Maria Stela S. Graciani (1997), em consonância com os pressupostos deixados por Paulo Freire, confere a tal
perspectiva:

Entendo a Educação Popular como prática social na medida em que se propõe transformar, produzir,
criar e elaborar um processo de conhecimentos na sociedade, dentro de relações sociais dadas (relações de
classe, relações de formação social). Essa prática reforça o poder de resistência e luta da classe dominada e se
inscreve dentro do movimento já existente como uma prática que se propõe a contribuir para sua dinamização.
Pretende ser um espaço em que as próprias camadas populares desenvolvem (expressam, criticam, enriquecem,
reformulam e valorizam) coletivamente o seu conhecimento, as formas de aprender e explicar os
conhecimentos da vida social. É o conhecimento que brota da experiência de vida e de luta das camadas
populares (...), e que é elaborado por elas mesmas, que reforça o seu poder de transformar a sociedade. É esse

11 Para Gramsci (1995), a hegemonia corresponde à função pela qual um grupo e/ou classe se faz dirigente no processo de
organização da cultura, difundindo sua concepção de vida, seus valores etc.



conhecimento que aumenta a sua capacidade de discernir e recusar as regras de dominação e que fortalece o seu
poder de decidir quais são as lutas e formas de organização mais capazes de concretizar novas regras sociais
(p.28).

É com referência neste entendimento de educação popular, especialmente nas lições deixadas por
Paulo Freire, que procuramos entender o lazer-educação como posição política e político-pedagógica de
compromisso com os grupos / movimentos sociais mediante sua resistência e luta cotidiana por
sobrevivência, por emancipação e pela conquista de um mundo mais justo e melhor para se viver. Construí da
esta primeira aproximação e procurando dar continuidade à discussão, acrescentamos algumas palavras do
próprio Paulo Freire, em diálogo com Adriano Nogueira (1999), ao se referir à educação:

Agora... depois que a entendo como mobilização, depois que a entendo como organização popular
para o exercício do poder que necessariamente se vai conquistando, depois que entendo essa organização
também do saber... compreendo o saber que é sistematizado ao interior de um "saber-fazer" próximo aos
grupos-populares. então ... se decorre que a educação popular tem graus diferentes, ela tem formas diferentes
(p.19-20).

o lazer tem aí o seu espaço, pois pensar uma Pedagogia do Lazer é fazer prática teórica - ainda que
de forma diferente -, é desenhar e construir novos instrumentos para o desenvolvimento de uma intervenção
educativa e social. Auxiliados por este mestre e sua Pedagogia do Oprimido", pensamos no Lazer como
Prática da Liberdade, procurando traduzir para nosso campo os pressupostos básicos de um trabalho popular
que pode ser desenvolvido junto aos diferentes grupos sociais. Em nosso julgamento, é possível encontrar na
obra de Paulo Freire a elaboração teórico-metodológica que mais aproxima o sujeito de sua própria história,
ao lançar as pistas necessárias para sua verdadeira conscientização. E vem sendo por sua leitura que temos
conseguido superar questões que a muito nos incomodavam no campo do lazer. Que questões são estas? Aqui
estão algumas: Quando da própria tentativa de definição do lazer, como conjugar a prática lúdica e
pedagógica com a prática política? Como articular o conhecimento de que trata o lazer com uma intervenção
genuinamente transformadora? Como pensar sua dimensão social sem ficar preso à idéia de um lazer como
experiência individual ou comunitária? Como ultrapassar o nível da crítica e da denúncia ao tentar
pedagogizar o lazer, tematizando-o dentro das atuais condições objetivas e históricas? Estas e muitas outras
perguntas estão presentes, também, entre grande parte daqueles que trabalham com o lazer. Não esperamos
respondê-Ias em definitivo, mas queremos dividir nossas transitórias impressões a respeito.

Deixamos vocês novamente com Paulo Freire (1999), fazendo de suas palavras as nossas:

Eu estou propondo que o trabalho e a organização diminuem a distância entre o sonho e a concretez
do sonho. O sonhador se junta a outro sonhador e eles encurtam a distância entre o sonho e a vida sonhada. Pra
isso mesmo é que nós inventamos a Educação Popular a cada dia (p.44).

E continua:

Há lutas populares que são organizadas, são sindicais, são partidárias ou regionais. Há outras,
também. Há lutas cotidianas, lutas diárias de buscar pela água, lutas que têm sua forma de ensinar e aprender a
sobrevivência. E aí se coloca o desafio de como minha inteligência de intelectual se molha nessa luta. Como é
que eu vou fazer meu trabalho intelectual engravidado dessa tradição de conhecimento? (p.27).

Assim, O mestre se despede, mas não vai embora sem antes nos deixar um desafio, pois talvez tenha
sido este um de seus maiores ensinamentos: problematizar um pensamento e pensá-lo para além. Teorizar
uma prática pedagógica para o lazer coloca-se, portanto, como a necessidade de apontar caminhos no sentido
da apropriação, crítica e superação daquilo que vem sendo pensado e produzido pelo campo.

Mas o que fazer?
As variadas formas de luta pertencentes ao que fazer cotidiano das pessoas e grupos sociais - sejam

eles os moradores de uma favela, os operários de uma fábrica, os trabalhadores sem-terra, as crianças e
adolescentes em situação de risco etc - nem sempre se traduzem em manifestações ou atos explícitos de
indignação e revolta. Não se restringem aos saques, greves ou ocupações. Muitas vezes estão inscritas em seu
próprio modo de vida. Sendo assim, a tradição de resistência inerente a cada um destes grupos deve ser
decodifícada e potencializada. Neste caso, as atividades de lazer podem se constituir enquanto uma prática
educativa importante para sua organização e fortalecimento.

12 Muito embora as bases para uma "Pedagogia do Oprimido" possam ser encontradas ao longo de toda sua produção,
talvez esta tenha adquirido maior visibilidade com a publicação de obra com o mesmo título: FRElRE, P. Pedagogia do
oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.



Compreendo ainda que as especificidades do lazer devem ser conservadas, tanto a educação pelo
lazer como a educação para o fazer!3 conjugam-se dialeticamente na mesma intervenção. Quero dizer com
isso que se por um lado garante-se ao grupo a descoberta das contradições e determinações impostas à sua
organização, por outro, permite-se a apreensão critica e criativa dos conteúdos do lazer. De qualquer forma,
chamamos a atenção para que o lazer, enquanto uma prática pedagógica, seja planejado tendo como sua
grande referência a conscientização / emancipação do homem. Referimo-nos à tentativa de situá-lo em seu
estar no e com o mundo, possibilitando-lhe a apropriação e o desenvolvimento de determinadas habilidades e
valores necessários à sua autodeterminação como indivíduo coletivo", mediante a tematização e reflexão
sobre os diversificados conteúdos do lazer e das condições / determinantes de sua própria existência.

Uma vez inserida a idéia de conscientização, e querendo aprofundar a discussão a respeito desta
nova possibilidade que atribuímos ao lazer, recorremos ao pensamento de Paulo Freire (1980):

A conscientização não pode existir fora da "práxis", ou melhor sem o ato ação-reflexão. Esta unidade
dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser e de transformar o mundo que caracteriza os homens.
(...) Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção
critica na história, implica em que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo.
Exige que os homens criem sua existência com um material que a vida Ihes oferece (...) (p.26).

Ao pensar o lazer nesta perspectiva, começamos a nos questionar sobre as atividades que
responderiam às demandas até aqui levantadas, pois cremos que certas orientações devam ser seguidas. O
lazer passa a ser visto como fonte de valores e contradições. Constitui-se como agente difusor de conteúdos
vivos e indissociáveis da realidade que os produzem. O homem se apresenta como síntese concreta das
múltiplas determinações que o cercam. É um sujeito social, político e histórico. O conhecimento emerge da
experiência do próprio grupo e seu desenvolvimento deriva da participação ativa de seus membros dentro de
um modelo autônomo e organizado de reflexão e debate. A educação é um exercício para decisão, para a
responsabilidade social e política. A conscientização assume o sentido de uma formação intelectual e crítica
na e para a intervenção na realidade. Em outros termos, a prática do lazer se configura enquanto uma
possibilidade de construção de sujeitos co-participantes do processo educativo e que se transformam na
medida em que modificam também suas próprias circunstâncias de vida. Enfim, a elaboração de um
programa de lazer não se faz somente pela indicação de algumas alegres e estimulantes atividades. Nas
entrelinhas de um planejamento, faz-se sempre presente uma visão de homem, uma concepção de mundo e
um projeto histórico de sociedade.

Sobre o papel dos agentes de lazer / educadores
O domínio de um certo referencial metodológico nos auxilia no que fazer educativo com o lazer. No

entanto, no marco de uma pedagogia crítica e popular, devemos ter claro que os protagonistas do processo
pedagógico são os membros do grupo com que trabalhamos, pois é em tomo deles que gira a nossa proposta.
A nós, conforme as exigências postas pelo contexto, cabem os papéis de promotor, assessor, educador,
animador, coordenador etc. Sob esta ótica, compreendemos o agente de lazer / educador como um
intelectual-transformador comprometido com a luta pela emancipação popular, como um prático-reflexivo
que elabora e organiza junto aos grupos sociais o saber orgânico. Com sua ação militante, faz o processo
educativo avançar e apesar de todo pessimismo estrutural e conjuntural, encanta a construção de resistências
e arma o grupo para o seu que fazer cotidiano. Enfim, o objetivo desta postura pedagógica e política pleiteia a
qualificação do conhecimento popular como ferramenta política dos grupos sociais e populares.

Mas se já esboçamos inicialmente algumas dos papéis que se atribuem ao agente de lazer / educador,
devemos ter em mente que, ao aprofundar esta discussão, esbarraremos na polêmica entre as posições de
vanguarda ou basistas que vêm acompanhando a história da educação popular. Para que possamos entender
melhor e continuar este debate, recorremos a Hurtado (1992):

A autêntica vanguarda nasce do povo e de seu processo de organização; deve-se a ele; interpreta-o e o
mantém como permanente referência; é sensível a ele, porque não é estranha a sua origem, sua realidade e sua
cultura; enfim, a ele conduz, porque é parte dele por origem e/ou decisão. (...) independente do problema da
vanguarda; todo promotor, assessor, educador (ou como queira chamar-se) verdadeiramente comprometido com
uma opção de libertação popular não pode ser alheio, ainda que por sua origem seja "externo", ao processo de
transformação e suas lutas. Deve ser, pois, um verdadeiro intelectual orgânico; esse é seu papel fundamental.

13 A idéia de uma educação pelo e para o lazer é apresentada por Renato Requixa (1980). No entanto, dentre outros
autores que trabalham com a mesma idéia, destacam-se Nelson Carvalho Marcellino (1987) e Luís Octávio de Lima
Camargo (1998). Para todos eles, o lazer tanto se caracteriza como veículo e/ou como objeto da educação.
14 Em Antonio Gramsci (apud Antonio Tavares de Jesus, 1989) o "indivíduo histórico-político não é o indivíduo
biológico, porém, o grupo social" (p.97). Já o coletivo, ou grupo social, é visto como um "produto da elaboração de
vontades e pensamentos coletivos, obtidos através do esforço individual concreto" (idem).



Um coordenador não é, portanto, neutro. Na realidade, não é, mesmo que pretendesse ser; essa posição não
existe. (...) Há correntes ingênuas e "basistas" que pretendem sustentar que o educador deve ser neutro, caso
contrário estará manipulando o grupo e conduzindo-o para suas próprias idéias e interesses. (...) Conduzindo-o,
no sentido correto, sim, manipulando-o não; porque justamente maneja (ou deve manejar) uma metodologia e
uma pedagogia científica e participativa, que propicia e gera conhecimentos e atitudes, em plena liberdade e
relação com a realidade de interesses da própria organização (p.81).

o agente de lazer / educador, portanto, como um intelectual orgânico", assume a tarefa de direção
cultural e moral das relações pedagógicas e hegemônicas inerentes à prática e teoria do lazer. Cabe a ele
articular a realidade do grupo, com seus problemas e sua cultura, ao econômico, ao político e ao ideológico.
Este intelectual está comprometido em desvelar problemas, provocar desequilíbrio e organizar o grupo tendo
como horizonte a construção de uma nova realidade, e porque não dizer, de uma nova hegemonia. E para o
pleno exercício de suas atribuições, o agente de lazer / educador, deverá reunir certas características que lhes
serão essenciais na coordenação e desenvolvimento do processo educativo e de investigação. Hurtado (1992)
indica algumas, dentre as quais merecem destaque as necessidades de conduzir o grupo na busca dos
objetivos propostos, saber integrar e animar o grupo, saber desencadear e oportunizar a participação, saber
perguntar, saber o que e quando perguntar, saber o momento de opinar e de se calar e, acima de tudo, saber
ser companheiro. São coisas que não se aprendem somente nos bancos escolares e na academia, mas nas
diferentes situações de vida e no enfrentamento cotidiano com a realidade. No entanto, quando nos referimos
ao agente de lazer / educador, o compreendemos como um trabalhador / profissional", e como qualquer outro
trabalhador I profissional da educação, deve apresentar o domínio dos conteúdos e competências inerentes ao
seu campo de conhecimento e saber manejar os procedimentos e métodos invocados pela ação pedagógica.

Neste sentido, como bem nos lembra Christianne Luce Gomes Werneck (1998):

(...) é preciso lutar pela formação de profissionais que estejam na linha de frente de um trabalho
interdisciplinar, que estejam criticamente engajados, ávidos por mudança e pela participação de todos na
transformação das vivências do lazer desenvolvidas em nosso meio. Para isso, não basta concebê-los como
simples agentes de mudança: os sujeitos têm de ser atores sociais, capazes de refletir sobre os limites e as
possibilidades da situação na qual se encontram; analisar as contradições; identificar horizontes de manobras;
suportar determinados conflitos e incertezas; correr riscos. Enfim, experimentar a possibilidade de jogar com as
regras e com as imposições sócioculturais mais amplas (...) (p.59).

--

Finalmente, podemos dizer, conforme reflexões anteriores!", que os trabalhadores / profissionais do
lazer devem possuir determinadas capacidades e competências que lhes permitam: compreender a realidade
econômica, política e sociocultural brasileira no sentido de situar a sua prática com o lazer, as relações
profissionais inscritas no contexto social e os nexos que são estabelecidos com a educação; intervir na
organização do trabalho pedagógico com o lazer - seja institucional ou não - com competência técnica,
autonomia intelectual e compromisso poJitico; dominar os conteúdos necessários ao trabalho com os diversos
grupos sociais e populares que compõem o cenário brasileiro; sistematizar, organizar e produzir saberes
pedagógicos, tomando como referência os problemas gerados a partir da prática educativa; dominar o
processo de diagnóstico e avaliação, utilizando estratégias e instrumentos que possam captar toda a realidade
do grupo e todo o conjunto de limites e avanços resultantes do processo de investigação; intervir no processo
educativo utilizando metodologias de trabalho pedagógico que busquem a interdisciplinaridade do 1azer e
uma maior articulação da teoria com a prática; produzir, difundir e estimular a produção de conhecimentos na
área do lazer.

Palavras fmais
Na perspectiva crítica e de emancipação dos grupos populares, esperamos ter deixado entendido que

o lazer deve ser percebido como um tempo e espaço para o exercício da cidadania e prática da liberdade.

-- 15 Gramsci (apud Jesus, 1989) argumenta que "por baixo da perífrase grupo social está o conceito de classe social. Por
conseguinte, o critério para definir o intelectual não será mais a distinção entre intelectual e massa, mas o lugar que ele
ocupa em determinada classe social (lugar este determinado por sua atividade). Assim, orgânico é aquele que se imiscui
ativamente na vida prática, como construtor, organizador, persuasor permanente (...)" (p.64).
16 O produto do lazer não é um produto material, mas um produto socialmente útil, o que lhe confere a forma de um
serviço social necessário. Desta forma, devemos compreender o agente de lazer / educador com um trabalhador cuja
formação profissional é interdisciplinar e não se restringe apenas ao espaço da universidade. Destaca-se, entretanto, que a
problemática da formação profissional para o lazer é um tema controverso que vem ganhando destaque no cenário das
discussões produzidas pelo campo.
17 Refiro-me às reflexões produzidas pela comissão designada pelo Conselho Diretor da Faculdade de Educação Física /
UFG para apresentar subsídios e/ou contribuições para a elaboração de diretrizes curriculares nacionais para o ensino
superior junto à SESUIMEC/CNE. Para maior compreensão ver DAVID, Nivaldo Antonio. et ali. Diretrizes curriculares
nacionais: contribuições ao debate em educação fisica. ln: Revista Motrivivéncia, n.l O, 1997.

•....



Deste modo, fica evidente o seu potencial transformador na reorganização da vida social, colaborando para a
construção de novas normas e valores de convívio entre as pessoas, questionando a ordem e o modo de
produção vigente. Portanto, acreditamos que uma reflexão elaborada na e a partir da vivência das atividades
e conteúdos do lazer pode garantir a apropriação, pelo grupo envolvido na intervenção, de um saber
correspondente às suas experiências e reais necessidades, destacando que este último, trata-se na verdade, de
um "saber-instrumento", meio para que este mesmo grupo possa fortalecer sua participação na formulação e
encaminhamento de propostas para a modificação de suas atuais condições de existência.

Acreditamos que as atividades de lazer revelam uma possibilidade de inserção crítica na realidade
contextual e histórica de um grupo, onde cada membro que o compõe assume o papel de um sujeito coletivo
que cria e recria a própria prática - isto é, o próprio lazer -, percebendo-se ainda como "fazedor" e
"refazedor" do próprio mundo. Desta maneira, reafirmamos que conceber o lazer como prática social e
pedagógica é pensar o conjunto das atividades inerentes a este mesmo fenômeno como possibilidade de
produção, sistematização e difusão de um saber que, em seu caráter critico e emancipador, possui estreita
ligação com a realidade de um grupo, ao passo que expõe ao debate e investigação determinados aspectos e
elementos extraídos de sua própria forma de viver, desvelando suas origens, identificando suas contradições e
localizando o lugar que ocupa no interior de uma certa organização social, política e econômica. O lazer-
educação pode ser visto então como um constante teorizar a prática, cuja exigência de processos organizados
de abstração nos permitem torná-lo instrumento concreto de aproximação e transformação de uma dada
realidade.

Sendo assim, ao objetivarmos sistematizar algumas indicações / apontamentos para a construção de
uma réflexão sobre as possibilidades de intervenção no campo do lazer com grupos sociais, temos optado por
uma estratégia que pressupõe o questionamento das atuais formas e manifestações deste mesmo fenômeno.
Desta maneira, acreditamos que uma intervenção operada por temáticas que polemizam / problematizam
situações cotidianas enfrentadas por um determinado grupo mostra-se como alternativa capaz de materializar
uma práxis político-pedagógica que sinaliza para a superação critica e criativa das conhecidas concepções de
lazer -educação.
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"LAZERANIA" TAMBÉM É CONQUISTA:
TENDÊNCIAS E DESAFIOS NA ERA DO MERCADO·

Fernando Mascarenhas"

Resumo: Este texto tem como preocupação central localizar o lazer no escopo mais
amplo das transformações sociais em curso, procurando apreender as novas
determinações que atravessam a esfera da política, especialmente, aquelas relativas
à desintegração dos direitos sociais. Deste modo, ao conceber a "lazerania" como
uma conquista em permanente construção, busca identificar os principais desafios
impostos à sua realização, analisando, embrionariamente, os limites e as novas
perspectivas que se abrem frente às mudanças mais recentes no cenário da vida
política brasileira.

Palavras-chave: Lazer, Educação e Políticas Públicas.

SITUANDO O PROBLEMA

"Na sociedade contemporân.ea, ante o complexo quadro das transformações

em curso, um sem número de invenções, materiais, equipamentos e máquinas,

dotados de avançada tecnologia, contraditam com o cenário de precarização e

pauperização das condições de vida de uma parcela crescente da população. A

despeito do acelerado desenvolvimento das forças produtivas, possivelmente

capazes de assegurar bem estar a todos os seres humanos, metade do mundo

encontra-se em situação de pobreza, com mais de 1 bilhão de pessoas trabalhando

em condições de subernpreço.' Paradoxalmente, ao passo que cresce também o

desemprego, a miséria e a indigência, a despeito das reais necessidades humanas,

intensifica-se a produção de supérfluos e descartáveis, diretamente ligada às

"necessidades capltallsticas". Por sua vez, em reforço às desigualdades, a violência

do mercado imputa aos indivíduos particulares toda a responsabilidade pelos

infortúnios de uma dualização social cujas implicações corroboram para com o

Este texto reflete o conteúdo da palestra O fazer dentro das políticas sociais nos países latino-americanos,
proferida no Encontro Latino-Americano de Recreação e Lazer, em 19 de novembro de 2003, em Santo André-
SP, revisado e ampliado, especialmente, para publicação nesta revista, uma vez que sua municipalidade sede,
Porto Alegre-RS, representa, geograficamente, não só uma porta de acesso aos nossos "irmãos" ao sul deste
continente, mas, sobretudo, porque sabemos que tem sido importante "trincheira social" de luta por cidadania e
conquista da "Iazerania".
H Professor da Faculdade de Educação Física da UFG; Mestre e Doutorando em Educação FísicalEstudos do
Lazer pela Unicamp. E-mail: fernando.masca@uol.com.br.

1 Números fornecidos pela OIT, extraídos da matéria "Metade do mundo vive na pobreza", do jornal O Popular,
de 7/6/2003.

mailto:fernando.masca@uol.com.br.


processo de naturalização da exclusão, instaurando entre nós um perverso sistema

de "darwinismo social".

Enquanto integrados e vencedores passeiam com suas posses e riquezas

pelo "shopping global", na arena da modernidade-mundo, como prova inconteste de

afronta aos direitos humanos, o trabalho infantil, a exploração sexual, o trabalho

escravo, o flagelo da fome, os arbítrios da guerra etc, são problemas que se

agravam a cada dia neste cenário de horror econômico conduzido pela criatividade

destrutiva rio capital. Acirrando as disparidades já existentes, o par representado

pela globalização associada às políticas neoliberais materializa-se por uma série de

mecanismos e práticas que, dentre outros desdobramentos, apontam para a

completa desintegração dos direitos sociais. Junto com conquistas como educação,

saúde, proteção ao trabalho, seguridade social etc, o direito ao lazer, igualmente

entendido como um pressuposto de cidadania, encontra-se sob ameaça. Ao

condicionar a efetivação desses direitos, tidos supostamente como inalienáveis, às

regras mercantis da competição, da capacidade individual e da liberdade de

mercado, ou seja, ao princípio do mérito, a economia-mundo revela o quão

desumana é a lógica produtiva-distributiva vigente, expondo a limitada capacidade

civilizatória do capitalismo.

Ocorre que a totalidade das mudanças que se verificam na atualidade, como

a reestruturação produtiva, o caráter dualizado da sociedade e o fim do modelo de

Estado Social, desdobrando-se em uma série de intervenções que operam sobre

todas as esferas da vida humana, não representam senão outra coisa que as

estratégias de recomposição do sistema em resposta à própria dinâmica de crise

aberta pelo padrão de acumulação até então em vigor. Em meio a todas as

contradições e tensões, convém saber que se muda a economia, muda toda a

sociedade, de cima a baixo. Assim, apanhar o lazer no escopo mais amplo do

sistema de metabolismo social presentemente estruturado pelo capital, procurando

entender as novas determinações que atravessam a sociabilidade atual, constituí-se

em tarefa das mais difíceis, um desafio para aqueles que vislumbram potencializar

resistências e munir com mais elementos a defesa dos direitos sociais frente aos

efeitos discrirninatórios e excludentes das políticas neoliberais em desenvolvimento,

-



ato contínuo, concebendo a 'tazerania'" como uma conquista em permanente

construção.

Tendo em vista que a literatura que realiza o balanço crítico do atual momento

histórico - ou seja, a análise tanto das origens como alternativas engendradas pela

crise estrutural do capital - é bastante ampla," interessa-nos, antes de prosseguir,

apenas delimitar, no movimento deste todo contraditório e complexo, aquelas

determinações que julgamos mais afetas à dinâmica do lazer. Esta é nossa

preocupação de fundo, apreender os nexos causais que arrogam ao lazer a forma

mercadoria. Para isso corroboram a taxa crescente de exploração do trabalho, com

a flexibilização e fragmentação do tempo livre, associada à aceleração dos ritmos e

processos da vida cotidiana; a taxa de utilização decrescente no capitalismo, com a

necessidade de aceleração do tempo de giro do capital e consequente aumento na

produção de descartáveis; a relativização do luxo e da necessidade, dada pelo apelo

ao consumo indiscriminado, com a inovação dos estilos de vida; e a desintegração

dos direitos sociais, com a prevalência do princípio do mérito, algo que se

materializa diante do fim do Estado Social e avanço das teses neotiberais." Como é

no plano político que se evidencia com maior clareza o descolamento do lazer de

seu antigo estatuto social, transitando aí de uma subordinação formal a uma

subordinação real ao capitalismo, o último dos determinantes arrolados é aquele que

mais nos chama atenção, merecendo, para este momento, um exame pouco mais

demorado.

A DESINTEGRAÇÃO DO DIREITO AO LAZER

Todos esses fatores se conjugam no interior de uma grande transição

desencadeada pela crise estrutural do capitalismo a partir da década de 1970,

quando um complexo de respostas é posto em ação visando restabelecer a unidade

2 A idéia de "Iazerania", ao mesmo tempo em que procura expressar a possibilidade de apropriação do lazer
como um tempo e espaço para a prática da liberdade, isto é, para o exercício da cidadania, busca traduzir a
qualidade social e popular de uma sociedade cujo direito ao lazer tem seu reconhecimento alicerçado sobre
princípios como planificação, participação, autonomia, organização, transformação, justiça e democracia,
deixando de ser monopólio ou instrumento daqueles que concentram o poder econômico.
3 Ver, por exemplo. Antunes (1999), Frigotto (1999), Harvey (2000), lanni (1999, 2000), Ortiz (1994), Mészáros
F002).
Um estudo mais aprofundado sobre o conjunto destes fatores poderá ser acessado tão logo esteja concluída a

pesquisa que realizamos, em nível de doutoramento, junto ao Programa de Pós-Graduaçâo em Educação Física
da Unicamp, sob orientação do Prof. Or. Uno Castellani Filho, com o título provisório "Entre o ócio e o negócio:
reflexões acerca da anatomia do lazer".



entre as relações de produção, os aparelhos de hegemonia e as novas exigências

de acumulação. Do fordismo-taylorismo ao incremento do toyotismo, em um

movimento de ruptura e continuidade, com desenvolvimento geograficamente

desigual, o surgimento da chamada acumulação flexível - apoiada na flexibilidade

dos processos produtivos, do mercado, dos produtos, do consumo etc - marca uma

nova fase do modo de produção capitalista. Inserido neste contexto, o

neoliberalismo encontra as condições para a implementação de seu programa,

postulando a liberdade de mercado como solução para a crise do Estado interventor

keynesiano, com a desregulamentação das relações entre capital e trabalho, a

diminuição dos impostos e taxação sobre o capital, o fim das barreiras comerciais e

a redução dos investimentos em políticas sociais, dentre outras medidas.

Evidente que, no caso do Brasil, o sistema de regulação do Welfare State -

que vigorou na Europa e nos Estados Unidos dos anos 1950 aos 1970, na chamada

Era do Ouro do desenvolvimento capitalista, um ciclo de entre-crises no qual foram

garantidos à população níveis mínimos, quando não satisfatórios, de bem-estar,

tendo respeitado seus direitos de educação, saúde, esporte, lazer, habitação,

emprego, seguridade social etc - nunca chegou de fato a existir (Hobsbawm, 1995).

Todavia, os traços nacionalistas, somados à formação estatal com forte

intervencionismo na sociedade civil, características marcantes do Estado brasileiro

do período, possuem pontos coincidentes com o modelo de Estado de Bem-Estar

Social. Tendo como espelho as políticas implementadas nos países centrais, as

ideologias e medidas de modernização e desenvolvimento, enormemente difundidas

nos países subdesenvolvidos e periféricos da economia capitalista, serviam como

promessa de melhoria das condições de vida, legitimando a estratégia de

estruturação da hegemonia norte-americana no pós-z''çuerra, ao mesmo tempo em

que rivalizavam com a ameaça do socialismo real. 5

Mas a conquista de direitos e o reconhecimento do indivíduo como cidadão

não foi só resultado da "engenharia do consenso" capitaneada pelos organismos

supranacionais. Foi também consequência de uma longa batalha social. Como

5 A partir da década de 1950, com a preocupação de proteger e estender os domínios da "sociedade livre e
democrática", os EUA dão início a uma série de programas de cooperação intemacional, cujos objetivos, pelo
menos em tese. passavam pela ajuda ao desenvolvimento. Para N. Chomsky, citado por Frigotto (1995, p. 91),
os instrumentos desta operação foram, justamente, os organismos supranacionais - ONU, OTAN, FMI, 810,
UNESCO, OIT etc -, considerados como os "novos senhores do mundo" ou o "poder no mundo de fato".
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salientam Ribeiro, Ferraro e Veronez (2001, p. 40), embora tenham prevalecido,

naquele contexto, os interesses do capital, os direitos sociais devem ser igualmente

considerados como um avanço conquistado pela organização dos trabalhadores,

pois "o Estado social, ainda que bastante criticado pela sua burocratização e pela

individualização dos direitos, significou, em muitos casos, a universallzação das

possibilidades de acesso ao trabalho, à educação e ao lazer". Mesmo que no Brasil

o pleno emprego nunca tenha se concretizado, que somente três redes de

atendimento universal - a educação básica a saúde e a previdência - tenham

precariamente sido implementadas e que, para o direito ao lazer, uma solução

originalmente brasileira tenha sido construída, com instituições como o SESI e o

SESC - auxiliados por sindicatos, outras tantas entidades recreativas de classe,

clubes sociais e mais algumas instituições particulares, todos contando com

subvenção estatal - incumbidas pela difusão e implementação das ações

desenvolvidas para o setor, os ecos do que se declarava no centro foram ouvidos na

periferia."

Por detrás da idéia de modernização e desenvolvimento, o que esteve na

base da definição e implementação das políticas de lazer do nacional-

desenvolvimentismo brasileiro, para além da resposta às tensões em torno do

controle da produção, aliada à promessa integradora como função econômica da

educação, localizava-se também a preocupação com o capital humano, um conjunto

de qualidades - saúde, conhecimento, atitudes, comportamentos, hábitos, valores,

disciplina etc - que, uma vez adquiridas, tenderiam a gerar a ampliação da

capacidade de trabalho e a produtividade nacional.' As despesas sociais através dos

gastos públicos com educação, saúde, esporte, lazer etc, constituíam uma espécie

6 Referimo-nos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 1948 pela Assembléia Geral da
ONU, na qual o lazer é declarado direito de todo cidadão.
7 Conforme indica Frigotto (1995, p. 90), tal preocupação está alicerçada na "teoria do capital humano, que
constitui o corpus ideológico e teórico de uma disciplina específica - Economia da Educação - que surge
inicialmente nos Estados Unidos e Inglaterra, nos anos 60 e no Brasil, nos anos 70 - se estrutura no contexto
das teorias de desenvolvimento ou ideologia desenvolvimentista do após 11 Guerra Mundial". É bem verdade que
no campo de estudos do lazer, a disciplina Economia do Lazer não chegou a se constituir no Brasil, mas a
influência que a teoria do capital humano exerce sobre a produção da área é notória, podendo ser percebida,
sobretudo, nas abordagens que Marcellino (1987) classificou como funcionalistas-utilitaristas. Nesta perspectiva,
o pensamento de intelectuais do SESC, aqui representado por uma passagem localizada em Requixa (1980, p.
52), é tributário desta posição: "O intangível capital humano - a energia do homem, sua inteligência, sua
competência e sua iniciativa - é a grande mola impulsionadora do desenvolvimento. Se é assim visualizada a
educação, nada seria mas adequado que considerar-se, também, a importância do aproveitamento das
ocupações do lazer, como instrumentos auxiliares, no vasto esquema educacional".
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de salário indireto, liberando o salário direto para o consumo em outras esferas.

Abertamente tratada como uma antimercadoria, a oferta do lazer, ao lado de outros

serviços sociais, acabava por contribuir indiretamente com o capital, ao passo que

subsidiava os custos com a reprodução da força de trabalho, incrementava os níveis

de produção e preservava o salário para o consumo de bens-duráveis, alimentando

o rígido padrão de acumulação fordista.

Ocorre que os limites deste modelo, como já dissemos, fazem-se sentir logo

no início da década de 1970, colocando em xeque a própria existência do Estado de

Bem-Estar Social, antecipando a defesa do mercado como regulador de todas as

coisas e a implementação das políticas neoliberais que, no Brasil, ganham força a

partir do início da década de 1990. Com isso, o projeto de desenvolvimento alçado

ao modelo estatizante-intervencionista que vigorava até então, cede lugar ao

discurso modernizador-privatizante do Estado Mínimo, e as premissas liberalizantes

da reforma administrativa passam a subordinar, explicitamente, as regras da política

às leis de mercado, buscando re-configurar toda a estrutura organizacional e

institucional do antigo aparelho estatal. Assim, de um momento ao outro, da Era do

Ouro à Era do Mercado, livre da interferência do Estado, apoiada no ideário

neoliberal, como adverte Gentili (1995), a nova hegemonia capitalista acaba por

produzir uma reconversão das formas culturais e ideológicas, a partir das quais é

reinterpretada e redefinida a própria noção de "direito", o que suscita, de nossa

parte, um maior cuidado ante o casuísmo e a demagogia que circundam a pauta do

direito ao lazer.

Somente para ilustrar o expressivo corte realizado pelo governo federal com

as políticas sociais nos últimos anos, podemos citar o orçamento para a infância e

juventude que, dos R$ 49,4 bilhões gastos em 1995, foi sucessivamente caindo,

contando com 43,8 bilhões em 1996, 37,5 bilhões em 1997, até chegar em 36,1

bilhões em 1998, registrando uma queda de aproximadamente 27% nos primeiros

quatro anos de governo FHC.8 No geral, há que se constatar, através desta amostra,

que os gastos sociais promovidos com recursos oriundos do Orçamento Geral da

União ficaram ainda mais distantes das reais necessidades do povo brasileiro. Como

8 Orçamento referente a rubricas destinadas a ações que atingem única ou prioritariamente a infância e a
juventude, obtido a partir do "Anuário dos Trabalhadores 2000-2001", do DIEESE. Disponível em:
htlp://www.dieese.org.br. Acesso em 1 abro2002.

http://htlp://www.dieese.org.br.


resultado, engrossando as fileiras dos "sem-direitos", a juventude "sern-lazer'" deste

país constitui uma evidência clara de como a desintegração dos direitos sociais

atinge em cheio as promessas de equalização e justiça no atendimento às

demandas e necessidades coletivas antes difundidas e parcialmente patrocinadas

pelo Estado de Bem-Estar.

Uma vez que o fundo público, por meio das políticas sociais, deixa de ser

aplicado no financiamento da força de trabalho - o que se explica pela

reestruturação do mercado, com a disponibilidade crescente de um imenso exército

de trabalhadores desempregados em frequente luta por condições de

empregabilidade - para concentrar-se prioritariamente na reprodução do capital, não

é de se estranhar o sucateamento, a terceirização e a privatização de espaços e

equipamentos públicos, sem falar da transferência e desresponsabilização, por parte

do Estado, de suas antigas obrigações quanto à garantia de acesso aos direitos

sociais, dentre os quais o direito ao lazer. É o que se pode chamar por

"despolitização" do capitalismo. Argumenta-se, a partir de tal orientação, que as

políticas de bem-estar, mais que minimizar as desigualdades inerentes a qualquer

sistema social, ao contrário, potencializam-nas, premiando a dependência e a

acomodação em detrimento da valorização das iniciativas individuais. Isto se traduz,

perversamente, por um processo de naturalização das desigualdades. Para os

neoliberais, portanto, nada é mais positivo que a competitividade subjacente à

desigualdade, pois é a partir dela que os indivíduos são levados a conquistarem

melhores condições de vida.

Opera-se, de tal modo, uma verdadeira metamorfose no entendimento da

noção de direito, com o direito de propriedade contraditando com os direitos sociais,

com o direito do consumidor sobrepondo-se aos chamados direitos de cidadania.

Isto significa dizer que o princípio que está na base da lógica distributiva em vigor é

o do não-direito, pois "consumir, trocar, vender são ações que, ainda que amparadas

em certos direitos, identificam ou apelam aos indivíduos em sua exclusiva condição

9 Os "sem-Iazer" podem ser vistos aqui como aqueles setores da população que se encontram à margem do
mercado de consumo e dos equipamentos de lazer, não tendo, também, esta necessidade devidamente atendida
pelas políticas de governo. São, por exemplo, os milhares de jovens que nuca tiveram a oportunidade de ir ao
cinema (15%), ao teatro (46%), a um show (29%), a um concerto (86%), a um espetáculo de dança (77%), ao
museu (52%), a uma exposição fotográfica (72%), à um estádio de futebol (49%), ao circo (22%), ou mesmo, à
biblioteca (40%), conforme dados da pesquisa "Juventude: cultura e cidadania", realizada pela Fundação Perseu
Abramo, em 1999. Disponível em: http://www.fpa.org.br. Acesso em: 8 ago. 2002.

http://www.fpa.org.br.


de consumidores" (Gentili, 1995, p. 240). Nesta perspectiva, os bens e serviços de

lazer tomam-se acessíveis apenas para uma minoria, apresentando-se como um

tipo muito específico de propriedade. Somente de posse deste "direito", adquirido

numa relação de compra e venda efetuada no mercado, nem sempre de modo

direto, que o cidadão-consumidor, como "proprietário", pode valer-se do direito ao

consumo, usufruindo, desfrutando, fruindo ou gozando de um determinado complexo

de experiências lúdicas proporcionadas por aquilo que doravante convencionaremos

chamar por "mercolazer", forma contemporânea e tendencial de manifestação do

lazer como mercadoria.

Se antes o lazer caracterizava-se como um antivalor ou antimercadoria,

tratado como direito e alçado ao conjunto das políticas sociais como parte integrante

da estratégia de financiamento público da reprodução da força de trabalho, além de

incrementar a produtividade e preservar o salário para o consumo em massa de

bens-duráveis, tal fenômeno assume agora uma posição muito mais de

subordinação real do que de subordinação formal ao capital. Seus antigos atributos

ou valores de uso sociais, dentre os quais podemos citar o descanso, a diversão ou

o desenvolvimento (Dumazedier, 1976), atrelados ou não a propósitos de cunho

romântico, moralista, utilitarista ou compensatório (Marcellino, 1987), muito pouco ou

nada valem no atual estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista.

Em larga medida, cederam espaço ao "mercolazer", do qual não se espera outra

coisa senão a realização de um valor de troca, o "salto perigoso" em direção ao

equivalente geral, momento final do giro do capital em que se resgata a mais-valia e

se conferem os lucros, objetivo essencial da crescente e heterogênea indústria do

lazer.

Com efeito, ao passo que o lazer assume a condição de um não-direito,

manifestando-se como objeto de conquista no mercado, encontramo-nos diante da

seguinte situação: de um lado, os ricos e endinheirados, os "com-Iazer", aqueles que

podem pagar pelo melhor das mercadorias e estilos de vida, tendo acesso ao

"primeiro mundo do lazer"; no meio, os "mais ou menos com-Iazer", sob fogo cruzado

- de um lado, sob a constante pressão gerada pelo empobrecimento e, de outro, sob

a influência determinada pelo mimetismo e pelo simulacro -, localiza-se a classe

média, com frequentes escapadas ao "mundo encantado do lazer", afundando-se



em dívidas ou liquidando suas economias, contudo, em sua maioria, tendo contato

somente com o mais barato, com passaporte apenas para o "segundo mundo do

lazer", cópia empobrecida do "primeiro", onde pululam as ofertas de "Iazer-genérlco"

e acrescem as apropriações do já descartado "Iazer de segunda-mão"; e, na base da

pirâmide, o "terceiro mundo do lazer", dos pobres e dos miseráveis, dos "quase-sem"

e dos "sern-lazer", os que somente tem acesso ao pouco de "Iazer-aberto" -

geralmente, o "tele-Iazer" - ou aqueles que são assistidos por programas do tipo

"Iazer-solidário" ou "lazer-filantrópico".

Sobre cada um destes "lazeres" é preciso ainda desenvolver estudos. Para o

momento, interessa-nos conhecer mais de perto os últimos, o "Iazer-solidário" ou

"lazer-filantrópico", dada relação mais direta que guardam com a desintegração dos

direitos sociais e a reforma do Estado. Isto pois, no marco da reestruturação

neoliberal, à medida que os governos se desresponsabilizam cada vez mais pela

implementação e gestão de políticas sociais, sob a suposta pressão da

responsabilidade fiscal e sob o pretexto do burocratismo, da morosidade, da

ineficiência e da falta de controle sobre a administração pública, agudizam-se os

problemas causados pela exclusão social, agora naturalizada. Entretanto, como

falsa solução para as situações mais crônicas, geradoras de instabilidade sistêmica,

em substituição à universalização dos direitos, as políticas públicas passam a

pautar-se pela lógica focalista, atacando focos de instabilidade com a introdução de

compensações pontuais, visando o funcionamento do sistema e a conservação da

ordem institucional.

Um exemplo emblemático de tal política é o da tentativa de ocupação

assistencialista das chamadas áreas de risco social, objetivando combater a

escalada da violência urbana com a implementação localizada de projetos culturais,

educativos e de lazer baseadas no princípio da auto-ajuda, normalmente dirigidos

por ONG's, Igrejas, organizações comunitárias, associações de moradores,

fundações empresariais, sociedades beneficentes etc, em grande parte, financiadas

pelo Estado ou organismos internacionais. Estas iniciativas revelam a opção

construída pela reforma do Estado no que se refere à "despolitização" e

filantropização das políticas sociais, especialmente para o lazer. Como indicam os

pressupostos da proposta de administração gerencial do setor público, analisadas



por Meio (2003), a pronta condenação do Estado, supostamente burocrático e

ineficiente, de um lado, e o aparente questionamento do mercado, por sua exclusiva

inclinação para o lucro, de outro, deram forma às justificativas para a escolha das

instituições que deveriam dar conta dos problemas sociais, sobretudo aqueles

relacionados à segurança, atacando os focos de instabilidade sistêmica, quais

sejam, as organizações sociais não-estatais, sem fins lucrativos, movidas pelo

discurso da solidariedade e ação filantrópica, com forte presença do trabalho

voluntário, ou seja, o terceiro setor. :

Seguindo essa lógica, o vazio de poder deixado pelo recuo da participação

estatal na condução das políticas públicas fez do terceiro setor uma grande atividade

econômica, com acentuado crescimento nos últimos anos. No Brasil, só em 1995,

foram movimentados R$ 10,9 bilhões, o equivalente a 1,5% do PIB nacional."

dinheiro angariado, como já foi mencionado, junto ao fundo público ou através das

parcerias com a iniciativa privada, esta última, interessada muito mais no marketing

institucional simbolicamente capitalizado do que preocupada com a melhoria das

condições de vida da população. É a chamada "empresa-cidadã" que, apoiando

projetos de ação social, além de agregar valor à sua marca, maquia o capitalismo

com alguns traços de humanidade. De qualquer maneira, vale ressaltar que o

crescimento do terceiro setor cria, como assinala Frigotto (1995), um triplo efeito

negativo, qual seja: a pulverização de ONG's e demais instituições, sob os falsos

argumentos de autonomia, descentralização, flexibilidade e aumento do poder local,

acabam por contribuir para a inviabilização de políticas sociais contínuas e

universalizantes, integradas nacionalmente; inibe e ofusca a ação de ONG's

tradicionais e outras instituições que têm efetivamente, ao longo da história, mantido

um trabalho de qualidade socialmente referenciada, com forte vocação popular,

fugindo à perversidade da lógica do custo-benefício imposta pelo mercado; e reforça

a falsa idéia de que a conduta de administração gerencial das políticas sociais

constitui-se em alternativa capilar, democrática, eficiente e econômica, mobilizando a

opinião pública contra as poucas iniciativas de natureza pública-estatal ainda

existentes.

10 Dados extraídos da matéria "Atividade voluntária é 88 no ranking das maiores economias do mundo", do jornal
Folha de S. Paulo, de 18/9/99.



Corroborando com a fragmentação das políticas sociais públicas, o

fortalecimento das ONG's e do terceiro setor, majoritariamente, assentado no

pragmatismo e particularismo das mudanças pontuais, em um processo de

focalização das ações, impotente ante a necessidade da organização da luta em

favor de valores ético-políticos universais, mas capaz de aliviar a pobreza para

garantir a institucionalidade, encontra-se em perfeita sintonia com os princípios e

valores da modernização capitalista, isto é, flexibilidade, competitividade etc. Enfim,

como adverte Leher (200'1), a propaganda em torno da democratização do setor

público por meio do estímulo ao envolvimento das ONG's e associações de ajuda

mútua, antes mesmo da aparência de participação democrática, tem implicado na

cooptação de direções populares e na desqualificação e criminalização dos

movimentos sociais tradicionais classistas, geralmente rotulados como arcaicos e

coorporativos, diluindo as possíveis resistências ao desmonte do patrimônio estatal e

desintegração das políticas sociais.

Nessa perspectiva, o neoliberalismo questiona não somente a ineficiência do

Estado para atuar no terreno econômico, mas também a própria pertinência da

política como esfera de regulação social, propondo as já conhecidas fórmulas

privatistas e desregulamentadoras. Todavia, por motivos nem só simbólicos e de

propaganda, mas fundamentalmente práticos, nem todas as ações podem ser

abandonadas, mantendo-se os assistencialismos. "Há necessidade de pacificar

áreas conflitivas e explosivas em matéria de políticas públicas" (Torres, 1995). É

principalmente por isso que as políticas focalistas de "Iazer-solidário" ou "Iazer-

filantrópico" se fazem presentes, caso contrário, a ordem institucional em

determinadas regiões estaria posta em risco. Em outros termos, filantropia,

solidariedade e política social, para os neoliberais, só existe onde explode a

violência.

No capitalismo avançado, está em curso, portanto, uma ampla política de

reforma cultural que, ao mesmo tempo em que naturaliza as desigualdades,

produzindo uma sociedade cada vez mais dualizada - onde figuram, de um lado, um

"Iazer rico" para os ricos e, de outro, um "Iazer pobre" para os pobres -, desintegra,

pouco a pouco, a noção mesma de direito social. Faz-se necessária, portanto, a

advertência de que a defesa de direitos descolada da necessária defesa da



'. ampliação - ou, no limite, manutenção - das condições materiais que os assegurem,

como se tomou comum na atualidade, não passa de um exercício de retórica. Isto

quer dizer que o lazer constitui de fato um direito social apenas quando a existência

de um conjunto de instituições públicas consegue assegurar sua realização e

concretude, o que nos remete à idéia de uma conquista permanente. Em sendo

assim, nosso cuidado deve ser redobrado, pois o dito direito ao lazer, tão difundido

em nosso meio, está impregnado de ''fantasmagorias''.

UM FINAL ABERTO

Como um processo complexo, abrangente, tenso e contraditório, a

globalização, tal como o avanço das políticas neoliberais, trazendo consigo a

universalização do "mercolazer", reatualiza-se no tempo, descrevendo um

movimento progressivo-regressivo geograficamente desigual, enfrentando

resistências e sofrendo seus reveses, mas aprofundando-se como tendência. Um

grande número de manifestações, atos, greves, motins, revoltas, insubordinações,

desobediências e todo tipo de ação política poderiam aqui ser citadas a fim de

confirmar que as contra-racionalidades existem, nutrindo formas de resistir, de lutar

e de se emancipar. São muitas também as possibilidades de acesso ao lazer que

ainda se revelam organizadoras de diferentes formas de sociabilidade e modos de

vida, forjando práticas e valores associativos, verdadeiramente solidários. Todavia,

ante estas evidências não podemos descambar para a miopia da auto-

referencialidade que desconsidera a força universalizadora do capital.

Nesse sentido, a soberania do cidadão, a "Iazerania", só pode ser entendida,

decodificada, encampada, organizada e potencializada se estivermos pensando em

termos de uma sociedade mundial, mesmo que nosso ponto de partida seja o local

ou o nacional. Por sua vez, como chama atenção Antunes (1999), não podemos

negar também o potencial afirmativo e emancipador dos movimentos comunitários,

dos movimentos de negros, do movimento ecológico, dos movimentos de

homossexuais, dos movimentos da juventude, dos movimentos feministas etc, pelo

contrário, temos de potencializ.a-Ios,mas devemos ter clareza que as ações desses

movimentos conquistam muito mais força e vitalidade quando articuladas à luta do

trabalho, contra o capital. Coloca-se aqui, portanto, a perspectiva de construção de

uma hegemonia popular de caráter internacionalistas que implica, como chama



atenção lanni (1995), na progressiva redução das desigualdades que fundam a

alienação de imensos setores da população mundial, tendo sempre no horizonte que

as diversas formas de vida e de trabalho, em todos os lugares, estão atadas à

expropriação de excedentes, à divisão social da produção, à injusta distribuição do

produto do trabalho socialmente combinado e ao contrato, as formas jurídico-

políticas que reificam a propriedade privada das forças produtivas em caráter global.

Diante disso, cabe então a pergunta sobre os significados e as possibilidades

que cercam a subida ao poder em nosso país de um partido de massas de tradição

democrático-popular hegemonizando uma coalizão de centro. Quais são os avanços

e limites colocados para a construção da "Iazerania"? Que perspectivas se abrem

com o Governo Lula? O que sinaliza uma vitória eleitoral? Quais as contradições a

serem observadas no governo de um Estado Mínimo capitalista e periférico até

então subserviente à cartilha neoliberal? Sabendo que as interconexões econômicas

realizadas ao nível global debilitam o poder dos modernos Estados Nacionais, não é

de se estranhar que, ao apresentar as prioridades para a efetivação das políticas

sociais no novo Governo, tendo em vista a necessidade de sua compatibilização

com a agenda econômica, o Ministério da Fazenda continue se balizando pelos

princípios da eficiência, da eficácia e da focalização ditados a partir dos organismos

supranaclonaís." Tampouco causa espanto o contingenciamento de recursos, na

ordem de 88,34%, para o Ministério do Esporte, paralisando cerca de 70% dos

programas sociais mantidos através de convênios, sob o argumento de avaliar

aqueles que merecem ser mantidos."

Vale dizer, portanto, que qualquer mudança mais abrupta nos rumos da

política de ajuste imposta pelo FMI e Banco Mundial tem de se entender com o "risco

país" e enfrentar a fuga de capitais. Quebras de contrato e outras rupturas que

atentem contra as orientações dos centros de poder global, atingindo os interesses

do capital internacional, podem resultar em variados tipos de sanções, provocando

grande instabilidade econômica interna, exigindo, deste modo, a consolidação de

uma ampla base social anterior à implementação de medidas mais arrojadas. Já

11 Informações contidas no documento "Política econômica e reformas estruturais", produzido pelo Ministério da
Fazenda, em abril de 2003, com o objetivo de apresentar as prioridades da agenda econômica do início do
Governo Lula à missão especial do FMI. Disponível em: http://www.lpp.ued.br. Acesso em 13 jun. 2003.
12 Dados obtidos a partir da matéria "Governo Lula sacrifica programas sociais", publicada pelo jornal Folha de S.
Paulo, em 30/4/2003.

http://www.lpp.ued.br.
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mudanças na estrutura das relações de produção, estas sim, além de sofrer com a

pronta resistência das classes proprietárias locais e todo tipo de ameaça externa, no

limite, terão de se explicar com os tomahawk's, isto é, com a "força das armas".

Assim, julgamos que o principal objetivo, para o momento, é radicalizar a

democracia, o que requer a formação de uma sociedade civil nova e

verdadeiramente autônoma, com o fomento à multiplicação de espaços e

mecanismos para o exercício, conquista e consolidação de uma cidadania

organizada. É hora para a "guerra de posições", minando, pouco-a-pouco, o poder, o

alcance e a influência ideológica dos neoliberais.

Em política, como afirma Gramsci (1976), o erro normalmente decorre da

incorreta avaliação e compreensão do que o Estado representa. Sem precipitações,

temos de ter o cuidado para não incorrer nesse tipo de inadvertência. A estratégia a

ser adotada pelas classes populares e seus representantes necessita adaptar-se à

realidade contextual da qual fazem parte, especialmente no que se refere à relação

entre a sociedade civil e a sociedade política no interior de um bloco histórico

internacionalmente formatado, ou seja, da unidade entre a estrutura sócio-

econômica globalizada e a superestrutura político-ideológica ditada a partir dos

organismos supranacionais. "O Estado (sociedade política} não é mais que uma

trincheira avançada, atrás da qual se encontra uma poderosa cadeia de fortalezas e

casamatas (a sociedade civil)" (Portelli, 1977, p. 119).13 Em nosso campo específico

de luta política, no que diz respeito à conquista da "Iazerania", o desafio consiste,

nesse sentido, em converter cada espaço, cada equipamento e cada programa de

lazer em verdadeiras casamatas da "vontade coletiva", da autodeterminação popular

rumo a uma nova direção política, da "reforma intelectual e moral" para uma nova

direção cultural, um modo de conceber a vida e o mundo definido no jogo das forças

sociais, com indivíduos e coletividades protagonizando a luta pela emancipação

frente às estruturas de dominação e alienação, conquistando, dia-a-dia, uma

participação cidadã que acumula saberes, habilidades, métodos, estratégias,

13 Advertimos aqui para a "metamorfoamento" do conceito de sociedade civil, cujo emprego, como aponta
Nogueira (2003), cada vez mais tem reduzido seu significado a um acampamento de movimentos fragmentários
onde até se percebe o crescimento de organização dos interesses e de mobilização democrática, mas que, mais
e mais, vem sendo esvaziado de qualquer conotação que represente o espaço e a possibilidade de articulação
política dos interesses de classe, ou seja, seu sentido rigorosamente gramsciano de terreno para a afirmação de
projetos de hegemonia, o qual devemos reafirmar.



experiências, enfim, instrumentos de poder que reivindicam direitos, reconhecem

determinações e reclamam transformações."

Deste modo, qualquer iniciativa comprometida socialmente com o direito ao

lazer, para se distanciar da enorme demagogia política que o cerca, procurando

escapar à lógica assistencial e emergencial inerente aos ditos programas de "Iazer-

solidário" ou "Iazer-filantrópico", em sua maioria ancorados em ofertas

empobrecidas de "mercolazer", deve ter no horizonte a garantia das condições

materiais para o desenvolvimento de uma política nacional ancorada em canais de

participação para a construção da "lazerania", o que implica não só na alocação de

recursos, que sem dúvida devem ser ampliados, mas também no estabelecimento

de um amplo diálogo junto aos movimentos populares e sociedade civil organizada.

Em sendo assim, um dos maiores desafios deste governo passa pela própria

reafirmação da responsabilidade do Estado quanto à efetivação do direito ao lazer,

o que requer uma política apoiada em uma compreensão transdisciplinar e

intersetorial que ultrapasse os limites do esporte, requerendo um enorme esforço e

capacidade de interlocução entre os diferentes setores da administração pública e

esferas de governo, tentando evitar problemas como os conflitos, a pulverização e a

sobreposição de ações.

A proposição de um Fórum Nacional sintonizado com conselhos populares

instituídos em todos os níveis de governo - federal, estaduais e municipais -,

caracterizando-se como órgãos colegiados, de caráter consultivo, normativo,

deliberativo e fiscalizadores, representativos das comunidades esportivas e de

lazer." constitui-se em tarefa das mais urgentes, apontando, assim, para a

possibilidade de um Sistema Nacional de Esporte e Lazer concebido como

expressão institucional do esforço organizado, autônomo e permanente da

sociedade civil organizada, primando pela integração das políticas para o setor. Tal

articulação cobra, de imediato, a criação de grupos de trabalho para examinar a

atual política de avaliação institucional dos programas existentes, com vistas a

14 Em trabalho anterior, a partir de uma experiência específica de intervenção, pudemos sistematizar algumas
indicações propositivas de caráter teórico-metodolóqico nesta direção. Ver Mascarenhas (2003).
15 Tal proposição vai de encontro aos princípios que orientam a "Proposta de Política de Esporte e Lazer para o
Brasil", aprovada na 11Conferência Nacional do Setorial de Esporte e Lazer do Partido dos Trabalhadores,
realizada em Olinda-PE, em maio de 2002, para integrar o "Programa de Govemo da Frente Popular - Lula
2002".



propor diretrizes para implementação de uma outra política que assegure o padrão

unitário de qualidade nas ações de governo, assentada em princípios como a ética,

a autonomia, a democracia, sem descuidar da eficiência e da qualidade, mas

preocupada com o exercício e a conquista da cidadania social.

E para não finalizar, parece-nos oportuno dividir aqui alguns derradeiros

questionamentos: Quando da própria tentativa de delimitar o alcance social a ser

produzido pelo lazer, como conjugar seus efeitos de ocupação do tempo com uma

prática lúdica e genuinamente educativa? Como articular os conteúdos do lazer

dentro de uma intervenção sócio-transformadora? Como pensar sua dimensão social

sem ficar preso à idéia do lazer como uma experiência estritamente subjetiva e

individual? Como pautar o direito ao lazer articulando-o ao direito ao tempo livre - ou

seja, à limitação da jornada de trabalho, ao descanso de fim-de-semana

remunerado, às férias regulares e à aposentadoria - em um contexto de reformas

trabalhista e previdenciária? Como lidar como o direito ao consumo e à propriedade

dos bens e serviços de lazer? Como combinar desenvolvimento social com a

necessidade de desenvolvimento da atividade econômica, incluso aí o lazer como

negócio e possível campo de trabalho? No contraditório e tenso movimento das

forças sociais em disputa, embora em outro patamar, a longa batalha em torno dos

direitos sociais continua, recolocando novos desafios para uma conquista deveras

incompleta, qual seja, a cidadania, a "Iazerania".
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Resumo

Este artigo objetiva apresentar um conjunto de reflexões sobre a animação
sociocultural, construído por um coletivo de pesquisadores/profissionais do Grupo de
Pesquisa "Anima": Lazer, Animação Cultural e Estudos Culturais, a partir do diálogo com as
especificidades brasileiras e latino-americanas.
Palavras-chaves: animação cultural; lazer: Estudos Culturais; América Latina.

Cultural animation: a Brazilian and Latin American point of view

This article has for objective to present a point of view about the peculiarities and the
potentialities of the cultural animation, developed for a group of research ("Anima": Leisure,
Cultural Animation and Cultural Studies), considering especificities of Brazil and Latin
America.
Keywords: cultural animation; Ieisure; Cultural Studies; Latin America.

Introdução

Saia do ócio
Não caia no óbvio

Não quero ter um sócio
Eu quero um antídoto

Para viver melhor

(...)

Aquí viene Ia Malena rimando de prisa.
No hay tiempo que perder este mundo se descuartiza.

Con mis amigos O Rappa, haciendo resistencia,
por un cambio en este mundo por un cambio de conciencia.

Vengo rapeando, rimando, cantando directo desde Argentina.
No soy Norteamericana soy de América latina.

Me sobra adrenalina, para seguir luchando,
a todos los dormidos que se vayan despertando, porque:
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Latinos conviviendo con Ia miseria.
En Ia periferia te mata Ia policía.

En nombre de democracia, gobiema tiranía.
Justificando el robo que empobrece a mayorías.

Cuando el pueblo se organiza, le meten Ia paliza,
el miedo que paraliza, Ia conciencia se esclaviza.

Se viene Ia llama dei pueblo latino quemándote como Ia lava.
Mi boca te tira Ia lírica rni lengua solamente Ia dispara.

Son tiempos de cambios, de transformaciones,
estamos en pie de lucha, tiempo de revoluciones.

No fiques distraído, no mires ai costado, o serás tragado por este tomado.
Despiertan Ias conciencias en los barrios los dormidos.

Llegó Ia hora de los pueblos y los oprimidos.
Está duro el camino, pero es nuestro el destino.

[Con más fuerza que nunca acá venimos los latinos!'.

Este artigo é uma versão ampliada de outro trabalho escrito para integrar um livro que

será lançado por ocasião da realização do 1 Congreso IberoAmericano de Animación

Sociocultural, momento em que serão também lançadas a "Red Iberoamericana de Animación

Sociocultural" e este nosso periódico "Animador Sociocultural: Revista Iberoamericana", Não

posso deixar de começar louvando tais iniciativas, explicitando minha certeza de que estes

diálogos são fundamentais para contribuir com a resolução dos problemas que assolam nossos

países, notadamente as nações latino-americanas, para o que certamente a animação

sociocultural tem uma grande contribuição a dar.

É verdade que tais projetos em comum têm uma grande importância por abrir espaços

de afirmação dos idiomas português e espanhol no cenário geopolítico internacional do campo

científico (muito marcado pela influência e presença da língua inglesa), mas certamente, para

além disso, têm uma denotada intencional idade política, um compromisso claro com o

questionar desse modelo de sociedade, com a construção de um novo mundo, com a

superação do status quo, a partir da idéia de que se fazem necessárias alianças entre aqueles

que, por todo o mundo, vivem indignados com essa ordem social pautada na injustiça e

desigualdade.

Aliás, já estando envolvido desde os primeiros momentos com a organização do Foro

Permanente de Tiempo Libre y Recreacion, organização latino-americana que desde 1995

vem tentando congregar pesquisadores em torno da temática, só tenho a celebrar o fato de

ampliarmos geograficamente nossas possibilidades de contato para a Ibero-América, certo de

que serão férteis os encontros entre os colegas dos dois continentes.
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Logo, celebrando essa oportunidade de encontros e esses caminhos de mão dupla que

temos aberto (onde nós da América Latina aprendemos com a enorme experiência e produção

européia sobre a animação sociocultural e os colegas europeus aprendem com nossa trajetória

peculiar e nosso processo de construção), este artigo objetiva apresentar um conjunto de

reflexões sobre a animação sociocultural, construído por um coletivo de

pesquisadores/profissionais do Grupo de Pesquisa "Anima": Lazer, Animação Cultural e

Estudos Culturais', por mim coordenado, a partir do diálogo com as especificidades

brasileiras.

Longe de se constituir enquanto voz única da realidade e dos pontos de vista do Brasil,

pretendo apresentar os rumos particulares que temos percorrido e um olhar especifico sobre a

questão, ousando inclusive discordar fraternalmente de certas colocações européias, não no

sentido de negar tal importante contribuição, mas sim de buscar um caminho original para a

animação sociocultural tendo em vista o contexto próprio da América Latina.

A animação (sóçio)cultural4 no Brasil: um retrato contemporâneo

Nos dias de hoje a animação (sócio)cultural existe e não existe no Brasil. Existe um

grande número de experiências que de alguma forma dialogam, ora mais ora menos

intencionalmente, com as reflexões dos autores ligados à temática; mas o termo ainda é pouco

utilizado, as referências teóricas pouco conhecidas (até mesmo porque temos pouco material

acerca do assunto publicado no Brasil) e o campo acadêmico praticamente inexistente. Parece

haver um terreno fértil para desencadearmos tal discussão, contudo devemos considerar

alguns fatores problematizadores:

a) a organização de um campo acadêmico relacionado à animação (sócio)cultural no Brasil

deverá se defrontar com uma forte tradição disciplinar, que dificulta a construção de práticas

acadêmicas com as características multi e interdisciplinares, como é o caso da animação; o

campo dos Estudos do Lazer também sofre de alguma forma com esse fato;

b) no Brasil já temos uma série de denominações que convivem, muitas vezes tomando-se um

fator complicador para o debate. Além da coexistência de "Lazer" e "Recreação", além do

crescimento recente da utilização do conceito de "Entretenimento", identificamos ainda um

grande número de termos para designar o profissional de lazer: recreador, professor,

mediador, agente cultural, gentil organizador, entre outras; não é incomum resistências ao

termo "animador", por ele estar, na tradição brasileira, relacionado a algo pouco sério, já que

há um certo desconhecimento da etimologia da palavra (do grego ánima ou animus");
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c) como não possuímos uma formação profissional específica para o animador, e mesmo as

experiências relacionadas à formação do profissional de Lazer têm se mostrado parciais e/ou

deficientes, isso pode ser mais um fator dificultador para o formular de um campo acadêmico

que possa propulsionar a discussão no Brasil.

Além disso, temos que considerar outras questões, algumas das quais já por mim já

abordadas em outro estudo (Melo, Alves Junior 2003). Entre elas, podemos levantar:

a) a tradição histórica, que muitas vezes ainda confunde a atuação no âmbito do lazer e da

animação (sócio)cultural com o simples oferecimento de uma série de atividades; em muitos

locais podemos dizer que este ainda é o pensamento hegemônico;

b) a compreensão simbólica de que trabalhar no âmbito da animação e do lazer é simples e

que qualquer um pode atuar, bastando ter alguns características de personalidade (ser

divertido, ter carisma) e saber muitas brincadeiras;

c) as características multifacetadas do mercado de atuação profissional; imagine-se a

dificuldade de formar um profissional que pode atuar nos mais díspares postos de trabalho;

d) a desvalorização do profissional, não havendo ainda nenhuma regulamentação mais

explícita relacionada com a jornada de trabalho, salário, condições de atuação etc.;

e) o perfil exigido do profissional, complexo em função da peculiaridade do campo de

atuação.

Esse grande número de fatores dificultadores não deve funcionar como razões para

desanimar nossos intuitos de difundir as questões relacionadas à animação (sócio)cultural no

Brasil. Apenas devemos ter em conta as peculiaridades nacionais no momento em que

buscamos implementar nossas formulações teóricas e nossas ações.

Particularmente tenho proposto que:

a) as discussões e os interessados na animação (sócio)cultural podem usar os espaços abertos

no campo de Estudos do Lazer, já que há uma longa tradição histórica que nos une; tal relação

pode inclusive contribuir para fortalecer esse campo, que ainda está em consolidação no

Brasil;

b) a busca de construir um campo acadêmico relacionado à animação não deve significar a

adoção dos modelos tradicionais de organização das disciplinas acadêmicas; devemos

continuar pleiteando uma abordagem multi e interdisciplinar, lutando para que tal

característica seja respeitada, ainda que paguemos um preço por essa imprecisão, por

exemplo, no que se refere ao diálogo com as agências de fomento à pesquisa;
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c) no momento não vejo condições de criarmos uma formação de nível superior no nível de

graduação ligada à animação, nem sei se isso será o caso no futuro; vale a pena pensarmos

mais em outros níveis de formação, não só de pós-graduação lato sensu (especialização) como

também outras formações técnicas, velando sempre pela qualidade e aperfeiçoamento dessas

iniciativas;

d) é necessário buscarmos contatos freqüentes com colegas de outros países que se debruçam

sobre a questão, tanto dialogando com os europeus que já estão envolvidos com a animação

sociocultural propriamente dita, quanto com os latino-americanos, que também trabalham

com o conceito de "recreação" e possuem larga trajetória de relacionamento com o assunto;

d) talvez a adoção de um termo guarda-chuva possa ser mais interessante nesse momento.

Tendo em vista tal perspectiva e a própria especificidade histórica do Brasil, sugiro o termo

"animação cultural".

No próximo item, passo a desenvolver de forma mais aprofundada meus argumentos

sobre isso.

Animação Cultural: um olhar brasileiro, um olhar latino-americano

Experimentar o experimental
Experimentar o experimental

A fala da favela
O nódulo decisivo nunca deixou de ser o ânimo

de plasmar urna linguagem convite para urna viagem
Waly Salornão?

Eu gostaria de propor que a pedagogia, como prática
crítica e performática, seja considerada um princípio
definidor para todos os trabalhadores culturais -
jornalistas, artistas performáticos, advogados,
acadêmicos, representantes da mídia, assistentes
sociais, professores e outros - que trabalham com a
cultura, com a composição (musical, literária etc.), com
os estudos literários, com a arquitetura e em campos
populares afins (Giroux 2003: p.12)

Comecemos a dialogar com os conceitos de animação sociocultural existentes no

continente europeu, deixando claro que lá também se trata de um processo em construção,

sendo possível observar comumente polêmicas acerca de seus caminhos, intencional idades,

definições/. Para facilitar nossos intuitos, vamos dialogar com o estudo de Victor Ventosa

(2002), que buscou fazer um balanço histórico da animação sociocultural, bem como dos

conceitos mais correntes.
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o autor apresenta um quadro classificatório das modalidades de animação

sociocultural. Em linhas gerais, pode-se identificar:

* Modalidade cultural, cujas principais funções seriam a promoção e a dinamização cultural, o

desenvolvimento da expressão e da criatividade e a formação cultural; sua metodologia é

centrada na atividade; seus espaços principais são casas e centros de cultura;

* Modalidade social, cujas principais funções seriam a promoção da participação,

associativismo e desenvolvimento comunitário; a metodologia é centrada no grupo ou na

comunidade; seus espaços principais são as associações e movimentos coletivos;

* Modalidade educativa, cujas principais funções seriam o desenvolvimento da motivação

para a formação permanente e a educação para o tempo livre; a metodologia é centrada nos

indivíduos.

O que queremos propugnar é um conceito de animação que contemple no seu interior

as três perspectivas, já que nos parece restritivo pensar de forma separada as suas

intencional idades e seus enfoques. O que vai diferenciar a animação, conforme concebemos,

da Educação Artística é sua preocupação com a organização comunitária. A educação para o

lazer só pode efetivamente se dar se articulada com processos de mediação cultural, que

contribuam para tomar os indivíduos mais críticos perante o poder dos meios de comunicação

e para ampliar os conhecimentos acerca das diversas linguagens. A Educação Popular trás

grandes contribuições para pensar a animação, mas a animação não pode considerar como

menos importante a preocupação com a mediação cultural e com a educação para o lazer. A

educação para o lazer se toma por demais restrita se não a concebemos para além de seu

aspecto individual, se não a concebemos no âmbito de um processo de organização

comunitárias.

Enfim, o que quero argumentar é que a especificidade da animação está no espaço

impreciso entre as três modalidades, na articulação sempre conjugada e complexa entre as três

possibilidades.

No estudo de Ventosa (2002), podemos ver também uma interessante discussão sobre

a evolução de políticas e concepções culturais na Europa ..Para o autor, houve três momentos

distintos: a) A cultura como saber: a concepção patrimonialista de cultura: centrada no

conjunto de saberes e conhecimentos, na conservação do patrimônio cultural; b) a cultura

como possuir, a democratização cultural; centrada no conjunto de produtos que estão

acessíveis, na facilitação do acesso; c) a cultura como ser, a democracia cultural: centrada em
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um estilo devida e no âmbito do autodesenvolvimento, na facilitação para que todos

produzam cultura

A grande diferença da realidade brasileira e latino-americana é que não passamos com

clareza por essas fases, sendo até os dias de hoje processos inconclusos e simultâneos.

Observamos, de forma incompleta e muitas vezes deficiente, os três enfoques simultâneos.

Ademais a situação de nossos países no que se refere ao impacto da força da cultura de

massas é sensivel-nente mais complicada. Como bem explicita Milton Santos (2000: 18):

o Brasil, pelas suas condições particulares desde meados do século 20, é um dos países
onde essa famosa indústria cultural deitou raízes mais profundas e por isso mesmo é um
daqueles onde ela, já solidamente instalada e agindo em lugar da cultura nacional, vem
produzindo estragos de monta. Tudo, ou quase, tornou-se objeto de manipulação bem
azeitada, embora nem sempre bem sucedida.

A questão central não é afirmar que os meios de comunicação impõe de forma linear

determinados pressupostos, mas reconhecer que dialogam constantemente com as próprias

características culturais históricas de nossa região. O que é inegável é o fato de que a cultura

de massas tem um impacto profundo em nossa realidade, devendo ser portanto motivo central

de nossa preocupação e ação. A mídia já não somente circula informação, mas mesmo a

produz e ocupa um importante papel decisório. Como bem afirma Jésus Martin-Barbero:

Sobrecarregada tanto pelos processos de transnacionalização quanto pela emergência de
sujeitos sociais e identidades culturais novas, a comunicação está se convertendo num
espaço estratégico a partir do qual se podem pensar os bloqueios e as contradições que
dinamizam essas sociedade-encruzilhadas, a meio do caminho entre um
subdesenvolvimento acelerado e uma modernização compulsiva (2003 :270).

Nesse contexto, temos sido impactados por fortes mecanismos que buscam nos

transformar fundamentalmente em consumidores e que tentam encaminhar um padrão pouco

crítico de consumo. Ainda que devamos afastar qualquer tentativa de afirmar que isso se dá

somente por razões "irracionais", de crer que é possível tratar a questão simplesmente como

imposição e de pensar que é possível construir políticas culturais que não passem por ela, não

podemos fechar os olhos para o fato de que:

Nos países latino-americanos transmitem-se em média mais de 500 mil horas de
televisão, enquanto na Europa latina são apenas 11 mil; na Colômbia, no Panamá, no Peru
e na Venezuela há mais de um aparelho de videocassete para cada 3 residências com
televisão, proporção maior do que a Bélgica (26,3%) ou da Itália (16,9%). Somos
subdesenvolvidos na produção endógena para os meios eletrônicos mas não para o
consumo (Canclini, 2005:41).

7



Animador Sociocultural: Revista Iberoamericana
Animação Cultural; Brasil

vol.l, n.l., out.2006/fev.2007
Victor Andrade de Meio

Excluindo-se poucos países latino-americanos que ainda conseguem manter algum

grau de autonomia na sua produção, nunca sem deixar de incluir e/ou dialogar com a

produção internacional e com sérios problemas na difusão de programas locais, o que se

observa é que grande parte de nossas nações apresentam um elevado grau de dependência,

ainda que recentemente estejam a surgir iniciativas, muitas das quais não advindas do Estado,

de resistência a tal processo.

Por toda a América Latina, ainda que com matizes específicas de cada país, é a partir

da década de 1960 que a indústria cultural começa a exercer com enorme força sua ação: é

flagrante a espetacularização de nossos bens culturais tradicionais, a difusão desenfreada de

produtos advindos de outros países, a incitação ao consumo, a valorização constante de

determinadas formas importadas de ser e de se portar.

A partir desse período, a influência norte-americana tornar-se-á crescente, o que

coincide obviamente com um grande avanço científico na indústria de comunicação e

politicamente com o momento em que parte significativa de nossos países se encontrava

assolado por ditaduras, nas quais o Estados Unidos teve em maior ou menor grau certa

influência. Na mesma medida em que se reduzem outras formas de sociabilidade (Meio, Peres

2005; Canclini 2005, Martin-Barbero 2003), o grande conjunto de população

progressivamente passa a consumir os produtos difundidos nesse processo, não sem,

obviamente, dialogar e influenciar no que era emitido.

A década de 1980, que curiosamente coincide com o momento de redemocratização de

muitos de nossos países, um período portanto marcado por grande imprecisão na reconstrução

de nossos mecanismos de participação, é marcada pela perda de poder do Estado perante as

empresas/corporações, normalmente multinacionais, pela venda de nosso patrimônio material

e imaterial, pelo aumento do desemprego, pelo empobrecimento cultural, pela exacerbação do

valor do consumo.

O que tentamos afirmar é que a transnacionalização complexificou profundamente a

nossa luta por liberdade e pela construção de uma identidade própria:

Trata-se de uma nova compreensão do problema da identidade desses países e do
subcontinente- por mais ambíguoe perigoso que pareça o termo identidadenos dias de
hoje - porque a identidade não se choca apenas com a aberta homogeneização trazida
pelo transnacional,mas também com aquela, disfarçada, do nacional, com a negação, a
deformação e a desativação da pluralidade cultural constitutiva desses países (Martin-
Barbero2003: 295).
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Assim sendo, para nós latino-americanos se faz mister desvendar as mediações, as

estratégias utilizadas para a construção de hegemonias por parte de sistemas constituídos e por

parte do pensamento conservador, inclusive manipulando a própria idéia de mestiçagem (seja

a partir de uma visão nacionalista populista ou seja referendando velhos preconceitos), algo

caro e fundamental para entender nossa formação cultural. Não se trata de pura denúncia, nem

tampouco investir na idéia pouco complexa de pura alienação e manipulação, mas de entender

como funciona esse processo de massificação e como o povo latino-americano se posicionou,

ora mais ora menos ativamente em relação a ele. Só entendendo melhor tal processo

complexo é que será possível pensar em outras mediações que possam apresentar alternativas

para uma nova construção cultural.

O que tentamos argumentar é que em nossa realidade o cultural ganha uma relevância

ainda mais central. A construção de uma nova América Latina vai ter que passar pelo

enfrentamento dessa questão. Mais ainda, pelas peculiaridades de nossa construção histórica,

nesse ponto específico temos enormes contribuições a dar aos colegas europeus e de outros

continentes, considerando que:

Nos últimos anos uma série de acontecimentos ocorridos na América Latina parecem
apontar para uma nova compreensão das relações entre política e cultura. Tais
acontecimentos, segundo José Joaquín Brunner (...) são três: a experiência dos países sob
regimes autoritários, de que os modos de resistir e opor-se procederam em boa parte de
espaços outros que não os considerados pela análise tradicional, como as comunidades
cristãs, os movimentos artísticos, os grupos de direitos humanos; a compreensão de que
mesmo o autoritarismo mais brutal nunca se esgota nas medidas de força nem responde
somente a interesses do capital, e de que há sempre uma tentativa de mudar o sentido da
convivência social transformando o imaginário e os sistemas de símbolos; e, por último, o
fato de que, graças à dinâmica da escolarização e à dos meios massivos, a cultura se
colocou no centro do cenário político e social (Martin-Barbero 2003:299).

.~
Nesse sentido, na perspectiva de pensar em uma concepção de intervenção que

contemple de forma articulada e complexa as três modalidades de animação descritas por

Ventosa (2002), pensamos que o conceito de "animação cultural" seja o mais adequado para

definir essa possibilidade em nossa realidade. Vejamos que, nesse caso, quando falo de

animação cultural não estou me referindo a uma das modalidades da animação sociocultural,

conforme concebe Ventosa (2002), mas à própria animação sociocultural entendida na

articulação das suas 3 modalidades, considerada a partir da especificidade brasileira e latino-

americana.

Há uma questão já por nós tocada que precisa ser mais bem explicitada. Bem

demonstra Néstor Canc1ini (2005) que a América Latina, uma "invenção" inicialmente
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européia, passa no decorrer do século XX a receber uma forte influência dos Estados Unidos.

Nesse processo, duas dimensões devem ser reconhecidas: a) as hibridizações, fruto da

natureza ativa dos povos latino-americanos perante a situação de dependência, são uma marca

de nossa formação cultural, que deve ser entendida sempre tendo em vista as idéias de

sincretismo e ecletismo; b) os vínculos de dependência já não são mais linearmente coloniais,

no seu sentido tradicional, mas passam pela idéia de nos tomar em mercados de consumidores

de produtos inicialmente alheios a nossa formação cultural:

Vejamos que aqui encontramos também uma forte motivação para pensar em ampliar

nossas alianças em construção na América Latina. Nas últimas décadas a Europa também

passa por processo semelhante de aumento da influência norte-americana, ainda que parte da

comunidade européia se esforce para reduzir tal grande de intervenção, algo bastante parcial

na medida em que, nesse momento de forte globalização e transnacionalização, observa-se

uma significativa redução da força e eficácia dos Estados e instituições internacionais perante

o poder do capital. Como bem afirma Canc1ini (2005: 50):

As mudanças na oferta e no gosto dos espectadores que analisamos indicam que o
controle econômico dos EUA se associa ao apogeu de certos traços estéticos e culturais
que não são exclusivos desse país, mas que encontram nele um representante exemplar: o
predomínio da ação espetacular sobre as formas mais reflexivas e íntimas de narração, o
fascínio por um presente sem memória e a redução das diferenças entre sociedades a um
multiculturalismo padronizado no qual os conflitos, quando são admitidos, se resolvem de
maneira por demais ocidental e pragmática.

,

Essa "norte-amerizanização" tenta transformar a Europa e a América Latina em

verdadeiros subúrbios de Hollywood. Como a indústria do entretenimento é uma das pontas-

de-lança da economia dos Estados Unidos, nossos continentes são invadidos por seus

produtos. Dados informados por Canclini (2005): em 1992, os EUA exportaram para a

Europa programas de entretenimento que chegam a 4 bilhões e 600 milhões de dólares,

enquanto o contrário restringe-se à ordem de 250 milhões; em 1993, 80% do mercado

cinematográfico francês e 91% do espanhol foi de distribuidoras norte-americanas. No

controle da informática e da telemática esse controle é ainda maior. Na América Latina

processo semelhante e até pior pode ser observado. Basta olhar para as dificuldades de nossa

cinematografia.

Resta alguma dúvida de que, mesmo com matizes e diferenças, estamos submetidos a

um mesmo processo? Canclini (2005: 145) vai direto ao ponto: "A Europa está quase tão
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despreparada para enfrentar a reorganização da comunicação de .massa cultural quanto a

América Latina".

Portanto, não se trata mais de investir na idéia de um latino-arnericanismo carcomido e

excludente, mas de resgatar a possibilidades de alianças mais amplas entre países e povos que

de maneira diversa passam por um mesmo processo. Tanto América Latina quanto Europa

têm a ganhar se acirrarem seus laços de colaboração, notadamente no caso de Portugal e

Espanha, pelas relações culturais e históricas que nos unem. Ademais, r ão se trata de cutucar

velhas feridas, mas também de não negar o que ocorreu no passado. Portanto, sem

revanchismos, mais do que pode ganhar a Europa com o acirrar da relação com a América

Latina, tem o continente europeu também uma dívida com sua antiga "invenção". E essa

dívida será paga não com dirigismos, nem com posturas cristãs de perdão, mas com projetos

concretos de colaboração.

Assim sendo, se faz mister recuperar a possibilidade de construir formas de

solidariedade internacional que não se limitem somente aos patrimônios culturais

"folclóricos" ou com às manifestações da "cultura erudita", mas que entabulem reflexões e

ações no que se refere a como lidar de forma mais adequada com a democratização dos meios

de comunicação e com o desenvolvimento de perspectivas de construção de um novo modelo

de mediação que possa fazer frente a essa mediação hegemônica que tenta se impor em nossas

realidades.

É nesse sentido e considerando as observações anteriores que vejo com entusiasmo a

iniciativa de construção de uma Rede Ibero-Americana de Animação Sócio-Cultural, que sem

negar a dialogar com instâncias internacionais tradicionais (Unesco, OEA etc.), deve se

afastar de alguns modelos tradicionais de seus modi operandis, investir em formas inovadoras

de alianças e incomodar mesma a forma de organização dessas instituições, inclusive no

sentido de expor que passa ser crucial abandonar uma visão elitista ou folclórica de cultura e

investir mais em políticas de formação cultural que levem em conta a questão da comunicação

de massas. Essa ação política é central para nossos continentes.

Vamos aprofundar um pouco mais está discussão para tornar mais claros os intuitos

que norte iam nossa proposta de animação cultural.

Animação Cultural: uma proposta

Desde o início devemos considerar que:
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A mecanização, a estandardização, a superespecialização e a divisão do trabalho, que
antes determinavam apenas a esfera da produção de mercadorias nas fábricas, penetram
agora em todos os setores da existência - da agricultura à recreação e, é claro, à produção
cultural (...) Nunca se produziu tanta cultura e nem tantos meios de comunicação
diferentes como a partir dos anos 1960, e nem nunca ela foi tão claramente um produto
feito e consumido para azeitar o funcionamento do sistema vigente (Cevasco 2003: 69).

Na contemporaneidade, a produção cultural se torna ainda mais estratégica para a

manutenção do sistema: "As artes e as práticas culturais em geral não apenas refletem essa

situação detenninante: elas também produzem significados e valores que entram ati. amente

na vida social, moldando seus rumos" (Cevasco 2003: 112).

O grande poder da cultura, como disciplinadora e reguladora, embora também sejam

observadas iniciativas de resistência e subversão, nos faz entender que a vida cotidiana não é

mais balizada tão diretamente pelas antigas demonstrações de força dos meios de produção,

algo típico nas origens da sociedade capitalista.

Este poder compõe um quadro de forte influência, mediada pela sua capacidade de

penetração nos lares e nas experiências sociais de todos nós, algo ainda mais eficaz que o

processo anterior, embora em certo sentido menos palpável e mais sutil (ainda que quando

descortinado, nada tenha de sutil). A política da cultura deixa de ser secundária, a olhos vistos

ocupando papel central nas tensões que penneiam a manutenção da ordem social. Assim:

Não mais relegada simplesmente às alturas olímpicas da cultura superior, ou
sumariamente rejeitada simplesmente como um reflexo da base econômica, a cultura
finalmente adquiriu seu espaço de direito, institucional e produtivamente, como um
objeto crucial de debate, uma estrutura poderosa para a criação de significados que não
possam ser abstraídos do poder e um local de intensas disputas sobre como as identidades
devem ser moldadas, a democracia definida e a justiça social ressuscitada como um
elemento sério da política cultural" (Giroux 2003: 17).

Guy Debord (1997) aponta alguns indicadores para entendermos melhor a força da

cultura na sociedade contemporânea. Segundo o autor: "na fase primitiva da acumulação

capitalista, 'a economia política só vê no proletário o operário', que deve receber o mínimo

indispensável para conservar sua força de trabalho; jamais o considera 'em seus lazeres, em

sua humanidade'" (p.31). Já contemporaneamente: " ...0 humanismo da mercadoria se

encarrega dos 'Iazeres e da humanidade', simplesmente porque agora a economia política

pode e deve dominar essas esferas como economia política" (p.31).

Podemos ver que isto tem relação direta com nossos esforços de profissionais e

estudiosos do Lazer e da animação cultural. Trata-se de compreender que nossa atuação se

dará em uma sociedade na qual um conjunto de imagens invade nosso cotidiano, que
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penetram por nossos lares e nos alcançam nas ruas, de forma ora mais ora menos acintosa. O

campo do sensível explode e torna-se uma marca da contemporaneidade. No mesmo processo,

percebe-se um certo ar confuso de "ludicidade" superficial e constante, articulando

perigosamente presentismo e hedonismo:

Com efeito, quer o espírito de prazer seja comercializado, quer seja recuperado pelos
múltiplos embustes que conhecemos, tudo isso certamente pode remeter a uma função de
compensação que reforça a sociedade estabeleci da e sua alienação, e pode também ser a
expressão de um desejo irreprimível de viver que atormenta o corpo social, e que nunca
consegue silenciar (Maffesoli 2004: 72).

Tendo em vista tal quadro, mais do que uma definição única e absolutamente precisa

de Animação Cultural, creio que seja necessário perseguirmos um "espírito", uma inspiração

que possa conduzir nossas ações cotidianas de intervenção. Tenho trabalhado com a

possibilidade de pensarmos em um "espírito surrealista" para a animação cultural, não no

sentido de reproduzir completamente o ideário do surrealismo (por exemplo, pretendo me

afastar muito da idéia de "vanguarda"), nem tampouco o considerando restritamente como

uma escola literária ou de artes plásticas, mas como:

um movimento de revolta do espírito e uma tentativa eminentemente subversiva de re-
encantamento do mundo. Isto é, de reestabelecer, no coração da vida humana, os
momentos "encantados" apagados pela civilização burguesa: a poesia, a paixão, o amor-
louco, a imaginação, a magia, o mito, o maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia. Ou, se
assim o quisermos, um protesto contra a racionalidade limitada, o espírito mercantilista, a
lógica mesquinha, o realismo rasteiro de nossa sociedade capitalista-industrial, e a
aspiração utópica e revolucionária de "mudar a vida".É uma aventura ao mesmo tempo
intelectual e passional, política e mágica, poética e onírica (Lowy 2002: 9).

Michael Lowy (2002) argumenta que mais do que obras artísticas, o surrealismo é um

espírito de insubmissão e de revolta que: "retira sua força positiva erótica e poética das

profundezas cristalinas do inconsciente, dos abismos insones do desejo, dos poços mágicos do

princípio do prazer, das músicas incandescentes da imaginação" (p.l0). Desejamos, ao nos

ligarmos a tal ideário, entender que quando falamos de revolução não estamos nos referindo

simplesmente a uma palavra de ordem ou um discurso superficial e idealista. A grande

contribuição da animação cultural é implementar uma idéia de revolução relacionada à quebra

da monotonia e à construção de uma idéia radical de liberdade de escolha.

O animador cultural deveria se ver como um "pessimista revolucionário". Ele sabe que

seu trabalho não é fácil, sabe que suas conquistas são distantes e árduas, sabe que é ativo em

um jogo desigual no qual possui condições mais frágeis, sabe de seus desafios cotidianos, mas
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segue acreditando que há necessidade de empreender combates contra a ordem estabelecida e

crendo que tem uma contribuição efetiva a dar nesse processo, conjugando sonho e ação,

poesia e subversão.

Para satisfazer qualquer necessidade de uma definição mais clara e direta, tenho

definido a animação cultural como uma tecnologia educacional (uma proposta de intervenção

pedagógica), pautada na idéia radical de mediação (que nunca deve significar imposição), que

busca contribuir para permitir compreensões mais aprofundadas acerca dos sentidos e

significados culturais que concedem concretude a nossa existência cotidiana (considerando as

tensões que nesse âmbito se estabelecem), construída a partir do princípio de estímulo às

organizações comunitárias (que pressupõe a idéia de contribuir para a formação 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.

É uma proposta de pedagogia social que não se restringe a um campo único de

intervenção, podendo ser implementada no âmbito do lazer, da escola, dos sindicatos, da

família, enfim, em qualquer espaço possível de educação; nem pode tampouco ser

compreendida e estar circunscrita a somente uma área de conhecimento.

Aliás, Henry Giroux vem a algum tempo chamando a atenção para a necessidade de

promover encontros mais férteis e freqüentes entre educadores e os estudiosos da cultura. Para

ele, o trabalho de ambos tem uma série de pontos em comum e uma colaboração mais efetiva

deveria ser urgentemente encaminhada:

Ainda assim, embora ambos os grupos compartilhem de certas práticas pedagógicas e
ideológicas, eles raramente falam entre si, em parte por causa das barreiras disciplinares e
fronteiras institucionais que atomizam, isolam e impedem que os trabalhadores culturais
trabalhem em colaboração no contexto desses limites (2003: 151).

Ainda mais provocador, para Giroux a questão não está apenas em pensar em práticas

transgressoras no âmbito da arte e da cultura, mas pensar em uma articulação ampla e radical

entre artistas, educadores e todos os tipos de trabalhadores culturais, à busca de construção de

modelos alternativos de política e de intervenção cultural. Para ele, logo, é necessário tomar o

.pedagógico uma característica definidora dos que se envolvem com a cultura. E assim sendo,

alerta para algo que precisa ser considerado com muito cuidado por todos nós. Deveríamos:

-- acentuar a dimensão da ação - um trabalho contínuo, informado por uma política cultural
que traduza o conhecimento novamente para a prática, coloque a teoria no espaço político
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ativo e revigore o pedagógico como uma prática através da qual as lutas coletivas possam
ser travadas para reviver e manter a estrutura das instituições democráticas (2003: 157).

Lamentavelmente ainda persistem posições que desconsideram a luta no âmbito da

cultura como uma possibilidade concreta de ação política, uma verdadeira miopia com o que a

sociedade contemporânea apresenta de forma explícita. Nesse ponto, muito se aproximam

conservadores, liberais, céticos e ortodoxos de esquerda, como bem relembra Henry Giroux

(2003: 12):

De acordo com estudiosos das mais diversas perspectivas ideológicas, a natureza
estratégica e performática da cultura como um terreno da política, com poder para criar
mudanças sociais através de expansão de identidades, de relações e de arranjos
institucionais democráticos, é vista como uma ameaça às configurações estabeleci das de
poder ou como um desvio cínico das ''verdadeiras'' lutas políticas, relacionadas com
questões de classe.

Giroux faz questão de ressaltar que as lutas culturais não são secundárias ou

substitutos menores de urna suposta "verdadeira" ação política. No decorrer de seu livro,

demonstra o quanto são possíveis atuações de mesmo porte e de grande importância em

função do quadro contemporâneo. Defende de maneira clara e convicta uma política da

cultura e uma cultura da política, ressaltando a primazia do pedagógico nos embates que

devem ser encarados. E não poupa crítica aos pensamentos anacrônicos, esperados entre

conservadores e liberais (em função de sua vinculação política), mas inaceitáveis entre

aqueles que desejam a construção de uma sociedade mais justa:

Essa posição parece parada no tempo, sofrendo um colapso sob o peso do propno
esgotamento intelectual e da exaustão política. Curvados sob o peso de uma versão de
marxismo do século XIX, alguns estudiosos contemporâneos de esquerda freqüentemente
se recusam a pluralizar a noção de antagonismos, reduzindo-o simplesmente a conflitos
de classe, enquanto enfraquecem a força da economia política, limitando-a a um
economicismo espectra1 (p.16).

Entre conservadores, liberais, céticos e ortodoxos de esquerda, buscamos uma posição

que, sem desconsiderar as questões de classe, as vejam não só no diálogo com as construções

culturais, bem como as vejam em si como uma construção cultural. Nesse sentido, é

necessário, sem perder o radicalismo da luta política, encontrar formas mais eficazes de ação

de acordo com os desafios que os arranjos contemporâneos nos apresentam.

Há também em minhas preocupações uma provocação a muitas propostas correntes de

intervenção no âmbito do lazer e da animação cultural. No meu modo de entender, persiste

uma preocupação exacerbada com a questão do "desenvolvimento de novos valores" (com a
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construção de uma nova ética, algo muitas vezes eivado de uma forte carga moralista) e uma

sutil desconsideração com a questão da educação de novos olhares, novas sensações, novas

sensibilidades. Não desejo renegar a questão do conteúdo, mas ressaltar que a questão da

forma é tão importante quanto, e que pela forma também chegamos ao conteúdo. E que a

forma é em si um conteúdo.

No fundo, sinto-me tocado e provocado por uma posição de Shusterman, quando

considera que a ética e a estética não são campos absolutamente unidos e idênticos, nem

tampouco completamente distintos, sugerindo uma estetização da ética:

A idéia aqui, para resumir numa frase seus aspectos mais salientes, é que as
considerações estéticas são ou deveriam ser cruciais, e talvez superiores, na determinação
de como escolhemos conduzir ou moldar nossas vidas e de como avaliamos o que é uma
vida ideal (Shusterman 1997: 197).

Considerando as peculiaridades, esta posição se aproxima da idéia de "estética

generalizada" do filósofo francês Michel Onfray (200 I: 220):

Contra a estética particular, submetida aos imperativos separados, e com muita freqüência
colocados como auxiliar do poder dominante, ela visa à ultrapassagem das oposições
entre a arte e a vida, a rua e o museu, não para fazer como ocorre freqüentem ente, da vida
e da rua referências e critérios novos, mas para convocar a arte e o museu a uma dinâmica
ascendente.

Mesmo que não concordemos de forma absoluta com essas reflexões, e que tenhamos

que reconhecer alguns de seus limites, problemas e mesmo riscos (ligados a determinados

"equívocos" conceituais, muito bem discutidos por Shusterman no capítulo final de seu livro),

creio que nós animadores culturais teremos que no mínimo estar mais atentos para a questão

da educação estética em nossas propostas de intervenção.

Assim sendo:

-
A animação cultural é fundamentalmente um processo de intervenção que se constitui "a
favor", não necessariamente "contra" algo. É pensar uma iniciativa de "alfabetização"
cultural em várias vias. Não é só para a escrita que somos educados cotidianamente,
como também para os sons, olhares, paladares, sensações em geral. Potencializar e
ampliar tais importantes dimensões humanas para ser um apontamento necessário. Não se
trata de substituir uma coisa por outra, mas pensar que tudo pode ser acessado desde que
os indivíduos sejam educados para exercer conscientemente seu direito de escolha (Melo
2004: 96).

-

-
Uma vez mais quero recuperar fortemente a idéia de que tenhamos uma postura

pedagógica (o que não significa "didatismos") perante a cultura, até mesmo porque esta tem

se tomado cada vez mais uma experiência pedagógica em si, de formação e difusão de valores-
16
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e sensibilidades relacionadas a nossa vida cotidiana, a nossa experiência social. Obviamente

que estou longe de considerar a pedagogia em sua versão conservadora. Desejo uma

pedagogia (escolar ou não-escolar) que permita e estimule ao indivíduo se posicionar mais

criticamente e mais ativamente perante aos diferentes arranjos sociais. Ou como de forma bela

defrne Giroux (2003: 21):

Uma pedagogia sem garantias, uma pedagogia que, devido à sua natureza contingente e
contextual, traga a promessa de produzir uma linguagem e um conjunto de rela,yões
sociais pelas quais os impulsos e as práticas justas de uma sociedade democrática possam
ser experimentados e relacionados com o poder da autodefinição e da responsabilidade
social.

É nesse sentido que tratamos a Animação Cultural como uma proposta de

"alfabetização cultural", nas suas potencial idades e limites, como bem definida por Giroux

(2003, p.45):

Recusando um pragmatismo do mercado e uma alfabetização enraizada nos limites
exclusivos da cultura modernista da imprensa, as formas mais fortes de crítica emergem
de uma noção pluralizada de alfabetização que valoriza a cultura impressa e a visual.
Além disso, a alfabetização como discurso crítico também proporciona uma base mais
complexa para o poder, para a formação de identidades e para a materialidade do poder,
enquanto enfatiza que, apesar de a própria alfabetização não garantir coisa alguma, ela é
uma condição essencial para o protagonismo, para a auto-representação e para uma noção
substantivada da vida pública democrática.

Em estudos anteriores (Melo, 2002, 2004), procurei, a partir dessas considerações,

apontar de forma mais definida as potencialidades e limites da intervenção do animador

cultural.

Em função da restrição de espaço, faço um rápido balanço do que tentei argumentar

nos estudos anterior. Inicialmente devemos considerar que se é a grande a força da cultura de

massas, isso não significa que seja linear e sempre eficaz o seu processo de controle: há

resistências, ressignificações, olhares divergentes que se constroem, em um processo

contínuo, tenso e multifacetado de busca de adequação e enquadramento e recusa parcial a

seguir os ditames emitidos.

Se todos os apresentam possibilidades de resistência em sua experiência concreta e

cotidiana, parece-nos inadequado considerá-los como vítimas que necessitam de nossa

indicação linear sobre o que deve ou não ser feito.

Vale lembrar que um dos debates de Willians e Thompson se dava exatamente contra

uma longa tradição inglesa que acreditava que a cultura era um privilégio de poucos, de uma
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elite, que deveria conduzir a organização social da maioria, que supostamente não teria

condições de escolher seus caminhos em meio a uma sociedade turbulenta. Deveríamos tomar

cuidado para não reproduzir esta idéia, mesmo que norteada por um suposto sentido contrário.

Para Willians não se trata de uma minoria decidir e difundir para a massa o que deve

ser acessado, mas sim de compreender a necessidade de construir uma "cultura em comum".

O desafio central parece ser criar condições para que todos possam ter acesso aos meios de

produção cultural, entendendo que os de "baixo" também produzem cultura. A questão é criar

mecanismos para garantir constantes fluxos e contra-fluxos culturais, encarando todos como

potenciais produtores culturais, não somente consumidores.

Aliás, temos trabalhado com a idéia de que a questão é sempre estimular uma postura

produtiva, o que significa também a possibilidade de dialogar criticamente com o que tem

sido historicamente produzido. Dialogando com as idéias de Michel Onfray (200 I), procuro

chamar a atenção para este aspecto, levantando a necessidade de estarmos atentos à

perspectiva de formação de sujeitos fortes. Fazendo uso das palavras de Debord (1997: 50):

"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".

Nesse processo de construção de uma "cultura em comum", não parece adequado nem

a supervalorização das manifestações relacionadas à "alta cultura", nem tampouco as ligadas à

"cultura popular", uma divisão que já não mais se sustenta em uma sociedade em que ambas

se encontram bastante midiatizadas e mercadorizadas; uma divisão para qual devemos

trabalhar para extinguir definitivamente.

Isso não significa qualquer forma de desrespeito às tradições culturais, muito pelo

contrário, antes uma conclamação para que não as compreendamos como privilégio de uma

minoria que decide o que pode ou não ser difundido e acessado. A questão é procurar garantir

o acesso e pensar no estímulo à procura.

O aumento da acessabilidade provavelmente vai potencializar o processo de

circularidade cultural, interferindo na própria tradição, muitas vezes encarada

equivocadamente de forma estática, museificada. Isso por certo assusta os detentores do

privilégio de acesso:

Devemos aceitar, com franqueza, que se propagarmos nossa cultura nós a estaremos
modificando: uma parte do que oferecemos será rejeitado, outra será objeto de crítica
radical. E é assim que tem de ser, pois nossas artes, agora, não estão em condições de
continuar incontestadas até a eternidade (...) Levar nossas artes a novos públicos é estar
certo de que nossas artes serão modificadas. A mim, por exemplo, isso não assusta. (...)
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Não espero que os trabalhadores ingleses darão seu apoio a obras que, depois de uma
preparação paciente e adequada, não consigam aceitar. O verdadeiro crescimento será
lento e desigual, mas a provisão estatal, francamente, deveria crescer nessa direção, em
vez de ser um meio de desviar dinheiro público para a preservação de uma cultura fixa,
fechada e parcial. Ao mesmo tempo, se entendermos o processo de desenvolvimento
cultural, sabemos que este é feito de ofertas contínuas para uma aceitação comum; e que,
portanto não devemos tentar determinar de antemão o que deve ser oferecido, mas
desobstruir os canais e permitir todos os tipos de oferta, tendo o cuidado de abrir bem o
espaço para o que for difícil, dar tempo suficiente para o que for original, de modo que o
que se tenha seja desenvolvimento real, e não apenas a confirmação ampliada de antigas
rep-as (Willians apud Cevasco 2003: 140).

Uma política cultural séria, que tivesse compromisso com a maioria da população,

deveria, de acordo com este pensamento, reverter completamente suas prioridades,

abandonando a idéia de simples oferecimento de atividades a partir de grandes eventos.

Deveria investir na idéia de um projeto estratégico de formação, considerando a

multiplicidade de manifestações culturais:

Para Williams a questão nodal é verificar que a cultura é produzida de forma muito mais
extensa do que querem fazer crer os defensores da cultura de minorias. Longe de
desprezar o que comumente se designa como as grandes obras da Cultura, é preciso se
apropriar dessa herança comum retida nas mãos de poucos, por meio da abertura do
acesso aos meios de produção cultural (Cevasco 2003: 23).

A crítica de Richard Shusterman (1998: 47) é ainda mais contundente: "Enormes

somas são destinadas à aquisição e à proteção de obras de arte, enquanto quase nada é

investido em educação estética, que permitiria que essas obras fossem melhor aproveitadas no

enriquecimento da vida de maior número de pessoas". É óbvio que o autor não está a

desvalorizar as instituições tradicionais do campo artístico, mas a questionar se estas não

deveriam ser repensadas tendo em vista alcançar extratos maiores da população.

Há ainda outra importante discussão: quem estabelece o que é tradição? O que

chamamos de tradição? Como chegou a ser assim denominada? Como se anexam valores

positivos ou negativos a determinadas manifestações? Por que algumas são tidas como

positivas enquanto outras não? Parece fundamental que o animador cultural tenha muito

cuidado com os cânones, não no sentido de negá-los, mas no intuito de não idolatrá-los a

partir de julgamentos a priori:

Willians questiona quem tem o poder de atribuir esse valor cultural e reapropria esse
poder para usos democráticos. Se cultura é tudo o que constitui a maneira de viver de uma
sociedade específica, devem-se valorizar, além das grandes obras que codificam esse
modo de vida, as modificações históricas desse modo de vida (Cevasco 2003 :51).
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Com isso afirmamos que uma das tarefas dos animadores culturais é mesmo

questionar e problematizar os conceitos de arte e de estética construídos pela ideologia

dominante. Tenho encontrado eco para essa preocupação no pensamento de John Dewey (que

aliás, comum ente, de forma satírica e crítica, chamava as instituições de arte de "salão de

beleza de nossa civilização"), muito bem recuperadas por Richard Shusterman (1998). Logo

no prefácio, o autor deixa claro o sentido de sua investi da:

A estética toma-se muito mais central e significativa quando admitimos que, ao abranger
o prático, ao refletir e informar sobre a práxis da vida, ela também diz respeito ao social e
ao político. A ampliação e a emancipação do estético envolve, do mesmo modo, uma
reconsideração da arte, liberando-a do claustro que a separa da vida e das formas mais
populares de expressão cultural. Arte, vida e cultura popular sofrem hoje destas divisões
fortificadas e da conseqüente identificação restritiva da arte com belas-artes (p.IS).

Gosto muito do pensamento de Dewey quando considera a arte como experiência. Este

autor, na verdade, não tinha por objetivo definir de forma categórica o que é arte, mas

construir conceitos que permitissem que com ela trabalhássemos de forma a ampliar os limites

de suas compreensões habituais. Não se trata de estabelecer uma verdade acerca da arte, mas

repensá-Ia a partir do entendimento de sua importância, de seu papel na vida dos indivíduos,

de sua função social, encarando-a fundamentalmente enquanto uma forma específica de

contato com a realidade, que traz impactos para além da própria obra em si. É claro que

proposta de Dewey apresenta limites e é passível de críticas, mas parece que permite

encaminhar profícuas perspectivas de intervenção pela e a partir da arte.

Arte seria aquilo que as pessoas sentem como arte. A questão passa a ser que

condições os indivíduos têm para que possam desenvolver ou não seu potencial de sentir.

Obviamente há uma relação clara entre as condições objetivas (o econômico, as possibilidades

de acesso, a oportunidade de experiências, os estímulos no decorrer da vida, por exemplo) e

as vivências subjetivas. Os indivíduos deveriam ser educados e oportunizados a ampliarem as

suas possibilidades de extrair sensações de manifestações as mais diversas possíveis.

Ressignifica-se com isso o papel da arte na vida dos indivíduos e o espaço que ocupa nas

agências de formação (escola, família, tempo livre).

Nossa compreensão é de que os indivíduos devem ser estimulados a se compreender

enquanto produtores, não aceitando os limites, muitas vezes rígidos, impostos pelas

instituições artísticas formais, o que pode desautorizar suas críticas pessoais acerca das obras

e desconsiderar sua formas específicas de manifestação a partir de um critério duvidoso de

qualidade.
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o posicionamento de alguém que não seja crítico profissional deve ser também

considerado e não descartado a priori como sendo "opinião de um não entendido", ainda mais

se estiver pautado em construções de conhecimento constantes acerca do acessado. Bem

como, as manifestações artísticas não podem ter seu valor julgado de forma apriorística, de

maneira preconceituosa: o samba pode ser tão arte quanto a música clássica; a pintura naifnão

é menos valorosa do que as obras expostas em famosos museus; a dança das ruas pode ter um

status artístico tão respeitável quanto o do, balé clássico. A valor da manifestação não deve ser

estabelecido por algo que venha de fora, mas construído a partir dos efeitos que ocasiona nos

diferentes indivíduos, considerando que estes devem ter acesso a processos de formação.

A experiência estética é o grande valor das obras de arte, aquilo que devem ocasionar.

Sem essa, esvazia-se a potencial idade de sua intervenção. Um quadro bastante valorizado por

uma instituição famosa não deixa de ser arte quando não é reconhecido por um indivíduo, mas

para este nem sempre é encarado como tal. O potencial da arte está na sua experimentação e

no que desencadeia a partir dessa vivência.

A arte cumpre 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; quando educa para a necessidade de olhar cuidadosamente (tão importante em um

mundo de signos e símbolos); também quando desencadeia vivências prazerosas (embora

estas não devam ser consideradas como único padrão de julgamento: por vezes não é essa a

intencional idade do artista). Quando cumpre esses papéis, a arte extravasa sua existência para

além da manifestação em si. Quando não, as obras podem não passar de algo amorfo para

alguns, privilégio de uma minoria.

Perceba-se que não estamos a falar da arte como um meio de educação. Ela é uma

parte importante de nossa vida (somente não assim reconhecida em função dos quadros de

tensões sociais) e possui uma ligação inextricável com a realidade. Portanto, a experiência

artística (compreendida, ressalte-se, enquanto produção de um objeto específico, mas também

enquanto diálogo crítico com as obras) passa a ser uma vivência fundamental para que os

seres humanos melhor compreendam o que está a seu redor. A arte não tem uma função, é

uma função. Não se trata somente de pensar em uma educação pela arte, mas

fundamentalmente em uma educação para a arte:

A resposta pragrnatista à acusação de que a arte é necessariamente uma força
conservadora de opressão e privilégio de classe envolve uma dupla abertura. Em primeiro
lugar, uma abertura do conceito de arte, a fim de incluir as artes populares, cujo apoio e
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satisfações se estendem para além dos limites da elite sociocultural. Em segundo lugar,
uma abertura para as possíveis maneiras pelas quais as artes maiores possam desenvolver
um programa político-social progressista, dedicando mais atenção às dimensões éticas e
sociais de suas obras (muitas das quais já apresentam uma forte crítica em relação às
limitações éticas e aos perigos socioculturais das artes maiores) (Shusterman 1998: 60).

Enfim, o pensamento de Dewey parece nos apontar elementos férteis de reflexão e

permite-nos coletar elementos claros para pensar a nossa intervenção:

A estética de continuidade de Dewey conecta riais do que a arte e a vida; ela insiste na
continuidade essencial de uma série de noções binárias tradicionais, cuja oposição, há
tempos assumida, estruturou a filosofia estética: as belas-artes contra as artes aplicadas, o
erudito contra o popular, a arte espacial contra a temporal, a estética contra o cognitivo, e
por fim os artistas contra as pessoas comuns que constituem seu público. Com efeito, para
assegurar tal continuidade em estética, Dewey estende o seu ataque à dicotomia, a fim de
destruir dualidades mais básicas, que explicam e reforçam o sequestro e a fragmentação
de nossa experiência da arte (Shusterman 1998: 244).

Quero deixar claro que não estou, nem esse é o sentido das contribuições de Dewey e

Shusterman, investindo em um esteticismo, nem tampouco em uma idéia romântica de arte. E
óbvio que a arte por si só não é suficiente para modificar a realidade, nem linearmente

podemos afirmar que um indivíduo "bem educado" artisticamente seja alguém crítico e

disposto a construir uma nova sociedade. Só estou afirmando que se não é suficiente, é

fundamental.

Quais deveriam ser os parâmetros que norteariam nossa atuação? Vale a pena lembrar

que há um debate de alguns teóricos ligados aos Estudos Culturais com o pensamento de

Antônio Gramsci, embora todos reconheçam sua importância e sua influência. Questiona-se

seu denotado interesse pela questão da organização das camadas populares, o que pode

sugerir um certo direcionismo exacerbado, algo potencialmente perigoso.

Gosto da posição de Guy Debord (1997) quando crê que a principal forma de lidar

com a força da "sociedade do espetáculo" é partir da organização de conselhos comunitários,

interclasses e intercategorias, soberanos, que não devem se submeter linearmente a qualquer

outro movimento, que de forma alguma podem reproduzir os mecanismos usados pela

indústria cultural. O autor conclama uma atuação coerente, que, em suas palavras, "não

combata a alienação sob formas alienadas".

A idéia de projetos de vanguarda, uma idéia bastante moderna, parece deslocada no

âmbito das peculiaridades do capitalismo tardio". O próprio poder da cultura de massas acaba

por "fagocitar" alguns projetos de contraposição, sem falar nas dificuldades de fazer a ponte

entre as provocações dos artistas e o gosto do grande público:
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Existem, no momento, poucas áreas tão bloqueadas pelo desacordo e pela incompreensão
quanto a relação entre, de um lado os teóricos e os praticantes de vanguarda das artes e,
de outro, aquelas pessoas interessadas em uma iniciação mais de base (...). De forma
similar, é difícil dar uma idéia de quão mecânica, quão inconsciente das dimensões
culturais continua a ser a política da maior parte das frações de esquerda (...) estamos
falando não apenas de desenvolvimentos teóricos, mas também de algumas das condições
para alianças políticas eficazes (Johnson 2000: I 10).

Assim, a idéia de mediação parece mesmo ser fundamental para lidamos com a

intervenção no âmbito da cultura. Tenho pensado na idéia de estabelecimento de uma certa

"desorganização": o processo de educação se daria pela busca de instaurar um incômodo. Na

verdade, a Animação Cultural carrega em si um paradoxo, já que inicialmente instala um

certo desânimo, compreensível em uma ordem social que estimula o contentamento fácil e

uma postura pouco reflexiva. É bem possível que sejam comuns, por parte do público,

resistências quando tentamos apresentar alternativas, algo que deve ser entabulado com

cuidado e inserido em um esforço pedagógico contínuo.

Hoje parece ser corrente o discurso acerca do papel de mediador que deve assumir o

animador cultural, todavia devemos estar atentos aos diversos sentidos que podem ser

construídos ao redor deste conceito. Devemos buscar alguns parâmetros mais seguros para

esta definição, tendo em vista as peculiaridades da contemporaneidade. A reflexão de Beatriz

Resende bem resume os desafios com os quais temos que lidar:

Se hoje o intelectual não tem mais a função de porta-voz dos que não tem voz - que
preferem falar por si mesmos -, tarefa de mediador entre poderosos e oprimidos, como
acontecia com o intelectual moderno, resta-lhe ainda a função crítica que os distingue dos
especialistas. É por acreditarmos na possibilidade de se desenvolver uma reflexão a partir
de espaços de livre circulação de idéias e de estarmos convencidos da necessidade de se
ocupar um lugar crítico, que apostamos no debate em torno dos Estudos Culturais (2002:
22).

Longe do sentido moderno de vanguarda e libertos dessa falsa (e farsante)

responsabilidade de "falar pelos outros", um projeto estratégico de mediação parece estar

apontado a partir da própria cultura de massas, não a "demonizando" ou a julgando de forma

linear e maniqueísta. Será que os meios de comunicação em si são ruins ou complicado é uso

majoritário que se faz deles na sociedade contemporânea? Será que são homogêneos ou há

alternativas? Como lidar com possíveis potenciais de emancipação construídos pela própria

cultura de massas, a partir da idéia de reapropriação e ressignificação?

É certo que não podemos negligenciar a força da cultura de massas", a partir do ponto

de vista que:
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/ Cada vez mais o sistema, agora planetário, necessita de uma sociedade de imagens
voltada para o consumo para "resolver" as contradições que continua criando. Se antes a
cultura podia até ser vista como o espaço possível de contradição, hoje ela funciona de
forma simbiótica com o capital: a produção de mercadorias serve a estilos de vida que são
criações da cultura, e até mesmo a alta especulação financeira se apóia em argumentos
culturais (Cevasco 2003: 135).

Isso não significa que sua influência seja monolítica e que não existam alternativas. O

fundamental parece ser aprender a lidar criticamente com a força dos meios de comunicação,

o que está diretamente relacionado a um processo de educação da sensibilidade, um projeto de

educação estética. Como bem aponta Cevasco (2003: 47):

Mais do que defender o passado, a questão mais premente é tentar ganhar o futuro:
facilitar o acesso e a expansão da cultura nas novas condições sociais, e não confundir -
problema recorrente no pensamento conservador - meios com mensagem. Não existe
nenhum determinismo tecnológico que obrigue os meios de comunicação de massa a
disseminar, como o fazem, lixo cultural. Para um pensamento progressista, seria mais
relevante pensar em modos de utilizá-Ios para fins de expansão e enriquecimento
culturais.

Michel Onfray (2001) também chama a atenção para esta dimensão, ressaltando o

equívoco das propostas que sugerem o abandono e recusa de qualquer "cultura burguesa".

Argumenta que o uso é que é de interesse da burguesia, mas isso não significa uma marca

essencial; conclama, logo, a um entendimento histórico da cultura. Recupera ainda a idéia, a

partir de uma leitura de Gramsci, de cultura como possibilidade de resistência, inclusive no

interior do mercado:

Escapar do mercado não significa jamais comparecer lá onde ele organiza a encenação de
suas cerimônias de autocelebração e auto-satisfação (...) Pois o inimigo não é o local onde
se fala, em absoluto, mas aquilo que se diz nesse local. O gramsciano cultural supõe não a
condenação dos meios midiáticos, mas a de seus fins dentro de um mundo liberal
preocupado somente com o mercado (p.234).

Por fim, há duas discussões que gostaria de travar, mesmo que de forma breve,

principalmente por abordarmos uma possibilidade de intervenção pedagógica, como é o caso

da animação cultural. Uma delas é a articulação com a escola.

Ainda que tenhamos destinado um grande enfoque à atuação no âmbito do lazer, creio

que tenha ficado claro que a animação pode ser uma possibilidade de ressignificar os modelos

pedagógicos escolares. Não por acaso dialogamos tanto com Henry Giroux e com algumas

idéias relacionadas aos Estudos Culturais, uma perspectiva teórica que vem procurando

sugerir novos rumos para a atuação no cenário escolar. Na área específica de Educação Física,
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entre outros, dois autores já tocaram com clareza nessa questão: Marcellino (1997) e Bracht

(2003).

A última questão é a necessidade do desenvolvimento de metodologias, não por que as

compreendamos como modelos lineares de atuação, mas por que se constituem em busca da

articulação entre a teoria e a prática, bem como porque servem de suporte fundamental para

os profissionais envolvidos com o cotidiano de trabalho.

Esse é um ponto crucial. Gosto da angústia de Stuart Hall, quando afirma que o

intelectual: "não pode subtrair-se da responsabilidade da transmissão dessas idéias, desse

conhecimento, através da função intelectual, aos que não pertencem, profissionalmente, à

classe intelectual" (2003: 207).

Tematizando os limites do trabalho acadêmico, e explicitando as tensões com as quais

devemos viver, o autor explicitamente questiona:

o que acontece quando uma área (...) tenta desenvolver-se como uma especie de
intervenção teórica coerente? Ou, para inverter a questão, o que acontece quando um
projeto acadêmico e teórico tenta envolver-se em pedagogias que se apóiam no
envolvimentoativo de indivíduose grupos, ou quando tenta fazer a diferençano mundo
institucionalonde se encontra?(Hall,2003:212)

Acreditando que essa tensão deve marcar a característica dos intelectuais que se

envolvem com a atuação no âmbito da cultura, sem a qual corremos o risco de esvaziar nossos

compromissos políticos, propõe o autor que devemos: "sentir, na pele, sua transitoriedade, sua

insubstancialidade, o pouco que consegue registrar, o pouco que alcançamos mudar ou

incentivar à ação. Se você não sente isso como uma tensão no trabalho que produz é porque a

teoria o deixou em paz" (HaIl, 2003: 213).

É essa tensão e falta de paz que tem movido o nosso grupo de pesquisa ("Anima":

Lazer, Animação Cultural e Estudos Culturais) em sua ações cotidianas, na procura de

articular de forma complexa um conjunto de olhares teóricos a uma série de experiências de

intervenção.
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6 • Esse extrato de uma poesia de Salomão não foi ainda publicada, estando disponível na faixa "O salto", do Cd
"O silêncio que precede o esporro", do grupo O Rappa.
7. Um panorama dessas discussões pode ser obtido nos estudos de Gillet (1995) e Martín (1999).
8 • Procurei proceder essa última discussão em estudo publicado, em co-autoria com Fábio Peres, no livro
organizado por Arley, Tabarez e Molina (2005).
9 • Uma reflexão interessante sobre um dos movimentos de vanguarda, o surrealismo, e sua relação com os
princípios do marxismo, pode ser encontrada no estudo de Michel Lowy (2002).
10 • Uma interessante discussão sobre a cultura de massas pode ser encontrada no estudo de Debord (1997).
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A TEORIA SOCIOLÓGICA DA DECISÃO E A AÇÃO COMUNITÁRIA

COMO ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO EM AÇÃO

Nelson Carvalho Marcellino1

-./ A TEORIA SOCIOLÓGICA DA DECISÃO:

Segundo Dumazedier (1980), a TEORIA SOCIOLÓGICA DA DECISÃO

permite-nos responder, em ação, quais são os melhores objetivos e meios possíveis, bem

como os melhores resultados a serem alcançados em nossas intervenções, tendo como

ponto de partida uma dada situação e critérios de melhoria definidos na própria ação.

De acordo com essa teoria a problemática da pesquisa servirá à ação, orientando

a seleção de informações mais necessárias e adequadas que permitam a relação entre

três tipos de pensamento, ou seja, o axiológico (modo de pensar sobre os valores), o

teleológico instrumental (o modo de pensar prático porque se refere aos objetivos e

meios), e duplo pensamento probabilístico (modo de pensar que se refere ao inventário

das necessidades e dos resultados da ação). Pensamentos inter-relacionados conforme o

esquema geral retratado na figura a seguir (DUMAZEDIER, 1980, p.39).

vALORESI SITUAÇÃO

_________ 1, _

OBJETIVOS 1 RESULTADOS

MEIOS 1

Assim, a partir do conhecimento da SITUAÇÃO, os dados são cotejados com os

VALORES da instituições, do corpo técnico e da população, estabelecendo-se os

OBJETIVOS da ação. Esses objetivos, adequados aos MEIOS, permitem o

desenvolvimento de programas, que geram resultados que são, novamente, incorporados

1 Sociólogo, Doutor em Educação, Livre docente em Educação Física- Estudos do Lazer,
Docente do mestrado em Educação Física, da Faculdade de Ciências da Saúde, da
Universidade Metodista de Piracicaba-UNIMEP, Coordenador do Núcleo do Centro de
Desenvolvimento do Esporte Recreativo e do Lazer-REDE CEDES, do Ministério do Esporte,
Líder do GPL, Grupo de Pesquisas do Lazer, e Pesquisador do CNPq. Participou do
Planejamento de ações no campo do Lazer no Serviço Social do Comércio e como Consultor
de Políticas Públicas para Prefeituras e Governos de Estado.

-



à situação.

Para ampliarmos essa discussão, vamos partir para um exemplo prático de

aplicação da TEORIA SOCIOLÓGICA DA DECISÃO.

No campo do lazer, podemos dizer que o conhecimento da SITUAÇÃO,

pressupõe o levantamento detalhado, que inclui, pelo menos dez itens:

Conhecimento da situação:

1. Lideranças (formais e não- formais).

2. Grupos para monitoria.

3. Atrações para apresentações.

4. Artistas e artesãos.

5. Escolas e universidades.

6. Recursos humanos dos locais onde serão realizadas as atividades do projeto (de apoio e

técnicos).

7. Espaços, equipamentos e materiais disponíveis nos locais onde serão realizadas as

atividades do projeto.

8. "Croquis" dos locais onde poderão ser realizadas as atividades do projeto.

9. Perfil dos freqüentadores dos locais onde poderão ser realizadas as atividades do

projeto.

10.Perfil da utilização dos locais onde poderão ser realizadas as atividades do projeto.

Com relação aos valores, recomendamos o cotejo entre os VALORES2 da

instituição promotora da ação, dos técnicos envolvidos e da população beneficiária,

balizados pelos valores da democratização cultural, que leva em conta as limitações

estruturais, mas crê na especificidade da ação no plano cultural como um dos instrumentos

de mudança.

2 Aqui é preciso que se enfoque o dilema central da axiologia: o da subjetividade ou objetividade dos
valores. É preciso que se considere,ainda "os valores como qualidades ou significações que denotam que
os seres que fazem parte do complexo processo de nossa existência individual e social não nos são
indiferentes; essa não-indiferença indica, portanto, que estamos em contato, em relação com esses seres, o
que nos permite afirmar que os valores 'aparecem no esforço humano da valoração', ou ainda, os valores
só têm sentido a partir de uma atividade valorativa real, possível e situada". (SILVA,1986, pp.20-21)



Valores da democratização cultural:

1. participação popular em todos os níveis;

2. minimização das barreiras (sócio-econômicas-interclasses) e de gênero, faixa etária,

estereótipos, equipamentos, violência, intraclasses, dentre outras;

3. otimização do uso dos equipamentos específicos e utilização de equipamentos não

específicos, devidamente adaptados;

4. diversificação de conteúdos, procurando atender aos seis "interesses" culturais do lazer;

5. elevação de níveis, passando de conformistas para críticos e criativos, tanto no gênero

da prática, como no da assistência, quanto no do conhecimento.

EXEMPLIFICANDO

Colocados esses itens orientadores do conhecimento da situação e dos valores da

democratização cultural, vamos à prática de um levantamento de situação, que

vivenciamos no Centro Esportivo dos Trabalhadores, em Campinas-SP.

1.A análise de situação do local, onde se situa o Centro, revelou a existência de

poucos "equipamentos específicos de lazer" mantidos pelo Poder Público, mas também

detectou uma série de "equipamentos não-específicos" com possibilidades de adaptação.

2.Uma primeira análise dos recursos humanos, em termos de possibilidades de

atuação como "voluntários gerais' e mesmo para "atividades específicas", mostrou uma

abundância de pessoal e de alternativas.

3.Apesar disso, e a despeito de já contar o Centro com um Conselho de Usuários

embrionário, a participação popular na gestão da programação não pode ser caracterizada

como atuante.

4.Por outro lado, o Centro atendia apenas a população da área mais próxima e o

uso do equipamento não era otimizado em todos os horários, principalmente na relação

semana/fins de semana.

5.Percebemos, na programação das atividades, a quase exclusividade dos

"interesses fisicos no lazer", além de não existir uma política específica e sistematizada

para minorar os efeitos das "barreiras" que se verificavam no plano social (econômica,

educacional, de sexo, de faixa-etária) e no plano cultural (estereótipos).

No entanto ao relacionarmos os itens que destacamos para a análise de situação

comparados aos referentes à democratização cultural pudemos identificar sete objetivos



específicos, a saber:

1. Identificar mecanismos de participação cultural na gestão das atividades do Centro,

rediscutindo e/ou redimensionando e/ou dinamizando a ação do conselho de usuários.

2. Formar um grupo de voluntários gerais e específicos.

3. Dar início a um processo de minimização das barreiras sociais e culturais para a prática

do lazer, no Centro.

4. Dar inicio a um processo de otimização do uso do equipamento do Centro.

5. Dar inicio às discussões para a extensão das atividades de recreação/lazer do Centro

para outros equipamentos não específicos da região.

6. Dar inicio à diversificação dos conteúdos, procurando contemplar os 6 (seis) conteúdos

culturais do lazer.

7. Dar início ao processo de elevação dos níveis, de conformistas, para críticos e

criativos, tanto nos gêneros da prática, como do consumo ou fruição, quanto no do

"conhecimento".

Como esses objetivos foram elaborados?

A relação do primeiro item que destacamos para a análise de situação com o

segundo valor da democratização cultural permitiu a identificação dos objetivos

específicos 4 e 5.

Por outro lado, o segundo item da situação, ao ser relacionado ao valor número I

da democratização cultural, resultou no objetivo específico 2.

O dado de situação constante no item 3, também relacionado ao valor número 1,

resultou no objetivo específico 1.

Quanto às informações de uso do equipamento verificadas no quarto item da

situação, cotejadas com os valores contidos no item 3, inspirou a formulação dos objetivos

específicos 4 e 5.

Por sua vez, as observações constantes do último item da situação, confrontadas

com os valores números 4 e 5, justificaram os objetivos específicos 3, 6 e 7.

Enfim, a análise apontou para uma necessidade que resultou no objetivo geral

mobilizador da continuidade da nossa intervenção no Centro Esportivo dos Trabalhadores:

deflagrar um processo de participação popular, orientado pelos valores da

democratização cultural, calcado na metodologia da ação comunitária, através de urna

atividade impacto.



PRESSUPOSTOS DA AÇÃO COMUNITÁRIA:

estruturas e canais de partícípação''

De modo geral e de forma especial e privilegiada no campo do lazer, a AÇÃO

COMUNITÁRIA pode ser considerada como uma alternativa operacional nas políticas de

ação social quando a organização que formula a política não quer ver sua ação confundida

ou reduzida à chamada "indústria cultural", devendo, portanto, revesti-Ia de características

próprias.

Essa alternativa, em qualquer área do social onde seja desenvolvida, leva em conta

a necessidade do conhecimento da situação. Ou seja, da realidade, interesses e aspirações

de determinada clientela; sua participação efetiva no planejamento, organização e

avaliação das ações; e a integração com órgãos e instituições locais, quer em busca de

apoio político, ou de recursos para manutenção e/ou ampliação da ação.

Tudo isso é fundamental quando se atua com o lazer, visto como componente da

cultura historicamente situada, atendendo a valores não apenas de descanso e de

divertimento, mas, também, de desenvolvimento pessoal e social, o que significa levar em

conta seu duplo aspecto educativo. Assim, a alternativa operacional caracteriza-se como

ação sócio-educativa.

Situa-se, ainda, como uma tentativa de rrumrmzar os nscos da atuação de

"especialistas", como o direcionamento de programações, o oferecimento dos chamados

"pacotes de lazer", sua ação como "censores" e a tendência de valorização de suas

preferências.

Outros riscos que podem ser minimizados pela AÇÃO COMUNITÁRIA são

aqueles decorrentes da ação institucionalizada. Nesse caso, utilizando-se de falsa idéia de

"participação", pode ser camuflado o cumprimento dos objetivos dos grupos envolvidos,

mas tão somente são considerados os da instituição orientadora da ação. Nesse caso, não

são apresentadas alternativas, e a "participação" se dá pela persuasão, em atividades ou

projetos de interesse institucional.

A AÇÃO COMUNITÁRIA aqui é ,operacionalmente, entendida como

um trabalho socioeducativo que consiste numa intervenção deliberada em
determinada comunidade, através de atividades programadas em conjunto com
pessoas e instituições locais, objetivando despertar e ampliar sua consciência para os
problemas da comunidade, sensibilizá-Ias para a mobilização e coordenação de
lideranças e predispô-Ias para a ação que vise o encaminhamento de soluções
daqueles problemas, ou a tentativa de realização de aspirações relacionadas com a

3 Texto publicado em MARCELLINO, N.C. (Org.) Políticas públicas setoriais de fazer: o papel das
prefeituras. Campinas, Autores Associados, 1996 - esgotado.



comunidade como um todo" (REQUIXA, 1973, página 5).

Nesse processo de intervenção, podemos distinguir um plano geral de ação

composto por três fases interligadas, consideradas em separado apenas para efeito de

análise, que são:

Primeira Fase - é a da deflagração propriamente dita, caracterizando-se pela ação

sensibilizadora, levantamento de necessidades e possibilidades de intervenção, definição

de objetivos condutores da ação, seleção de instrumentos de intervenção e realização de

atividades-impacto. A ação dos técnicos está presente com muita intensidade, no

planejamento, na organização e na execução, buscando estimular e coordenar as

iniciativas detectadas na análise da situação.

Segunda Fase - é marcada pela avaliação dos resultados da ação, geralmente ocorridos,

no que pode ser denominado de período de carência. Aqui, a intensidade da ação dos

técnicos já é menor, mas continua presente, através, por exemplo, de contatos, buscando a

efetivação de resultados latentes. Podem ser considerados dois grupos de resultados:

respostas, que estão intrinsecamente ligados aos objetivos da ação, previstos no projeto, e

geralmente necessitando de acompanhamento técnico para a continuidade do processo;

reflexos, que independem de acompanhamento, uma vez que são assumidos por grupos ou

pessoas, ou podem nem mesmo estar previstos no planejamento da ação.

Terceira Fase - caracteriza-se como continuidade da ação, com a retomada dos

resultados dependentes de acompanhamento, num período de sedimentação, onde é

exigido acompanhamento direto, necessário à consolidação do processo, tendo em vista

o alcance do estágio de autonomia, onde o acompanhamento será levado a efeito a

título de reciclagem.

Observamos, portanto, que o acompanhamento técnico está presente em todas as

fases do processo, variando em intensidade.

Uma das formas de operacionalização dos projetos desde sua fase de

planejamento, passando pela execução e avaliação, é a organização dos grupos através

de Comissões. Nesse sentido, propomos a seguir uma experiência.

Para que as Comissões funcionem de forma adequada, dinamizando as tarefas a

serem realizadas, devem ser observados alguns pontos.

1) O grupo será organizado em três Comissões, cada uma com um/a

coordenador/a. As Comissões reunir-se-ão, quando necessário, sempre com a presença

dos seus coordenadores.



2) As reuniões poderão ocorrer no mesmo dia, com uma plenária inicial e uma

final, ou em dias alternados, com a presença dos três coordenadores, em cada uma delas,

para divulgação dos resultados das reuniões das três comissões.

3) As decisões, que afetem ao grupo como um todo, deverão ser tomadas em

assembléia realizada com todos os integrantes do grupo convidados a participar.

4) Ao final das reuniões, devem ser recapitulados os principais pontos de

discussão e seus encaminhamentos, além de reforçar as tarefas destinadas a cada

componente do grupo.

5) Para que todos os participantes do grupo, independente da Comissão a qual

pertençam, mantenham-se informados dos trabalhos e decisões tomadas, é necessário

que se realize em todo início e final de reuniões, informe breves sobre o andamento do

grupo como um todo.

6) Por ocasião da distribuição de tarefas, para a reunião seguinte, é interessante

que ocorra uma troca entre os componentes da Comissão, para o desenvolvimento do

papel de Coordenador da pauta.

7) É aconselhável que ocorram mudanças periódicas dos componentes das

Comissões (de 6 em 6 meses, por exemplo), proporcionando a vivência dos membros do

grupo em todas as Comissões.

8) É necessário realizar a distribuição de tarefas pertinentes à Comissão, de

forma equilibrada, não sobrecarregando e nem deixando sem tarefas alguns dos

membros, evitando-se a centralização dos trabalhos.

9) As reuniões deverão tratar dos assuntos relativos à pauta preestabelecida, pelo

grupo ou pela comissão, de maneira objetiva, não estendendo demais a reunião.

10) Procurar estabelecer horário "teto" como limite máximo de duração das

reuniões, de preferência, não ultrapassando duas horas.

11) A expedição de documentos de qualquer espécie (convites, convocações,

autorizações, etc.) deve ser feita com tempo hábil (no mínimo uma semana), para que

possam ser tomadas possíveis providências referentes aos assuntos tratados.

As Comissões possuem dois tipos de encargos. O primeiro se refere às tarefas

que deverão ser desenvolvidas no cotidiano do funcionamento das Comissões e o

segundo, às tarefas que deverão ocorrer por ocasião da organização de eventos



Recursos:

Físicos: instalações necessárias para o desenvolvimento da ação.

Humanos: profissionais e voluntários necessários para o desenvolvimento da

ação, detalhando a formação dos profissionais envolvidos e ação desempenhada pelos

mesmos. Havendo, detalhar as comissões formadas para a realização da ação,

detalhando o escopo do trabalho de cada uma delas.

Materiais: detalhamento dos materiais de consumo e permanentes necessários

para o desenvolvimento da ação, especificando a quantidade.

Divulgação: detalhamento das ações de divulgação e as mídias envolvidas.

Metodologia de Ação: descrever os procedimentos metodológicos necessários para a

execução do Projeto.

Cronograma:

Ações preparatórias do Projeto: descrever a ação e o período de sua

realização.

--- Ações a serem realizadas no período do Projeto: descrever a ação e o

período.

Ações a serem realizadas posteriormente ao evento: descrever a ação e o

período.

Avaliação:

Instrumentos e ações: detalhar os instrumentos e ações realizadas para

desenvolver a avaliação do Projeto.



Resultados a serem obtidos: detalhar os resultados esperados - cotejar com os

objetivos.

Custos: planilha de custos envolvendo a preparação, desenvolvimento e avaliação do

processo, com o desgaste e manutenção do recursos físicos, e materiais permanentes,

utilização do material de consumo, pagamento dos recursos humanos, e outras despesas.

Especificidade: relatar observações sobre o Projeto que mereçam uma atenção especial

por parte dos realizadores.

Durante todo o processo de preparação das atividades do Projeto ocorrerão reuniões

internas (equipe), externas (comunidade entendida em sentido amplo). O roteiro abaixo

ajuda a sistematizá-Ias e racionalizá-Ias.

ROTEIRO DE PREPARAÇÃO DE REUNIÕES GERAIS

Providências anteriores:

1. determinação da data, local e horário (escolha data e local adequado e fixe horário de

início-respeite- e de teto-respeite - procure não ultrapassar o limite de 2 a 2:30, por

além desse prazo a reunião toma-se improdutiva);

2. preparação da pauta da reunião (só assuntos que demandem discussão e decisão - para

informes use outros veículos);

3. discussão preliminar da pauta pelos coordenadores (para que cheguem a um consenso

prévio - não há nada mais desagradável numa reunião do que coordenadores que não se

entendem);

4. estabelecimento das técnicas a utilizar (suavize e dinamize a reunião com técnicas

adequadas: em algumas comunidades as reuniões são feitas após o trabalho);



5. elaboração dos convites e expedição (faça isso em tempo hábil- não é só você quem tem

agenda).

Providências no ato de realização:

1. Recepção dos convidados - preenchimento das fichas de inscrição (receba todos e

encaminhe, se necessário preencha as fichas).

2. Explicação dos objetivos (as pessoas merecem saber porque estão reunidas, mesmo que

isso já tenha sido explicado no convite).

3. Colocação da pauta e abertura da palavra para inserção de outros itens (os outros itens

só poderão estar relacionados ao assunto da reunião- caso contrário abre-se o leque

indeterminadamente ).

4. Desenvolvimento da pauta através das técnicas escolhidas.

5. Avaliação (é importante para orientar próximas reuniões, mas principalmente para

aumentar o comprometimento dos participantes, à medida em que se posicionam).

6. Resumo dos pontos mais importantes (pode substituir a ata).

Providências posteriores:

1. Distribuição do resultado das discussões aos presentes e aos que não compareceram

(relembrar as que foram, e quem sabe motiva o que nos foram a irem na próxima).

2. Encaminhamento de soluções para os problemas levantados: pelos organizadores,

pelos participantes ou comissões conjuntas (fundamental para que a reunião não se

encerre em si mesma).

Roteiro de preparação das

REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO PARA "MONITORIA" DE ATIVIDADES

1) Auto-apresentação de cada um dos presentes.

2) Explicação do plano geral e do evento em si.

3) Explicação do que é ser monitor:

a) ensinar a atividade - não fazer para as pessoas; fazer com as pessoas;

b) tomar conta do material;

c) qualquer problema dirigir-se aos coordenadores;

d) no horário marcado, encerrar a atividade, avisando aos participantes, com



cuidado, e ajudando a recolher o material até o almoxarifado;

e) em caso de acidentes - chamar os primeiros socorros.

Importante:

1) Chegar de 30 a 15 minutos de antecedência antes do horário previsto para a

atividade.

2) Ao chegar, dirigir-se à sala da coordenação para pegar o crachá, o material e

saber onde se localiza sua atividade.

3) Ao ir embora, no encerramento da atividade, devolver o crachá, no mesmo

local.

Explicar, em detalhes, cada uma das atividades programadas.

Abrir para discussão e dirimir dúvidas.

Anotar o nome completo dos interessados na monitoria de cada uma delas, em

folhas próprias para cada atividade - recomenda-se o uso de pranchetas. (O monitor

escolhe a atividade que está interessado e se sente confortável para monitorar).

Marcar o dia da reunião de avaliação e entrega de certificados de participação.

Formação de animadores socioculturais voluntários.

São os responsáveis pela ligação do projeto com a cultura local, fazendo a

ligação entre ela e os técnicos- animadores profissionais.

São elementos fundamentais para o estágio de autonomia do projeto e sua

continuidade.

Recomenda-se uma fase de sensibilízação com contatos e reuniões e um curso

de capacitação inicial, seguido de um período de sedimentação, conforme explicitado

no processo de ação comunitária.

Recomenda-se, também, que o curso de formação tenha no mínimo de 24 horas,

divididas em três eixos: teoria do Lazer, trabalho de grupo e ação comunitária e o que os

participantes já saiam do curso, sabendo elaborar projetos de ação.

Recomenda-se, ainda, que o curso seja participativo, desenvolvido com técnicas de
dinâmica de grupo adaptadas.



,/-
I.PROPOSTAS DE ANIMAÇÃO PARA COMUNIDADES:

Nelson Carvalho Marcellino 1

Entende-se por comunidade um conjunto de pessoas (população), com objetivos e
interesses comuns, que ocupa, num determinado tempo, um mesmo espaço. Assim,
dependendo dos objetivos que ligam as pessoas, uma rua, um bairro, uma região, ou
mesmo uma pequena cidade, ou qualquer agrupamento humano, pode se caracterizar
como uma comunidade, desde que ocupe um mesmo espaço, num determinado tempo.

Esses objetivos comuns, podem ou não estar diretamente relacionados ao lazer. Mas, no
momento da realização das atividades de lazer/recreação é muito importante que a
comunidade esteja engajada na realização de todo o processo de planejamento,
realização e avaliação, pois isso pode contribuir para a garantia não só do sucesso do
evento, e da sua continuidade enquanto atividade, mas também enquanto valor. Ou seja,
o animador trabalhará ao mesmo tempo: o evento, a importância do lazer na vida
daquele grupo, e procurará capacitar multiplicadores da sua ação, na comunidade.

-

São assim necessárias três fases:
1. fase de deflagração: onde o animador faz os contatos, e sempre em conjunto com
membros da comunidade, faz o levantamento de necessidades e possibilidades de
intervenção, define os objetivos condutores da ação, seleciona os instrumentos de
intervenção, sensibiliza as lideranças formais e não formais, recruta e capacita
monitores voluntários, contrata os profissionais, verifica os melhores locais para o
desenvolvimento do evento, elabora o seu projeto em conjunto com a comunidade, e
forma comissões de coordenação, material e divulgação, para o desenvolvimento da
atividade;
2. período de carência:
o animador, numa fase de avaliação, junto com algumas pessoas da comunidade,
procura detectar os resultados do evento, que podem ser de duas categorias:
a-respostas, que estão intrinsecamente ligados aos objetivos da ação, geralmente
necessitando de acompanhamento técnicopara a continuidadedo processo;
b-reflexos, que independem de acompanhamento,uma vez que são assumidos por grupos
ou pessoas, ou podem não estar previstosno planejamento da ação.
3. continuidade da ação:
com a retomada dos resultados dependentes, num período de sedimentação, onde é
exigido acompanhamento direto, necessário à consolidação do processo, tendo em vista o
estágio de autonomia, onde o acompanhamento será levado a efeito, a titulo indireto na
linha de desenvolvimento.

Observa-se, portanto, que o acompanhamentodo animador está presente em todas as fases
do processo, variando em intensidade, buscando o estágio de autonomia, e que a
comunidade, através de seus representantes, participe desde a fase inicial, de forma
crescente.

1 Graduado em Ciências Sociais, Mestre em Filosofia da Educação, Doutor em Educação, Livre Docente
em Estudos do Lazer, Docente do Mestrado em Educação Física da FACIS, da Universidade Metodista de
Piracicaba-UNIMEP, Líder do GPL- Grupo de Pesquisas em Lazer, e Pesquisador do CNPq. Autor de
várias publicações na área dos estudos do Lazer.
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Após a fase de sedimentação, quando a comunidade já estiver na sua fase de autonomia, e
se essa for a sua opção, poderá se organizar, nas mesmas três comissões, para o seu
funcionamento.

Como a comunidade é um grupo com interesse(s) comum(s), pode-se trabalhar a partir
dele(s) para, através da organização das atividades de lazer, "organizá-lo", em busca da sua
autonomia, enquanto grupo de lazer e, por extensão, de outras áreas socioculturais. A
seguir desenvolvemos uma das sugestões possíveis.

Sugestão de encaminhamento do processo de organização de grupos informais de
interesse tendo em vista a busca do seu estágio de autonomia.

l. contatos com as lideranças e membros do grupo para marcar a data da primeira
reunião:

a-procurar conviver com o grupo, sentir seus hábitos, horários, datas e locais mais
propícios para as reuniões;
b-geralmente aproveita-se o final ou o início de uma reunião regular do grupo, quando
houver, para marcar as reuniões específicas, ou para inserir a programação dentro das
reuniões regulares;
c-deve-se deixar claro, desde os primeiros contatos, qual a finalidade das reuniões: o
processo de capacitação para o grupo poder atingir melhor seus interesses, ou ampliá-
los, tanto em termos de conteúdo, quanto de abrangência (número de participantes) da
ação.

2.programa inicial:(sugestão)

primeira reunião:

1. apresentação em duplas ou individual dos componentes e do animador
(se já houver um bom conhecimento do grupo é interessante fazer a apresentação, por
duplas, através de entrevistas preliminares, onde se procurará saber "segredos"dos
participantes);
- a apresentação funciona como quebra gelo;
2 apresentação does) objetivo(s) das reuniões;
3. aplicação da técnica "novos usos para ..."
(enfatizar a importância do trabalho em grupo sobre o trabalho individual-
distinguir grupo de somatória de indivíduos);
4.propor a discussão dos objetivos, para que a somatória de indivíduos se transforme em
grupo:
(os objetivos deverão ser simples, poucos e claros;
pedir a algum membro do grupo para redigir os objetivos e trazer na próxima reunião);
5.sugerir a pauta da próxima reunião:
(pedir a alguém do grupo que fique encarregado de coordenar a reunião).
6.avaliação.

segunda reunião:

l.abertura da reunião pelo animador e passagem da palavra ao coordenador;
2. leitura, discussão e votação dos objetivos do grupo:
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(por exemplo: será um grupo voltado exclusivamente para si mesmo, ou realizará
atividades para outras pessoas, ou combinará essas duas funções)
3. aplicação da técnica "clínica do rumor"- procurando mostrar a importância da
comunicação no grupo.
4. discussão das formas de "gerenciamento"dos grupos: a tradicional, por cargos
definidos de acordo com funções individuais, e a por comissões, com atribuições
coletivas.
S.votação da forma de gerenciamento.
6.montagem da pauta da próxima reunião, e escolha de um representante do grupo para
coordená-Ia.
7.Avaliação.

terceira reunião:

l.abertura da reunião pelo(s) animador(es), procurando relembrar os caminhos já
percorridos.
2.passagem da palavra ao coordenador.
3.leitura e discussão da proposta de gerenciamento do grupo.
4.votação da forma de gerenciamento do grupo.
S.aplicação da técnica dos "quebra-cabeças" de grupo"- reforçar a importância da
comunicação entre as comissões, se o grupo houver decidido por essa forma de
gerenciamento.
6.montagem das comissões e eleição de seus coordenadores;
7.montagem da pauta da próxima reunião e escolha de um representante do grupo para
coordená-Ia.
8.Avaliação.

quarta reunião:

l.abertura da reunião pelo(s) animador(es), procurando relembrar os caminhos já
percorridos.
2.passagem da palavra ao coordenador.
3.montagem do calendário de programações (internas e lou externas) do grupo, para os
próximos três meses:
-a partir desse momento, passam a funcionar os cargos ou comissões, dependendo da
opção do grupo:
-explicar a importância de, ao final do segundo mês, avaliar a programação, tendo em
vista a dos próximos três meses:
-enfatizar o papel does) animador(es) - de assessoramento, quando fortem) chamado(s).
4.Avaliação.

Continuidade:
-Procurar acompanhar as atividades do grupo, com o mínimo de interferência.
-Interferir, procurando mostrar alternativas técnicas, quando necessário: a decisão
política é do grupo.

Proposta de Organização Estrutural de Grupos Através de Comissões:

Para que as Comissões funcionem de forma adequada dinamizando as tarefas a serem
realizadas, devem ser observados alguns pontos:
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- o grupo será organizado em três Comissões, cada uma com um coordenador;
-as Comissões reunir-se-ão, quando necessário, sempre com a presença dos seus
coordenadores;
-as reuniões poderão ocorrer:

- no mesmo dia, com uma plenária inicial e uma final
- ou em dias alternados, com a presença dos três coordenadores, em cada uma delas,

para divulgação dos resultados das reuniões das três comissões;
- as decisões que afetem ao grupo como um todo, deverão ser tomadas em Assembléia
com todos os integrantes do grupo convidados a participarem;
- ao final das reuniões devem ser recapitulados os principais pontos de discussão e seus
encaminhamentos, além de reforçar as tarefas destinadas a cada componente do grupo;
- para que todos os participantes do grupo, independente da Comissão a qual pertençam,
mantenham-se informados dos trabalhos e decisões tomadas, é necessário que se realize
em todo início e final de reuniões, informe breves sobre o andamento do grupo como
um todo;
- por ocasião da distribuição de tarefas, para a reunião seguinte, é interessante que
ocorra uma troca entre os componentes da Comissão, para o desenvolvimento do papel
de Coordenador da pauta;
- é aconselhável que ocorram mudanças periódicas dos componentes das Comissões (de
6 em 6 meses, por exemplo), proporcionando a vivência dos membros do grupo em
todas as Comissões;
- é necessário realizar a distribuição de tarefas pertinentes à Comissão, de forma
equilibrada, não sobrecarregando e nem deixando sem tarefas alguns dos membros,
evitando-se a centralização dos trabalhos;
- nas reuniões deverão ser tratados os assuntos relativos à pauta preestabelecida - pelo
grupo, ou pela comissão, de maneira objetiva, não estendendo demais a reunião;
- procurar estabelecer horário "teto" - limite máximo de duração, para realização das
reuniões, de preferência, não ultrapassando duas horas;
- a expedição de documentos de qualquer espécie (convites, convocações, autorizações,
etc.) deve ser feita com tempo hábil (no mínimo uma semana), para que possam ser
tomadas possíveis providências referentes aos assuntos tratados.

A seguir dividiremos o Rol de Tarefas das Comissões em dois tipos de encargos:
l.aqueles que deverão ser desenvolvidos no cotidiano, no dia a dia do funcionamento
das Comissões;
2.aqueles que deverão ocorrer por ocasião da organização de eventos:

Comissão de Coordenação:
A- Rol de tarefas a serem desenvolvidas no cotidiano:
l.providenciar o intercâmbio entre as três comissões;
2.convocar ou convidar para as reuniões;
3.propor a realização de eventos;
4.cobrar e zelar pelo uso das mensalidades(no caso das Associações).
B- Rol de tarefas a serem desenvolvidas na organização de eventos:
• Levantamento de dados sobre a comunidade: locais em que os programas podem ser

realizados; recursos comunitários a serem mobilizados; lideranças existentes nas
diversas áreas culturais; datas mais adequadas para a realização de programas.
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• Execução do plano geral de atividades, estabelecimento dos objetivos específicos de
cada atividade, estabelecimento dos critérios de avaliação, contato com profissionais
que possam orientar atividades especificas.

• Reuniões de orientação para a formação das demais comissões, detalhamento das
tarefas de cada comissão.

• Recrutamento e realização de reuniões com os voluntários para "monitoria" das
atividades.

• Supervisão do andamento das atividades, execução dos ajustes necessários,
adaptações de local, obtenção de alvarás, solicitação de policiamento, obtenção de
transporte, providencias para socorro de eventuais casos graves (ambulância-hospital).

• Recepção dos monitores, entrega de crachás e encaminhamento para comissão de
material - para isso pode ser montada uma equipe especifica.

• Obtenção de recursos financeiros, se necessários e fiscalização de sua utilização.
• Supervisão do desenvolvimento das atividades, verificando seu andamento,

providenciando alterações de urgência, observando o desempenho dos monitores. Para
isso pode ser montada equipe específica.

• Coordenação da avaliação geral ao fim do programa, elaboração de relatório de
avaliação e de projeto de continuidade das atividades.

Comissão de Divulgação
A- Rol de tarefas a serem desenvolvidas no cotidiano:
l.providenciar os convites/convocações para as reuniões;
2.providenciar a correspondência necessária;
3.formulação de um arquivo e sua manutenção;
4.providenciar Atas das reuniões, registros em campeonatos(no caso de Associações),
etc.;
5.providenciar informativos sobre as atividades.
B- Rol de tarefas a serem desenvolvidas na organização de eventos:
• Elaboração de informes sobre a atividade, bem corno do material de divulgação

(circulares, cartazes, folhetos, faixas);
• Contatos com autoridade locais, lideranças culturais, empresários, dirigentes de

entidades, para informação e solicitação de apoio (incluindo patrocínio para confecção
do material de divulgação);

• Contatos com meios de divulgação locais (jornais, revistas, rádio): preparar material
próprio para essa finalidade;

• Contatos com moradores das proximidades do local da atividade, para esclarecê-los e
convidá-los;

• Visitas a escolas, para divulgação entre os alunos;
• Distribuição do material de divulgação, principalmente em locais de grande

concentração pública;
• Elaboração do "croquis" (planta baixa, com legendas) do evento;
+ Sinalização do local e decoração do ambiente;
• Recepção às autoridades e imprensa - preparar material próprio para essa finalidade;
+ Elaboração e envio de oficios de agradecimento, após a realização da atividade;
+ Elaboração e entrega dos certificados dos participantes;
+ .Coleta das notícias publicadas sobre a atividade.
Comissão de Material
A- Rol de tarefas a serem desenvolvidas no cotidiano:
l.providenciar a guarda e zelar pela conservação do material e do patrimônio em geral;
2.providenciar a limpeza e conservação do local das reuniões ou da sede do grupo;
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3.providenciar empréstimos, compras e doações de materiais, quando necessários
B- Rol de tarefas a serem desenvolvidas na organização de eventos:
• Coleta de material junto à comunidade, através de doação ou empréstimo;
• Obtenção de som e palco, quando necessário;
• Compra do material necessário, não obtido por doação ou empréstimo;
• Obtenção de caixa de primeiros socorros;
• Confecção de materiais e de equipamentos necessários;
• Separação do material por atividade;
• Guarda do material durante o período de preparação da atividade;
• Providenciar os crachás dos monitores e da coordenação;
• Transporte do material até o local do evento e distribuição do mesmo pelas várias

atividades;
• Recolhimento do material, no horário previsto, feito junto com monitores de

atividades;
• Devolução do material obtido por empréstimo, no final da atividade, e destinação do

material adquirido ou doado;
• Balanço, após o evento, do material utilizado, anotando eventuais excessos ou faltas.

(faltava o símbolo igual aos outros itens)

Aqui, são apresentadas as três principais comissões para a realização de eventos, mas,
dependendo da atividade, pode-se montar mais comissões específicas, corno as de palco,
recepção de autoridades, higiene e limpeza, por exemplo.

É muito importante que as três comissões trabalhem o tempo todo de forma integrada.
Dessa forma, não existe uma comissão mais importante do que a outra. Todas são
fundamentais para o sucesso do evento.

A autonomia obtida pela comunidade na realização de eventos de lazer, pode ser utilizada
na continuidade dessas programações ou na organização de outras esferas socioculturais.
Para a sua atuação, dessa perspectiva, o animador tem que levar em conta a necessidade do
conhecimento da situação, ou seja, da realidade, interesses e aspirações dos membros da
comunidade; sua participação efetiva no planejamento, organização e avaliação das ações;
e a integração com órgãos e instituições locais, quer em busca de apoio político, ou de
recursos para manutenção e/ou ampliação da ação.

Tudo isso é fundamental quando se atua com o lazer, visto como componente da cultura
historicamente situada, atendendo a valores não apenas de descanso e de divertimento, mas
também de desenvolvimento pessoal e social, o que significa levar em conta seu duplo
aspecto educativo; assim, essa alternativa caracteriza-se como ação sócio-educativa. Situa-
se, ainda, como uma tentativa de minimizar os riscos da atuação de "especialistas", corno o
direcionamento de programações, o oferecimento dos chamados "pacotes de lazer", sua
ação como "censores" e a tendência de valorização de suas preferências.
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Observações:
Recomenda-se a escolha de temas atuais e polêmicos: televisão, eutanásia, abordo, anti-tabagismo,
discriminalização de drogas, violência, etc.
Devido a polêmica causada pela discussão, recomenda-se que se deixe um espaço relativamente grande entre
os dois grupos.

Nome da atividade:
ATAQUE E DEFESA
Conceito:
Dinâmica de grupo, cujo objetivo é mostrar a importância de que cada componente do grupo coloque-se da
perspectiva do outro, antes de tomar decisões que envolvam o coletivo.
Descrição:
O Grupo , dividido em dois sub-grupos, ataca e defende um tema polêmico, escolhido pelo Coordenador,
durante um tempo determinado, frndo o qual as posições dos sub-grupos são invertidas.
O objetivo é mostrar que cada assunto comporta, pelo menos, dois pontos de vista; é necessário levar em conta os
diversos pontos de vista, as diversas possibilidades, antes de tomar decisões.
Recursos necessários:
Animador
Espaço que permita a colocação dos dois sub-grupos.
Som ou megafone, quando necessário
Cadeiras para todos participantes.
Funcionamento:
1.0 Animador/Coordenador escolhe o tema.
2. À escolha do coordenador, um grupo defenderá posições atacando e outro defendendo, determinada
problemática, colocada pelo coordenador, independente de sua posição sobre o assunto;
3. A palavra é dada, por inscrição( braço direito levantado), altemadamente a cada um dos subgrupos, por um
tempo reduzido.
4. Enquanto o participante não for convidado, pelo animador a falar, permanece com o braço levantado.
S.Quando a maioria dos participantes estiver com o braço direito levantado, o animador inverte as posições dos
grupos: o que defendia, ataca e o que atacava, defende.
6. A atividade funciona por mais algum tempo.
7.0s debates chegam ao fim, com reflexão sobre o que ocorreu, durante sua realização, enfatizando a importância
de se colocar do ponto de vista do outro, na discussão de qualquer assunto.
Possibilidades de utilização:
Dependendo do tema, pode ser utilizado por diferentes faixas etárias, e ocasiões.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Em grupos de convivio mais permanente, os temas podem ser escolhidos a partir dos problemas vivenciados
pelo grupo, ou em grupo.
Experiências já desenvolvidas:
Utilizada, pela primeira vez, como dinâmica de grupo, em cursos de capacitação de animadores.
Posteriormente foi realizada em diversas atividades de grupo, em locais variados, incluindo acampamentos e
hotéis.
É usada também em Escolas, grupos de interesse e Convenções.

Elaboração: MARCELLINO, N.

7



Nome da atividade:
ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS
Conceito:
Exposição fotográfica a partir de fotos trazidas pelos membros da comunidade, motivados por convite
formulado com antecedência.
Descrição:
O processo de montagem da exposição ( seleção de fotos, montagem, coquetel de abertura, apresentações
musicais, etc.) é coletivo.
Recursos necessários :
Animador - organizador
Folder de divulgação
Convite para a abertura
Espaço com iluminação e ventilação adequados
Comissão de seleção e organização das fotos e da Mostra.
Painéis, ou outro equipamento para exposição
Opcional- coquetel de abertura
Monitores da exposição - escolhidos entre os J'l'óprios participantes.
Montagem:
É feita a divulgação da Proposta.
Os membros da comunidade mandam as fotos. Elas são selecionadas, agrupadas por temas: arquitetura, moda,
tipos humanos, etc.).
A exposição é montada.
Providencia-se a abertura.
Pode funcionar além do dia da abertura, desde que devidamente monitorada.
Funcionamento:
Procede-se como em qualquer outra exposição.
A diferença é que os membros da comunidade e convidados poderão se reconhecer nas fotos.
Possibilidades de utilização:
A atividade funciona muito bem, a partir de viagens feitas em grupo, em grupos de idosos ( reavivando
lembranças), em comunidades locais (funcionamento como elemento de "memória"), em grupos de interesse,
a partir da temática do grupo, etc.
Pode ser aplicada também em Escolas.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Pode-se adaptar para Acampamentos, Convenções, etc., desde que os participantes sejam avisados com
antecedência, para que possam trazer as fotos.
Em comunidades, a atividade pode ser feita também a partir de objetos trazidos pelos participantes, mediante
convites(objetos de uso pessoal, vestimentas, ferramentas, brinquedos, etc), podendo-se mudar o nome do
evento para "Baú de Recordações", por exemplo.
Experiências já desenvolvidas:
Atividade realizada pela primeira vez com o grupo de convivência de idosos, Solar Amigo, de Bragança
Paulista-SP, promoção conjunta Prefeitura local! SESC-SP.
Já foi desenvolvida em programas de lazer comunitário, em várias cidades.
Outras observações:
A abertura pode contar com coquetel e música relacionados ao período histórico abrangido pelas fotos.-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
CLÍNICA DO RUMOR- "COXIXO"-
Conceito:
Dinâmica de grupo cujo objetivo é mostrar a importância da comunicação dentro do grupo.
Descrição:
O coordenador pedirá a cinco pessoas que saiam da sala. Em seguida, contará um fato que deverá ser anotado, por
todos os presentes, em papel, ou guardado na memória ..
Recursos necessários:
Animador
Espaço
Cadeira
Opcional:
-Papel e lápis ou caneta para cada participante anotar a história original e a [mal
-registro documental em fotos, som, e/ou vídeo.
Montagem:
Convida-se as pessoas a participarem.
Elas são dispostas, num grande círculo. O animador pedirá a cinco pessoas que saiam da sala. Em seguida,
contará um fato que deverá ser anotado, por todos os presentes, ou apenas memorizado. Nesse caso, o animador
deverá ter a história original escrita.
Funcionamento:
O animador escolherá um membro do grupo, que relatará, sem consultar o escrito, o fato, ao primeiro componente
do grupo, que será convidado a retomar a sala; este, por sua vez, relatará ao Segundo, e assim sucessivamente. O
último dos cinco que retomar, contará o fato ao grupo, que escreverá, ou memorizará.
As duas histórias são comparadas.
A importância da comunicação no grupo é frisada pelo animador, a todos os participantes.

Possibilidades de utilização:DIndepende de faixa etária, desde que a história seja devidamente
adaptada.DPode ser utilizada como dinâmica de grupo em Cursos, Convenções, ou "quebra gelo", em grupos
os mais diversos, em diferentes ocasiões e equipamentos.
Possibilidades(necessidades) de adaptação: DPode-se aplicar a técnica em dois momentos. DUm como o
colocado acima, e outro, com o registro escrito passando de contador para contador. DAo [mal, comparam-se
os resultados. D
Experiências já desenvolvidas: DUtilizada, pela primeira vez, como dinâmica de grupo, em cursos de
capacitação de animadores, promovidos pelo SESC-SP.DPosteriormente foi realizada em diversas atividades
de grupo, em locais variados, incluindo acampamentos e hotéis.
Outras observações: DO registro em áudio e/ou vídeo pode ser exibido para os participantes, ao [mal da
atividade.
Elaboração: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
ESCOLINHA DE JARDINAGEM
Conceito:
Plantação de pequenos vasos de planta, em atividades para grande público.
Descrição:
Cada participante planta um pequeno vaso de planta, recebendo as indicações de como fazê-lo , e também de
como cuidar (luz, umidade, etc.) posteriormente.
Recursos necessários :
6 bancadas feitas com cavaletes, ou pequenas mesas - 6 recipientes, tipo engradado. 7 animadores- um para
cada bancada, e um geral.
Pregos grandes - Vasinhos - podem ser copos descartáveis de 600 ml.
Mudas de plantas - de preferência de pequeno porte.
Pedriscos - Regador com água. - Pequenos impressos com os principais cuidados com o tipo de espécie
plantada.
Montagem:
As 6 bancadas são colocadas em seqüência.
Atrás de cada uma fica um animador. Em cima de cada uma o material necessário à fase.
O público passa pela frente de cada bancada.
Na primeira, o animador distribui o copo e pede ao participante para que o fure. Explica que a planta precisa
de escoamento de água.
Na Segunda, o participante pega um punhado de pedrisco e coloca no fundo do copo. Explica-se a
necessidade de filtragem, antes do escoamento da água.
Na Terceira, o participante coloca um punhado de terra, e faz um pequeno buraco com um dos dedos.
Na Quarta, pega-se a muda e planta-se. Explica-se que é necessário firmeza, para fixar a planta.
Na Quinta o copo é preenchido com terra até a "boca".
Na Sexta pega-se o regador, rega-se o "vaso" e distribui-se o pequeno impresso com os cuidados necessários.
Funcionamento:
A montagem praticamente dispensa a explicação do funcionamento.
O participante, ao percorrer as 6 bancadas, participa do processo de plantio do vaso, e o leva para sua casa, ou
outro local desejado.
Possibilidades de utilização:
Atividade dirigida prioritariamente a crianças.
Funciona também com outras faixas etárias.
Pode funcionar isoladamente, em Escolas, Acampamentos, Clubes, Parques e Jardins, ou
pode fazer parte de eventos maiores dedicados ao verde, e à Ecologia, como Feiras do Verde, caminhadas
ecológicas, trilhas, etc.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
As mudas podem ser substituídas por "estacas", ou sementes.
Nesses casos é interessante ou a exposição da planta crescida, em vasos, ou em ilustrações.
Os copos plásticos podem ser substituídos por pequenos "broches", em forma de "dedal", confecionando-se
assim, "jóias" vivas.
Experiências já desenvolvidas:
Atividade vivenciada, pela primeira vez, no evento Feira do Verde, realizado em Sorocaba-SP, promoção
conjunta SESC-SP e Prefeitura local.
A partir daí já foi desenvolvida, como parte de eventos, ou como atividade isolada, em diversas comunidades.
Outras observações:
Pode ser usada em escolas, em datas comemorativas, ou fazendo parte de ações temáticas mais amplas.-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C
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Nome da atividade: EXPO VERDE, FEIRA DO VERDE

Conceito:
Exposição e venda de plantas, com atividades correlatas.

Descrição:
Exposição tradicional de plantas, com ou sem vendas, com atividades correlatas, dentro da temática do verde,
ou ecológica.
Recursos necessários :
Grande espaço - de preferência parque ou jardim
Expositores
Stands ou barracas
1 animador para coordenação
Pelo menos 1 animador para cada uma das atividades complementares
Materiais e pessoal para as atividades complementares variarão de acordo com elas)
Material de divulgação
Material de sinalização
Ambulância ou equipe de primeiros socorros (para grandes eventos)
Pessoal de apoio, para montagem, manutenção e desmontagem
Montagem:
Convidam-se os expositores. As regras de funcionamento e montagem são discutidas, em reuniões
especificas, com a comunidade local e os expositores.
Divulga-se a atividade.
Funcionamento:
Com
atividades fixas- Exposição e venda de plantas, Hospital de plantas - onde os participante levarão suas plantas
"doentes" para consulta, exposições de filatelia, numismática, de artes plásticas, fotografia, etc., relativas a
temática, oficinas de jardinagem, de arte ( com a temática especifica)
especiais - apresentações artísticas e esportivas relativas ao tema
paralelas- cursos de plantas para interiores, horticultura, minhocultura, etc., lançamento de concursos
fotográficos, de literatura, etc.

Possibilidades de utilização:
Pode ser realizada como atividade especifica, ou parte de evento de âmbito maior.° tempo de funcionamento varia de um período, a dias e semanas.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
As adaptações deverão ser feitas, dependendo da amplitude da atividade.

Experiências já desenvolvidas:
A primeira experiência ocorreu em Sorocaba-SP, em atividade de lazer comunitário, desenvolvida pela
Prefeitura local, em conjunto com o SESC-SP.
Já foi desenvolvida, em âmbito menor, em clubes, e outras comunidades.

Outras observações:
Recomenda-se que as plantas sejam adquiridas, acompanhadas de folhetos que expliquem os cuidados que
requerem.
Quando for parte de Políticas Publicas, dependendo do sucesso da atividade, poderá ser incluída no calendário
de eventos, da cidade.

-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
FEIRA DA BARGANHA, FEIRA DE TROCAS, OU TROCA-TROCA
Conceito:
Exposição e troca de objetos, coleções, e materiais diversos, onde não é permitido o uso de dinheiro (valor),
nas transações ocorridas.
Descrição:
O processo de montagem da exposição ( seleção, montagem, coquetel de abertura, apresentações musicais,
etc.) é coletivo.
Recursos necessários :
Animador - organizador
Folder de divulgação
Convite para a abertura
Espaço com iluminação e ventilação adequados
Comissão de seleção e organização das fotos e da Mostra.
Painéis, bancadas, ou outro equipamento para exposição
Opcional - coquetel de abertura
Monitores da exposição - escolhidos entre os próprios membros da comunidade
Montagem: E feita a divulgação da Proposta.
Os membros da comunidade participantes trazem os seus objetos para troca, montam suas bancadas, podendo
fazer as trocas entre si, ou com visitantes.
Providencia-se a abertura.
A montagem das bancadas pode ser distribuída, espacialmente, por grupos temáticos: gíbis, cds, brinquedos,
antigüidades, etc.
Pode funcionar além do dia da abertura, desde que devidamente monitorada.
Funcionamento:
Procede-se como em qualquer outra exposição.
A diferença é que os membros da comunidade participantes e convidados deverão observar rigorosamente a
regra da "troca", da barganha.
Possibilidades de utilização:
A atividade funciona muito bem, independentemente de faixa etária.
Funciona, inclusive, entre gerações.
Pode ser aplicada também em Lazer Comunitário, promovido por órgãos públicos e em Escolas.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Pode-se adaptar para Acampamentos, Convenções, etc., desde que os participantes sejam avisados com
antecedência, para que possam trazer os objetos para troca.
Experiências já desenvolvidas:
Atividade vivenciada, pela primeira vez, em Sorocaba-SP, em evento co-promovido pelo SESC e Prefeitura
local.
Já foi desenvolvida em programas de lazer comunitário, em várias cidades.
Também já foi realizada em Acampamentos e Convenções.
Outras observações:
A atividade pode fazer parte do calendário de eventos de determinada Comunidade.
A Feira da Barganha de Sorocaba funcionou durante muitos anos.

-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
FESTIVAL DE JOGOS GIGANTES
Conceito: Evento que reúne diferentes jogos, com inversão de tamanho de jogos de mesa, para gigantes.

Descrição: Consiste na montagem e utilização de jogos de mesa, em tamanho descomunal.
Exemplos:
Tabuleiros de dama, pintados em lonas de 4 x 4, com pedras confeccionadas em a partir de placas de
compensado.
Quebra-cabeças podem ser confeccionados a partir de placas de compensado, ou duratex, ou assemelhado,
pintadas e recortadas aos moldes das peças tradicionais.
Geralmente as ''bases''(tabuleiros, caminhos, etc.) são pintados em lonas, ou no chão, e as "pedras" feitas a
partir de madeira. Outros materiais podem ser adaptados. Os palitos dos jogos tradicionais, podem ser
transformados em cabos de vassoura, ou varetas inteiras de pipa.
Em jogos que envolvam dados, esses podem ser confeccionados a partir de blocos de espuma, com ou sem
capas de pano.
Recursos necessários: Os materiais variam de acordo com os jogos. Os mais comumente usados são lonas,
placas de compensado, latas, blocos de espuma, tinta, pincéis.
Grandes espaços.
Som ou megafone, dependendo do local.
Animadores para orientação, por grupo de jogos.
Montagem: Distribuição dos jogos pelo espaço ( recomenda-se planejamento anterior verificando-se espaços
sombreados, e choque com outras propostas, a serem desenvolvidas concomitantemente).
Funcionamento: Convidar o público a participar, fixando limites para rodízio de utilização. Fazer
demonstrações de jogos pouco conhecidos.

Possibilidades de utilização:
Grandes espaços, em locais fechados e/ou abertos. Usa-se a mesma classificação de faixa etária dos jogos
originais, ou pode-se adaptá-Ia.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:Os Tabuleiros podem ser pintados no chão, principalmente em
locais de uso permanente, como escolas, por exemplo. As "pedras" podem ser confeccionadas a partir de
tampas de latas, de tamanhos os mais variados. A grande vantagem da pintura em lonas é a mobilidade.
Pode-se adaptar para gigante qualquer jogo de mesa. Pessoas podem fazer as vezes de "peças", em jogos de
tabuleiro, ou de "caminhos".
Em conjunto, ou separadamente, pode ser desenvolvido o "Festival de Micro Jogos": Evento que reúne
diferente jogos, com inversão de tamanho de jogos de quadra, ou de mesa grandes, para micro jogos.
Exemplos:
Mini sinuca, com "mesa" reduzida, bolas de gude e pequenos "tacos".
Mini ping-pong, mini boliche, etc.

Experiências já desenvolvidas:Atividade desenvolvida pela primeira vez, em evento específico, realizado em
Sorocaba-SP, promoção conjunta SESC-SPlPrefeitura local.
A partir daí foi desenvolvida em diferentes cidades, por diversos Grupos e Organizações, em equipamentos
variados, como escolas, Clubes, etc ..
Outras observações:
Os jogos atingem não apenas os jogadores, mas também os espectadores, que poderão ser despertados para
novas possibilidades, inclusive aprendendo suas regras de funcionamento
A confecção dos jogos pode ser considerada, dependendo das circunstâncias, uma atividade de lazer , de
BRICOLAGEM(CONSULTAR), dividida em oficinas de marcenaria, desenho, pintura, trançado(para redes,
caçapas), etc.
Assim, se os jogos gigantes forem utilizados numa atividade de lazer comunitário, por exemplo, na semana
que a antecede, pode ser realizado evento específico de BRICOLAGEM que objetive sua construção.

-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade: INTERARTE CONTA .... MULTIARTE CONTA ...

Conceito:
Evento que promove a Interação (Inter), ou reunião (Multi) de varias manifestações artísticas, em tomo de
um único tema.
Descrição:
Reunião temporal e espacial de manifestações artísticas variadas ( cinema, musica, teatro, fotografia, artes
plásticas em geral, etc.), em tomo de um tema.
Recursos necessários :
Equipamento especifico médio e polivalente, ou espaço adaptado.
1 animador coordenador
Material de divulgação
Materiais e pessoal, de acordo com a programação.
Sistema de som.
Montagem:
Elege-se um tema, e a partir dele, é elaborado projeto especifico, em que se pesquisa as manifestações
artísticas disponíveis relativas a ele, para contá-lo.

Funcionamento:
A programação e montada com atividades fixas, especiais e paralelas, podendo abranger de um periodo do
dia até semanas.
Envolve mostras de cinema ( curtas e longas), apresentações musicais, teatrais, exposições, oficinas, palestras
e mesas redondas, etc., todas relacionadas a temática.

Possibilidades de utilização:
Pode se constituir em atividade especifica, ou fazer parte de uma programação mais abrangente.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Dependerão da amplitude da atividade, e da programação.

Experiências já desenvolvidas:
A primeira experiência foi vivenciada no SESC-Campinas, com os projetos Interarte conta Memória Cultural,
Interarte conta Trabalho, e Interarte conta Ecologia.
A partir daí a atividade foi adaptada e desenvolvida em diversas programações de Prefeituras Municipais e
Clubes.

Outras observações:
O nome é uma homenagem as memoráveis montagens do Teatro de Arena-SP, como Arena conta ... Zumbi,
Tiradentes, etc.
Presta-se a comemoração de datas - Dia da arvore, do índio, do trabalho, Semanas variadas, etc.
Engloba coquetéis de lançamento das exposições, de livros, etc.
Pode-se fazer publicação especifica, de apoio, incluindo resumo das palestras e mesas redondas, criticas dos
filmes, das pecas, informações sobre os artistas participantes, e sobre a temática, etc.
Elaboração: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
MEU TEMPO DE CRIANÇA, ou BRINCANDO DE ANTIGAMENTE
Conceito:
Atividade de resgate de brinquedos, brincadeiras, usos e costumes tradicionais, através de encontro de
gerações. Inclui balcões de confecção de brinquedos tradicionais, a partir de materiais específicos.
Descrição:
Espaço para o desenvolvimento de brincadeiras tradicionais, exposição e venda de "quitutes e guloseimas"
também tradicionais, tipos característicos tradicionais, danças, etc.
Espaço para aprendizagem de confecção e utilização de brinquedos variados.
Os brinquedos poderão ser tradicionais e/ou criados.
Podem utilizar diferentes materiais e serem de tamanhos variados( carrinhos de madeira, telefones sem fio,
"cascos de cavalo", bonecas de pano, petecas de palha de milho, "bichinhos" de legumes, pernas de pau,
"saquinho e bugalho - três marias", etc.)
As brincadeiras tradicionais poderão ser fruto de pesquisa, assim como os "quitutes e guloseimas", tipos
tradicionais, danças, e etc.
Recursos necessários:
Bancadas - tábuas com cavaletes, ou mesas.
Animadores. Painéis explicativos do processo de confecção.
Material de consumo - varia de acordo com cada brinquedo a ser confeccionado, ou cada brincadeira a ser
desenvolvida. São recolhidos através de campanha, junto a escolas da comunidade.
"ferramentas": varia de acordo com cada brinquedo a ser confeccionado (geralmente tesouras, furadores,
grampeadores, agulhas, moldes, martelos, alicates, etc.)
equipamento para exposição e venda dos comestíveis
Montagem:
A existência das bancadas e o material já "denunciam" a atividade, não havendo necessidade de muito convite
para participação.
Separam-se as bancadas, por material predominante na confecção: madeira, lata, pano, etc.
Pode-se colocar um painel explicativo da confecção de cada jogo como orientação a ser seguida.
Quanto às brincadeiras são distribuídas em diferentes locais, de acordo com o "croquis" do evento,
procurando os pontos mais adequados.
As barracas com os comestíveis deverão ser montadas pelos responsáveis, com autorização da vigilância
sanitária.

Funcionamento:
Os participantes passam pelas bancadas, tematizadas por tipos de brinquedos, aprendem a fazê-los, como
utilizá-los, e os levam para suas casas ou outros locais.
Já quanto às brincadeiras, os animadores deverão convidar o público a participar.
Os tipos característicos estarão presentes em pontos determinados, ou circulando entre o público ( lambe-
lambe, vendedores tradicionais com pregões, etc.
Possibilidades de utilização:
Atividade propícia a "encontro entre gerações" - crianças e idosos, por exemplo, pelas oportunidades de troca
de experiências de vida e de habilidades.
Pode-se utilizar em evento específico ou como parte de projeto mais amplo.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Os brinquedos poderão ser confeccionados coletivamente, utilizados, e, posteriormente doados para grupos e
instituições.

Experiências já desenvolvidas:
Atividade realizada, pela primeira vez, como parte do evento Meu tempo de criança, realizado em Sorocaba-
SP, em promoção conjunta SESC-SP e Prefeitura local.
Posteriormente já foi adaptada e desenvolvida, como parte de eventos, ou atividade isolada, em Clubes,
escolas, Condomínios, Acampamentos e programas de Lazer comunitário.
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Outras observações:
Em comunidades e/ou Escolas, a atividade pode ser o encerramento de pesquisa e redação efetuada por
alunos, junto a seus pais e avós, possibilitando a formação de um banco de dados sobre brinquedos e
brincadeiras tradicionais.° resultado da "pesquisa" poderá se constituir em banco de dados específico, que poderá ficar na Biblioteca
da Escola e/ou comunidade.
Pode-se, também, fazer um exercício de adaptação de brinquedos tradicionais, cujos materiais não são
encontrados mais com facilidade, com a utilização de novos materiais, hoje abundantes.
Os "quitutes e guloseimas" podem ser vendidos ou distribuídos acompanhados das respectivas receitas, ou
comporem um "livro" de receitas, a ser lançado na ocasião, pelos seus autores. Essa parte do evento pode
ficar sob responsabilidade do grupo de idosos local.
Se o objetivo da atividade for O de encontro de gerações, recomenda-se que os monitores sejam resultados de
cursos de capacitação entre idosos e jovens.° local pode ser decorado de acordo com a época representada.
Podem ser apresentadas atrações musicais, de dança, demonstrações esportivas, etc., da época retratada.
Dependendo da duração, o evento pode ser encerrado com baile em praça pública, com conjunto ou orquestra,
com músicas e ritmos da época retratada.
Elaboração: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
MOMENTO DO BRICOLAGEM
Conceito:
Reunião, num mesmo espaço de diversas bancadas para ensino/aprendizagem de pequenos consertos e
atividades domésticas, com ênfase à capacidade do uso das mãos.
Descrição:
Espaço para aprendizagem de atividades de bricolagem - consertos domésticos, pequenas construções,
cuidados com animais, etc.
Pode utilizar diferentes bancadas temáticas, a partir do "oficio" predominante: marcenaria, hidráulica,
mecânica, etc.
Recursos necessários :
Bancadas - tábuas com cavaletes, ou mesas. Especialistas nas áreas abrangi das.
Animadores. Painéis explicativos do processo de conserto, ou construção, ou cuidados específicos.
Material de consumo - varia de acordo com cada tipo de bricolagem ( alvenaria, hidráulica, elétrica, etc.)
"ferramentas": varia de acordo com cada conserto, construção, ou cuidado ( geralmente martelos, chaves de
fenda, tesouras, furadores, serras, serrotes, chaves de variadas finalidades, etc.
Montagem:
A existência das bancadas, o material e as ferramentas já "denunciam" a atividade, não havendo necessidade
de muito convite para participação.
Em todo caso, é bom convidar as pessoas a trazerem, de suas casas, os materiais e equipamentos quebrados,
ou com mal funcionamento, para ser consertados.
Pode-se efetuar demonstrações, como por exemplo, na bancada de alvenaria, ensinar como construir uma
churrasqueira, ou "chapiscar' um muro, etc.
Separa-se as bancadas, por material predominante na demonstração, cuidado, ou conserto.
Pode-se colocar um painel explicativo para cada bancada, como orientação a ser seguida. Por exemplo:
passos a serem seguidos para trocar a resistência de um ferro, ou trocar o "courinho" da torneira, ou a forma
correta de dar banho em animais, etc.
Funcionamento:
As pessoas vivenciam as orientações, as demonstrações e efetuam os consertos, sob orientação dos
animadores e técnicos especializados.
Possibilidades de utilização:
Pode se constituir em evento específico, ligado aos conteúdos manuais do lazer, ou fazer parte de
programação mais ampla e diversificada, como um programa de lazer comunitário, por exemplo.
Presta-se, de acordo com a proposta de cada conserto, demonstração ou orientação, a diferentes faixas etárias,
e grupos de interesse.
Destinam-se a públicos variados - São muito bem aceitas entre adultos - Podem ser realizadas ao ar livre, em
ambientes como praças, pátios de supermercados, ou locais fechados, como salas e quadras, por exemplo.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Incluir outros "serviços" domésticos, como amolar facas e tesouras, com tipos tradicionais, pontos e formas
de corte diferenciadas em corte-costura, confecção de "decorações"a partir de legumes e frutas, etc.
Experiências já desenvolvidas:
Atividade realizada pela primeira vez, em evento conjunto SESC-SP /Prefeitura Municipal de Sorocaba-SP.
Posteriormente, já foi realizada em estacionamentos de supermercados, Escolas, Clubes de Empresas, e
programas de Lazer comunitário.
Outras observações:
Pode-se obter patrocínio de Supermercados, revistas de bricolagem e empresas de ferramentas.
Pode-se ter ponto de consulta e leitura de publicações especializadas em bricolagem.
Recomenda-se a não fixação de preconceitos ou estereótipos: atividades tradicionalmente feitas por mulheres,
sendo oferecidas exclusivamente para elas, e vice-versa, por exemplo

-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade:
NOVOS USOS PARA ...
Conceito:
Dinâmica de grupo cujo objetivo é demonstrar a supremacia do trabalho de grupo sobre o individual, mesmo
quando o grupo ainda não teve tempo de maturação para se constituir como tal, funcionando ainda como
somatória de pessoas.
Descrição:
Enunciado a ser "passado" para os participantes:
No espaço abaixo, enumere novos usos, diferentes daquele para o qual ele já foi concebido, para o objeto
colocado no centro do grupo; para isso você terá três minutos. A tarefa é individual. Esgotado o tempo, não
escreva mais nada.
Verifique quantos itens você conseguiu enumerar; anote aqui
Verifique quantos itens o membro do grupo que produzir mais conseguiu enumerar; anote aqui
Verifique quantos itens o grupo conseguiu enumerar; anote aqui
Recursos necessários:
Espaço - Animador - Folha de papel, lápis ou caneta para cada participante.
Cadeiras para os participantes. - Som ou megafone, dependendo do tamanho do grupo.
Montagem:
Os participantes são convidados a participar. Sentam-se em círculos. O animador explica a atividade ..
Funcionamento:
Durante um tempo determinado (três a cinco minutos), cada um dos participantes, escreve na folha de papel,
a maior quantidade de usos diferenciados, para um objeto, a ser colocado no centro do círculo, pelo animador,
diferente do uso para o qual o objeto foi planejado.
A tarefa é individual.
Com o tempo esgotado, o animador verificará o participante que obteve o maior número. Anota
Pede a cada um que compare esse número com o seu próprio número de novos usos para o objeto.
Esse participante coloca em voz alta todos os novos usos, que são anotados pelo animador.
Em seguida, cada um dos componentes do grupo, colocará em voz alta, os novos usos diferentes daqueles já
colocados.
O animador ''brinca'', fazendo comentários sobre os mais interessantes.
Finalmente, pede-se aos participantes que comparem o número a que o grupo chegou, com o que o "mais
criativo" obteve, e o índice individual de cada um.
O animador coloca a supremacia do trabalho de grupo sobre o individual, ainda quando o grupo seja apenas
somatório de esforços individuais.
Possibilidades de utilização: O Independe de faixa etária, desde que as pessoas entendam o significado de um
grupo. Pode ser utilizada como dinâmica de grupo em Cursos, Convenções.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Pode ser utilizada em grupos de convivio mais permanente, ou em grupos em constituição. ORecomenda-se a
utilização de objetos de uso corriqueiro pelo grupo.
Experiências já desenvolvidas:
Utilizada, pela primeira vez, como dinâmica de grupo, em cursos de capacitação de animadores.
Posteriormente foi realizada em diversas atividades de grupo, em locais variados, incluindo acampamentos e
hotéis.
É usada também em Escolas, grupos de interesse e Convenções.
Observações:

-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C
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Nome da atividade:
OFICINAS DE JOGOS DE MESA
Conceito:
Balcões de confecção de jogos de mesa
Descrição:
Espaço para aprendizagem de confecção e utilização de jogos de mesa variados.
Recursos necessários:
Bancadas - tábuas com cavaletes, ou mesas.
Animadores. Painéis explicativos do processo de confecção.
Material de consumo - varia de acordo com cada jogo a ser confeccionado ( geralmente papel cartão, revistas,
cola, pincéis, tintas, canetas, etc.)
"ferramentas": varia de acordo com cada jogo a ser confeccionado ( geralmente tesouras, furadores,
grampeadores, etc.)
Embalagens para guarda dos jogos: envelopes, caixas, sacolinhas ( que também poderão ser confeccionadas
no local). Etiquetas para identificação dos jogos nas embalagens.
Regras de uso dos jogos, impressas (podem ser utilizadas as mais variadas formas).
Montagem:
A existência das bancadas e o material já "denunciam" a atividade, não havendo necessidade de muito convite
para participação.
Pode-se colocar um painel explicativo da confecção de cada jogo como orientação a ser seguida.
Funcionamento:
Os participantes passam pelas bancadas, tematizadas por tipos de jogos, aprendem a fazê-los, como utilizá-
Ias, e os levam para suas casas ou outros locais.
Podem ser feitas demonstrações de cada um dos jogos, torneios, simultâneas, etc.

Possibilidades de utilização:
Recomendada para crianças, mas de possível utilização por outras faixas etárias.
Pode ser utilizada em evento específico, como parte de um evento maior que tematize jogos, ou como parte de
evento maior com atividades múltiplas.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Os jogos poderão ser confeccionados coletivamente, utilizados, e, posteriormente doados para grupos e
instituições.
Experiências já desenvolvidas:
Atividade realizada, pela primeira vez, como parte do evento Festival Cuca fresca, promoção conjunta da
UNICAMP, em projeto de extensão, e Comunidade da Vila 31 de março, Campinas-SP., que tematizou o jogo
de xadrez.
Posteriormente já foi adaptada e desenvolvida, como parte de eventos, ou atividade isolada, em Clubes,
escolas, Condomínios, Acampamentos e programas de Lazer comunitário.
Outras observações:
Alguns tipos de jogos passíveis de serem confecionados:
Damas- tabuleiros de papel cartão, pintados e tendo como "pedras" tampinhas de garrafas pintadas ( ou umas
usadas a cara e outras a coroa), ou cabos de vassoura, cortados e pintados.
Xadrez - tabuleiros de papel cartão e peças confecionadas em argila ou "massinha".
Quebra-cabeças - gravura colocada em papel cartão recortada.
Jogo da memória - duas gravuras iguais, colocadas em papel cartão e recortadas em pequenos quadrados.
Para essa finalidade, pode-se usar, ainda, duas revistas em Quadrinhos iguais.-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.
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Nome da atividade: PASSEIO DA ALEGRIA

Conceito:
Variação do Passeio à pe, ou de bicicleta, com a inclusão de estações especificas, onde os participantes
poderão vivenciar ou assistir atividades variadas.
Descrição:
Passeio a pé, ou de bicicleta, por trajeto interessante, dividido em vários pontos de parada - estações, em cada
um dos quais será proposta em atividade especifica.
Recursos necessários:
Trajeto interessante, do ponto de vista histórico, urbanístico, arquitetônico, sentimental, etc. - Animador
coordenador - Animadores em cada ponto de parada- estações - Recursos materiais e de pessoal específicos,
de acordo com a programação de cada parada - Som ou megafone ( dependendo da amplitude da atividade)-
Batedores e sinalização adequada, quando for realizada em vias publicas (nesse caso e necessária licença do
órgão competente de transito), ambulância ou equipe de primeiros socorros. Material de divulgação.
Montagem:
Prepara-se o trajeto, tomando as providencias requeridas para cada tipo de passeio, montando-se a
programação de cada estação.
Divulga-se a atividade ( as estratégias dependerão da abrangência)
Funcionamento:
Funciona como um passeio a pé, ou ciclístico tradicional, iniciando-se por uma estação como uma
apresentação ou vivência, prosseguindo-se pelo trajeto escolhido, que incluirá outras paradas, em estações
com atividades diferenciadas, como por exemplo - aulas abertas de ginástica, shows de mágicos,
apresentações musicais, esportivas, etc
Possibilidades de utilização:
A idéia pode ser aplicada numa simples caminhada, ou se constituir em evento mais elaborado.
Possibilidades(necessidades) de adaptação:
Os trajetos e paradas deverão estar de acordo com a faixa etária e condições dos participantes.
Pode ser realizada como Caminhada, em trajetos históricos, em que cada estação será desenvolvida em
espaço ou monumento importante, com a entrega de folheto alusivo, ou explicação detalhada.
Nesse caso, as apresentações e vivências deverão estar de acordo com o significado do trajeto.
Recomenda-se que, em trajetos mais longos, a penúltima estação seja com uma apresentação musical
empolgante- samba, axé-music- que dite o ritmo do final do passeio. Nesse caso, a ultima estação poderá
incluir um lanche comunitário, ou a distribuição de lanches.
Pode ou não haver premiações.

Experiências já desenvolvidas:
A primeira experiência vivenciada ocorreu em Sorocaba-SP, em trabalho de lazer comunitário, desenvolvido
conjuntamente pelo SESC-SP e Prefeitura Local.
A primeira caminhada histórica foi vivenciada em Itu-SP, em trabalho de lazer comunitário, que visava a
valorização do patrimônio colonial, em promoção conjunta do SESC-SP e Prefeitura Local.
Outras observações:
Pode-se lançar um concurso fotográfico, entre os participantes do passeio, avisados com antecedência, e
posteriormente montar uma exposição temática, como forma de chamar a atenção para o tema- ecologia,
preservação histórica, etc.
No caso de premiações recomenda-se a não utilização de categorias que possam humilhar os participantes,
como o mais gordo, o mais baixo, etc.

-Elaboraçao: MARCELLINO, N.C.

---
I
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TERRI.TÓRIOS DO LAZER:
SÓCIOCULTURAL1

PANORAMAS E REFLEXÕES SOBRE A ANIMAÇÃO

Débora Alice Machado da Silva2

É fundamental viver a própria existência como algo unitário e verdadeiro, mas também como um
paradoxo: obedecer para subsistir e resistir para poder pensar no futuro. Então a existência é produtora
de sua própria pedagogia.

MILTONSANTOS(2000)

Pensar os "territórios do lazer' pressupõe o esclarecimento da dupla intencionalidade deste

capítulo, de apresentar os panoramas da animação sociocultural no Brasil e na França; e de aprofundar as

reflexões em torno da animação entendida como uma das facetas do lazer, destacando suas

particularidades na realidade brasileira e apontando caminhos para ampliar seu debate.

Buscamos na geografia alguns subsídios para compreendermos o conceito de território, que

extrapola a mera justaposição de elementos naturais e dos sistemas de coisas criadas pelo homem,

abarcando a identidade que se constrói num determinado espaço físico/geográfico. Ou seja, os territórios

não se constituem como campos neutros, são fruto da população que os vivenciamlintegram, fruto das

diferentes apropriações a que são submetidos, das trocas materiais neles existentes, da ação e da vida

neles presente. Daí emerge o fato e o sentimento de pertencimento àquilo que nos pertence, construindo

uma relação mais aprofundada e consciente com o espaço que nos cerca.

Ao propor a análise de duas realidades geográficas e culturais distintas fez-se necessário

entender que cada uma delas se apresenta como espaço de manifestação de verdadeira esquizofrenia,

posto que são 'territórios' que acolhem e beneficiam vetores da racionalidade dominante, mas que

também permitem a emergência de outras formas de vida. Este estado caótico, próprio dos territórios,

desempenha papel ativo na formação da consciência de suas populações (Santos, 2000).

Ao mesmo tempo que construimos nossas casas, nosso trabalho e nossas práticas de lazer, esses

também nos constroem numa relação constante, tensa e paradoxal. No entanto, a idéia de povo e nação

depende exatamente de um aprofundamento dessas relações que são constituídas na medida em que o

'espaço' adquire significados e significações. Neste sentido, deixamos de lado a idéia de 'espaço' e

buscamos o entendimento dos 'lugares' que se delineiam, particulares em seus significados, revelando e

realizando o mundo em seus tempos históricos, tornando-o campo de múltiplas experiências.

Para Santos (2000, p.1l2) "os lugares são, pois, o mundo que eles reproduzem de modos

específicos, individuais e diversos. Eles são singulares, mas são também globais, manifestações de uma

totalidade-mundo, da qual são formas particulares". Desta forma, não poderíamos restringir

I Este texto foi elaborado com base na fala apresentada na abertura do I Encontro de Animadores
Socioculturais, realizado no XVII ENAREL - Encontro Nacional de Recreação e Lazer, em novembro de
2005, em Campo Grande - MS.
2 Licenciada em Educação Física e bacharel na modalidade Recreação e Lazer, ambas pela UNICAMP.
Especialista em "Lazer e Educação" pela faculdade Paris 13 (França). Mestranda em Educação Física pela
Unimep. Integrante do Grupo de Pesquisa em Lazer (GPL). Docente da Faculdade de Americana e
professora da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Há oito anos desenvolvendo ações e
pesquisas na área do Lazer. Membr~ do GPL- Grupo de Estudos do Lazer.

1



a discussão em tomo da animação sociocultural apenas num aspecto global, o que nos remeteria

a pensar a influência francesa de forma colonizadora, passível de ser inserida no contexto

brasileiro. É fundamental discutir as semelhanças existentes nos dois contextos mas,

sobretudo considerar as múltiplas influências existentes na realidade brasileira, o que justifica a

emergência em ampliarmos o debate sobre a temática para entendermos determinadas

particularidades.

Considerando a animação sociocultural como um dos territórios do lazer e, ao

mesmo tempo, como manifestação que se particulariza em diferentes lugares (no caso,

Brasil e França), podemos situá-Ia como espaço vivido e vivificado pelas tensões que

são próprias do 'lugar' e, também como universo de influências advindas de outras

realidades. Ou seja, atualmente, considerando a velocidade da informação e da difusão

do conhecimento, rompe-se a antiga oposição entre o mundo e os 'lugares' e, no caso da

animação (mas não só dela), "a informação mundializada permite a visão, mesmo em

flashes, de ocorrências distantes. O conhecimento de outros lugares, mesmo superficial

e incompleto, aguça a curiosidade" (Santos, 2000, p.116).

Por um lado, esta curiosidade nos remete a verificar as semelhanças e as

diferenças da animação sócio-cultural nos dois contextos analisados. No entanto, a

'descoberta das diferenças' perde seu sentido se não for acompanhada de uma 'tomada

de consciência da diferença', o que acarretaria lidar com a informação geral,

fragmentada, buscando situá-Ia num contexto e processo histórico crítico que, em última

análise é um dos responsáveis pelas particularidades da animação no Brasil e na França.

Inicialmente é importante destacarmos a contemporaneidade do lazer e da

animação sociocultural. Na França, esses termos surgem com a industrialização,

processo que se instaura concomitantemente a urbanização. No caso do Brasil, tendo em

vista o fato da industrialização ter acontecido antes da urbanização, estes termos

começam a aparecer a partir da organização urbana da sociedade, ou seja, na transição

do século XIX para o século XX, momento em que novas formas de habitar, trabalhar e

se divertir passaram a ser necessárias.

Neste período os divertimentos passam a estar vinculados à questão do consumo

de bens industrializados e predominando propostas de lazer dirigido, um contexto bem

diferente daquele vivenciado na sociedade rural. Muitas inciativas no campo do lazer

surgiram nesta época, buscando, em parte, reduzir o impacto causado pela nova ordem

urbano-industrial, destacando a promissoriedade das cidades.
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Os primeiros estudos sistematizados sobre as práticas de lazer surgiram no final

do século XIX, na França e nos Estados Unidos, ou seja, alguns anos após o surgimento

de iniciativas desenvolvidas sob esta nomenclatura. Estes estudos traziam uma

conceituação específica sobre o lazer e a recreação, fortemente vinculada as

necessidades dos trabalhadores. Assim, preservando a idéia de conhecimento e controle

social do 'tempo livre' dos trabalhadores, começa a se constituir, nos EUA, um campo

de pesquisa que foi denominado 'Sociologia do lazer'. Tal campo se consolida a partir

das abordagens teóricas da sociologia do trabalho, o que desconsidera o

desenvolvimento de modos de investigação peculiares aos estudos do lazer.

É importante destacar que o termo lazer foi adotado e desenvolvido

particularmente pelos estudos franceses, enquanto que os estudos norte-americanos

preferiram adotar o termo recreação. No entando, ambos eram vistos como mecanismos

para tentar resolver as problemáticas decorrentes da redução da jornada de trabalho e,

consequentemente dos usos que os trabalhadores faziam de seu 'tempo livre'.

Se, nos dias de hoje, é bastante polêmica a discussão destes dois termos, em seus

promórdios, ambos apresentavam características bastante similares. O que se falava

sobre a recreação nos Estados Unidos, se aproximava significativamente das discussões

travadas com o lazer na França. Mas, aos poucos, as diferenças foram se construindo,

considerando os 'lugares' em que ambos se inseriram.

Segundo Melo (200 I) as preocupações com o lazer, no Brasil, surgem no final

do século XIX, estando presentes no discurso de médicos e sanitaristas, responsáveis

pelas novas reformas típicas da organização urbano-industrial. Já os estudos

sistematizados, aparecem por volta dos anos 20 e 30 ainda pautados pela defesa de

lazeres saudáveis buscando difundir os valores morais e higienistas presentes na época.

O lazer surge portanto como fruto da revolução industrial, fundamentado numa

idéia de homem diferente daquela existente na sociedade rural. Um homem que passa a

ser movido por normas e valores veiculados pelos meios de comunicação de massa e

pelos pares. Neste sentido a influência de outros países passa a ser mais uma variável a

ser considerada, afinal nestes o processo urbano-industrial já se consolidava, enquanto

que no Brasil ele ainda se estruturava. Alguns teóricos da sociologia.do lazer, entre eles

Joffre Dumazedier (grande influenciador do debate sobre o lazer no Brasil), chegaram

mesmo a prever a instauração de uma 'civilização do lazer', fato que mesmo com o

desenvolvimento tecnológico não tem se mostrado possível.
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A instituição pioneira no debate sobre o lazer no Brasil foi, sem dúvida, o

Serviço Social do Comércio (SESC) que nas décadas de 60 e 70 começa a criar

mecanismos de difusão da área. O lazer passa a ser o campo prioritário de ação da

instituição e aos poucos essa área se consolida, devido a abertura e intercâmbio com a

França, através do sociólogo Joffre Dumazedier; e da sistematização do conhecimento

(Centro de Estudos do Lazer) levando em conta novas concepções e técnicas de

investigação sobre o tema. Entretanto, é fundamental destacar que "o Sesc, ao longo de

sua história, sempre se destacou por uma ação social, de cunho assistencialista, seja à

nível da saúde, como nos primeiros anos de sua existência, seja à nível da educação ou

do lazer dos trabalhadores comerciários" (Sant'anna, 1994, p.48).

Neste sentido, a instituição pretendia assumir um papel complementar ao do

Estado, buscando integrar-se ao poder público e, através de suas propostas incutir no

'tempo livre' dos trabalhadores os valores necessários ao aumento da produtividade e ao

cultivo de uma sociedade organizada, onde os conflitos dão lugar ao espírito

comunitário que se pretendia criar (Sant'anna, 1994).

Além da notável difusão do lazer via SESC, a partir de 1969 era cada vez mais

freqüente o uso do termo lazer nos discursos políticos, destacando principalmente as

práticas consideradas saudáveis como forma de combate ao ócio - considerado um

perigo social. O lazer se constituiu, aos poucos, como um instrumento de disciplina e

organização da sociedade, voltado ao ajustamento e a educação social, fato que pode ser

observado através da análise das formas de controle dos usos diversificados do 'tempo

livre', que na época passaram a ser substituídas por formas de lazer institucionalizadas.

Ao aproximar as propostas de lazer de valores e interesses relacionados à saúde,

à moral e à higiene, a área logo se aproximou das discussões vinculadas à Educação

Física, o que justifica em grande parte a presença maciça dos profissionais desta área,

até os dias de hoje, no âmbito do lazer.

De forma bastante paradoxal os usos do 'tempo livre' dos trabalhadores

começaram a se relacionar com as formas de lazer institucionalizadas, instaurando-se

assim uma discussão em tomo do lazer mais adequado, melhor e verdadeiro, a

construção de uma verdade capaz de ''justificar o lazer como um valor social

imprescindível" (Sant'anna, 1994, p.63).
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Ao analisar o lazer no Brasil permanece, portanto o questionamento sobre suas

finalidades e sobre o tipo de engajamento social que lhe difundiu. No caso da França,

esta luta surge da organização política e social conduzida pelas associações e sindicatos,

tendo como princípio a busca da integração social e a participação cultural ativa da

população. Já no Brasil, o lazer como campo de ação e pesquisa, é fortemente incutido

na população através de uma instituição regida pelo patronato do comércio, preservando

ideais e interesses em consonância com a ordem vigente. Podemos falar, neste sentido,

em organização e participação cultural? Em que medida esta participação acontece se o

princípio é de paz social e a organização social pressupõe conflitos, fruto da relação

entre diferentes pontos de vista, interesses e grupos?

Não negamos, desta forma, o paradoxo que encerra o lazer e a animação

sociocultural, se apresentando como possibilidades de questionamento e superação do

estabelecido e, ao mesmo tempo, instrumento de manutenção e propagação da ordem

que se faz dominante.

Considerando as contradições até aqui apresentadas optamos por analisar com

maior profundidade as questões do lazer e da animação sociocultural na França e no

Brasil, buscando suas semelhanças e diferenças, e fazendo-as dialogar. Além de buscar

entender em que medida podemos nos desprender das influências francesas, na tentativa

de trazer à tona as particularidades brasileiras e, assim traçar políticas públicas e

políticas de ação cada vez mais efetivas e consistentes.

A "démarche'' francesa: ação eformação profissional

A França é reconhecida historicamente como sendo um dos países em que a

organização e participação popular são muito significativas. O mote do

desenvolvimento associativo francês surge no final do século XIX, com a criação das

grandes associações propostas na Declaração de Condorcet, em 1789. Para Condorcet é

impossível falar em democracia sem pensar a democracia do conhecimento, que se dê

de forma laica e seja a garantia de formação do cidadão.

Também na atualidade a força dos movimentos associativos se faz presente.
Hoje, na França, existe uma infinidade de associações que lutam pelos mais variados

interesses, buscando garantir melhores condições de vida, além da integração social e
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desenvolvimento de uma consciência cada vez mais participativa da população. Desta

forma, o debate em tomo do lazer e da animação não poderia surgir de outra maneira,

senão pela militância dos mais variados setores.

Na década de 60, várias associações inspiradas pelos ideais do Movimento de

Educação Popular, deram início ao debate sobre os usos do 'tempo livre' e sobre a

necessidade de defender o lazer como elemento potencial para o desenvolvimento pleno

do cidadão. Apesar de terem se inspirado num mesmo Movimento, as associações - ou

melhor dizendo, grupos delas - constituíram correntes variadas, o que permitiu

diversificar a discussão, com objetivos diferentes, em tomo de uma mesma

manifestação: o lazer.

/", .

Estas correntes se organizaram a partir de três ramificações básicas: a de

tradição educativa laica, a de tradição cristã humanista e o movimento operário. Em

todas elas a Educação Popular era vista a partir do princípio de educação pennanente-

que se dá ao longo da vida e, portanto não pode ficar restrita à educação formal. Trata-

se portanto de desencadear e valorizar os processos de educação «não formal », de

forma cooperativa e incentivando a emancipação dos indivíduos.

Sendo fruto da influência do Movimento da Educação Popular, o lazer não

tardou a dialogar com as Pedagogias da Escola Nova, o que foi detenninante na

organização e difusão do conceito de animação sociocultural (na década de 70) em

vários setores (educação, saúde, vendas...) não ficando restrito apenas ao lazer.

Quando se fala em animação neste país, é possível fazer menção a uma gama de

ações /intervenções de caráter social, educativo e cultural, que podem estar vinculadas,

ou não, ao lazer. É possível elencar várias terminologias vinculadas a interveção

sociocultural, entre elas: animação cultural, animação social, animação sociocultural,

animação social-cultural. Isso demonstra a complexidade de abordar esta temática e,

principalmente, nos convida a aprofundar as discussões.

No início a animação apareceu como uma possibilidade de 'cultura para todos', sendo

comparada a uma 'escola paralela', posto que era, e é, evidente que a instituição escolar não

tem condições de garantir a promoção social de grande parte da população (Besnard, 1980).

Como o propósito central do Movimento de Educação Popular era a 'educação

das massas', a animação se desenvolveu na perspectiva de garantir o acesso mais

facilitado e democrático aos bens culturais. Partia-se do princípio que a emancipação
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política e social dos indivíduos passava necessariamente pela emancipação cultural

(Mignon, 1999).

A animação surge num momento pós-guerra bastante ambivalente, traumatizado

pelos valores republicanos e pelos ideais facistas transmitidos na educação formal.

Assim, a educação política dos cidadãos passa a ser o foco e, necessariamente, ela

deveria se dar fora dos ambientes formais. A pedagogia sai da escola e vai de encontro

aos atores culturais (músicos, artistas, entre outros).

A funcionalização destes atores culmina num projeto de animação sociocultural

que se propõem a transformação da organização social vigente. Rompe-se a idéia de

uma sociedade constituída por indivíduos que se comunicam e relacionam entre si, para

buscar entender a apropriação que esses indivíduos fazem dos diferentes objetos sociais,

que em última análise serão responsáveis por desencadear os diferentes procedimentos

de consumo de bens culturais. Desta perspectiva o viés de uma educação política

fica ainda mais evidente e a animação sociocultural se apresentava como possibilidade

de intervenção no campo do lazer. Assim, como outras intervenções, também

denominadas de animação, se realizaram no campo da ação social, da prevenção em

saúde e da difusão cultural.

A pluralidade de olhares à animação, existentes na França, foi bastante positiva

no sentido de apresentar novos caminhos para o Estado que, aos poucos, teve que

dialogar com as associações e desenvolver mecanismos de ação que pudessem

contemplar seus interesses. Historicamente, isso foi bastante importante para o

desenvolvimento da sociedade, pois a animação permitiu a valorização do capital

cultural e social existente na comunidade, estimulando a tomada de iniciativa e a busca

da autonomia (Gillet, 1995).

Tais encaminhamentos não se deram de maneira linear e pacífica. O conflito

sempre esteve presente e fez parte das conquistas hoje consolidadas em território

francês. A própria animação se legitimou como 'lugar' paradoxal, de conflito e

esperança, de sentido e finalidade, entre elementos complexos que se relacionam, o que

dificulta sua definição de maneira pontual.

Estudos que datam da última década, sobre a animação na França (Gillet, 1995),

apontam para necessidade de compreendermos suas finalidades e fundamentos na

perspectiva da práxis. Algo que pode parecer ambíguo, mas que propõem a tensão
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constante entre teoria e prática, de forma dialética e não lógica ou empírica. Trata-se de

englobar a teoria como elemento que vivifica e verifica uma ação, enquanto que a

prática possa significar a consolidação das idéias e reflexões teóricas.

Não basta, no entanto, falarmos apenas da ação vinculada a animação, aos

poucos esse campo foi se profissionalizando, graças ao surgimento de cursos de

formação que buscavam qualificar esses novos profissionais.

As formações específicas para atuação com a animação se constituíram, na

França, como Certificados e Diplomas de Estado e não como cursos de nível superior.

Estes são equivalentes aos cursos livre e cursos técnicos, no Brasil, com o

reconhecimento do Estado.

Existem duas categorias gerais de formação, àquela voltada para animadores

'profissionais' e outra que qualifica os animadores 'não profissionais' ou 'voluntários'.

Estes, apesar de ditos 'voluntários'são remunerados por sua ação profissional, essa

terminologia é proposital no sentido de qualificar o animador que tem sua prática

fundamentada na militância. Apesar de não ser uma regra, os animadores 'profissionais'

apresentam, normalmente uma vasta experiência no 'voluntariado' participando de

associações e desempenhando, além das intervenções com o público, sua militância

associativa. Isso é o que contribui em grande parte para manutenção das associações.

Existem cinco Certificados de Estado que autorizam a prática de profissionais na

animação, são eles BAFA3 (habilitação para desempenho de funções na animação),

BAFD4 (habilitação para o desempenho de funções de coordenação), BASE5

(habilitação para desempenho de ações sócio-educativas), BAPAAT6 (assistente técnico

de animação), BEATEp7 (técnico em educação popular). Os três primeiros fazem parte

do eixo 'voluntário' enquanto que os dois últimos correspondem a formação de

animadores 'profissionais'.

O animador BAFA é um profissional sazonal, ou temporário, que atua com

funções de animação em contato direto com o público, propondo atividades e ações em

3 BAFA - Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs.
4 BAFAD - Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur.
5 BASE - Brevet d'Aptitude à l'Animation Sócio-éducative.
6 BAPAAT - Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien de Ia jeneusse
et des sports.
7 BEATEP - Brevet État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et de Ia jeneusse.
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consonância com projetos elaborados por outras instâncias, algumas vezes com sua

contribuição, outras não.

Os animadores BAFD e BASE possuem certificados que os permitem

desempenhar funções de coordenação em instituições de lazer (colônias de férias) ou

sócio-educativas (casas de cultura), no entanto a elaboração de projetos é restrita a

instituição que representam.

Os animadores profissionais que recebem o certificado BAPAAT são

autorizados a desempenhar funções de animação ligadas a atividades de competência

específica, principalmente as esportivas e socioculturais (artes plásticas, teatro, dança,

patrimônio cultural), bem como elaboração de projetos.

Já os animadores BEATEP possuem uma formação que tem como diferencial o

aprofundamento de determinadas competências específicas em seus aspectos pedagógicos,

sendo estas divididas em três grupos de atividades: as técnicas e científicas, as culturais e de

expressão e as sociais e cotidianas. Esta formação desenvolve competências para o

profissional ser capaz de conceber, realizar e avaliar projetos de animação para instituições de

médio porte, agregando diferentes campos, ações e profissionais.

Com exceção da formação BAFA, que tem duração de uma semana, todas as outras

se desenvolvem em alternância (formação - estágio) o que reforça a idéia de formação

permanente e, sobretudo de práxis. Além disso, é fundamental destacar que os cursos

oferecidos pelas associações e validados pelo Estado têm um custo bastante alto, que é

subsidiado em grande parte pelo Estado, sendo o restante dividido entre o profissional e a

instituição que ele integra.

Ainda no que compete a formação, destacam-se mais dois Diplomas de Estado que

capacitam animadores 'profissionais', o DEFA8 (gerenciamento de funções de animação) e o

DEDPAD9 (direção de projetos de animação e desenvolvimento social). Ambos tem

equivalencia com cursos de graduação com duração de quatro anos.

Os animadores DEFA são autorizados a desempenhar funções em instituições de

médio e grande porte, atendendo grandes comunidades em projetos de animação que

integram diferentes grupos organizados. A grande possibilidade deste animador é atuar

no serviço público, estruturando e planificando a animação nos bairros e/ou cidades.

A formação de animadores DEDPAD qualifica o profissional para o

desenvolvimento de políticas de animação e desenvolvimento local, dando especial

atenção para a interação entre diferentes estruturas (educativas, sociais e culturais) e

buscando valorizar o capital cultural existente.

- 8 DEFA - Diplôme État relatif aux Fonctions d'Animation.
9 DEDPAD - Diplôme État de Directeur de Projet d"Animation et de Développement.
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Em meados de 1990 surge o primeiro curso de nível superior (licenciatura)

voltado para animação sociocultural, na Universidade Bordeaux 3. Sua formação pode

ser comparada àquela dos animadores DEFA. Nos anos subsequentes o curso foi se

consolidando e novas iniciativas surgiram. Hoje, além da formação superior de quatro

anos, esta mesma universidade, oferece um mestrado profissionalizante e cursos de

aperfeiçoamento e formação continuada na área da animação. Em todos eles, o processo

de formação se dá em altemância, o que permite desde o início da formação, incentivar

o aluno a aplicar e reformular o que se discute em sala de aula.

Nesta breve incursão no campo da formação de animadores franceses é possível

vizualizar com nitidez a estrutura de animação, proposta por Dumazedier (s.d.) em sua

obra «Questionamento teórico do lazer ». De forma piramidal, a estrutura é composta

por animadores de competência geral em seu vértice; animadores de competência

específica, no centro, e animadores voluntários, na base.

Marcellino (2001, p.22) retoma a mesma estrutura, de forma bastante

apropriada, discutindo as funções de cada um dos animadores :

Os primeiros, a meu entender, encarregados do gerenciamento,
digamos assim, da coordenação de políticas e da supervisão dos planos
e projetos. Os de competência específica planejadores também, mas
basicamente executores e avaliadores das ações em cada um dos
conteúdos culturais do lazer, e suas conseqüências socioculturais. E
finalmente, a base, encarregada da ligação da ação com a cultura
vivida, nas comunidades nas quais está inserida.

A apresentação da análise aprofundada destas formações seria bastante extensa e

não contemplaria os objetivos centrais deste capítulo. No entanto, acreditamos

suficientes as questões levantadas até aqui tendo em vista os objetivos aos quais nos

propusemos.

Em linhas gerais, é possível afirmar que a animação na França apresenta uma

forte dimensão cultural, identitária daquele 'território' e fruto das tensões e relações que

nele se estabeleceram! estabelecem, criando significados e, principalmente significações

que consolidaram a animação como um campo multidisciplinar de atuação profissional.

É impossível limitar o conceito de animação a um único campo do conhecimento na

realidade francesa, exatamente, pois ela pode ser apropriada por profissionais de

diferentes áreas (lazer, educação, saúde, serviço social...).
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Além disso, é importante destacar o quanto a animação neste país está vinculada

a dinâmica social (entenda-se aí, também, educação social) e não ao mero oferecimento

de produtos culturais. Isso não significa dizer que isso não aconteça, mas que o espírito

associativo tem ajudado a preservar a animação como possibilidade de intervenção que

busca a transformação da organização social.

Neste sentido, lazer e educação acabam dialogando de forma constante posto

que a intervenção do animador é potencialmente educativa (não no aspecto formal do

termo) e visa incutir nos indivíduos a necessidade, cada vez mais eminente de se

inserirem num processo de auto-formação (propósito da educação permanente). Em

última análise, isso representaria a tomada de consciência e a autêntica realização do

que se nomeia autonomia. Ou seja, a ação espontânea ou provocada no lazer, e em

outros campos da vida, passa a ser um constante convite para que o indivíduo assuma

seu próprio desenvolvimento.

Esta reflexão poderia ser ingênua na medida que não considerasse as

contradições que estão presentes dentro da realidade francesa, mas o objetivo primeiro

de nosso capítulo é dar destaque às diferenças para posteriormente tomar consciência de

como elas foram apropriadas pela realidade brasileira.

A "démarche" brasileira: ação eformação profissional

Para pensar o lazer e a animação sociocultural no Brasil é fundamental

resgatarmos o contexto histórico, aqui existente, na transição do século XIX para o

século XX. A recente abolição dos escravos e o início da organização das cidades foram

elementos que exigiram novas formas de pensar e agir, novas condutas, normas,

trabalhos e formas de se divertir. A chegada de imigrantes, também contribuiu muito

com esta nova configuração e a busca de referências no "Velho Continente" se tomaram

inevitáveis.

É fundamental destacarmos a influência francesa na organização dos grandes

centros urbanos brasileiros, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo que se ergueram

tendo como "musa inspiradora" a cidade de Paris. No que tange o lazer, a tendência que

mais se difundiu, via SESC conforme já vimos, foi àquela defendida pelo sociólogo

francês Joffre Dumazedier, no entanto não podemos negar as contribuições dadas pela
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tendência norte-americana. Daí emerge uma primeira problemática que se funda na

tentativa de reproduzir modelos já existentes, muito mais do que pensar e discutir as

particularidades do lazer no Brasil.

Em partes, essa iniciativa foi bastante positiva no sentido de fazer conviver

diferentes tendências. Mas, poderia ter significado a superação destas tendências se

tivesse sido investida de um sentimento de identidade brasileira, considerando as

questões mais específicas do lazer em nosso país.

Alguns autores discorrem criticamente sobre a proposta francesa, destacando

que a "Sociologia empírica do lazer" defendida por Dumazedier, apresenta o lazer como

um conceito a-histórico, um modelo puro formulado teoricamente e desinvestido da

realidade concreta. "Existe assim a procura pela especificidade do lazer no instante

mesmo em que ela se produz" (Sant'anna, 1994,p.69).

Para Requixa (1977) o lazer é uma possibilidade para estimular o criativo e à

aquisição de novos conhecimentos, exercendo a função de condutores, encaminhadores

dos indivíduos no processo de busca do prazer e da felicidade, através da descoberta e

fruição de valores estéticos.

O antagonismo destas afirmações pode nos levar a perceber o lazer como campo

de conhecimentos e modos de expressão criativa estabelecidos a priori, selecionados e

escolhidos conforme o projeto de sociedade que se almejava construir. Esse fato conduz

a estruturação dos processo de educação para e pelo lazer que visariam educar os

indivíduos "corrigindo seus hábitos e fixando sua identidade em valores e significados,

consoantes com a ordem social vigente" (Sant'anna, 1994, p.71).

De certa forma, isso naturalizou o lazer de cunho educativo, levado a campo

pelas ações institucionais com o intuito de transformar os usos do 'tempo livre'; e,

desinvestiram as diversões e o descanso de seu caráter de gratuidade.

Portanto, quando falamos do lazer no Brasil devemos observar suas múltiplas

influências (americana e européia) e perceber que as iniciativas de sistematização do

conhecimento desta área não surgem das necessidades comunitárias ou associativas,

mas de uma instituição que em seu ceme pregava o bem-estar e a paz social. Neste

sentido a idéia de conflito se perde, ou se toma perigosa e, assim, a discussão acaba

sendo conduzida por um outro viés, o do lazer como panacéia para resolução dos
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problemas sociais, para alcançar a ordem e o progresso imponentemente apresentados

em nossa flâmula.

Também não podemos ser simplistas e desconsiderar as ações que, nesta época,

ultrapassavam o mero assistencialismo, ou mesmo, não validar a iniciativa do SESC em

sistematizar o conhecimento e propor ações no campo do lazer. Mas é imprescindível

analisarmos - como nos propusemos no início do texto - como os 'sujeitos' se

apropriam dos diferentes objetos culturais.

Neste sentido, é possível afirmar que o lazer na realidade brasileira é

freqüentemente restrito a idéia de atividade e às possibilidades práticas proporcionadas

por ela.

Outro fator importante a destacar é que o movimento associativo no Brasil

apesar de ser cada vez mais significativo, aparece em proporções bem menores que na

França, sendo sua contribuição para o debate e sistematização do conhecimento no

campo do lazer pouco relevante. Neste caso, os estados e municípios embasados no

discurso higienista e, mais tarde, nos princípios cívicos patrióticos de ordem e

progresso, foram mais eficientes no encaminhamento de iniciativas, mesmo que numa

perspectiva limitada e funcionalista.

De forma geral, o lazer se consolidou como campo de interesse para propagação

de um ideal regido pelo lema "ordem e progresso", onde predominaram ''bairrismos'' e a

busca constante de disciplinar da área, ou seja, restringi-Ia a um campo do

conhecimento, no caso a Educação Física que estava bem próxima dos ideais citados

acima.

É curioso perceber, conforme nos propõe Sant'anna (1994), que o empenho do

regime militar (ação e repressão) em corrigir e pôr fim a determinadas práticas sociais -

que não estavam em consonância com os princípios da época de desenvolvimento e

progresso - eram bastante similares as falas que norteavam e buscavam organizar e

ampliar o lazer programado.

Neste processo fica evidente que a educação política do cidadão não é a

finalidade básica das intervenções, o que nos remete a pensar que, até certo ponto, as

práticas de lazer programado podiam se constituir como elementos poderosos de

alienação e docilização da população.
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Além de suas possibilidades lúdicas o Jazer passou a assurmr funções

disciplinadoras, terapêuticas, de correção dos excessos e desequilíbrios existentes nas

cidades. Considere-se também que as possibilidades de lazer oferecidas pela "indústria

do entretenimento" relacionavam, cada vez mais o lazer saudável com o consumo o que,

de certa forma, reforçava o mesmo discurso.

É importante destacar que ao falarmos do lazer como instrumento de controle

ideológico nos referimos mais as ambições de poder institucional do que às

possibilidades observáveis na realidade concreta. Aliás, seria um risco afirmarmos o

lazer exclusivamente como instrumento ideológico, posto que isso incorreria em

pensarmos o Estado como bloco hegemônico e único que funciona a partir de

estratégias planejadas, o que definitivamente não é verificável.

Como no Brasil a difusão da área ocorreu com o diálogo SESC - Estado, logo

foi necessário pensar a formação dos profissionais desta área que começava a se

constituir. Dar condições para que a população faça uso "adequado" de seu 'tempo

livre', falar do prazer de dispor o corpo de outra forma, de cuidar dele, contê-lo,

exercitá-lo, tomeá-lo e adestrá-lo; na busca de um corpo veloz, produtivo, saudável que

combate ao ócio, a doença, a moleza. Tal discurso, logo encontrou ressonância com os

ideais defendidos pela Educação Física da época, o que culminou com o oferecimento

de disciplinas de Recreação nos cursos de nível superior da área. O profissional de

Educação Física foi considerado o mais apto a atuar no campo do lazer.

As disciplinas vinculadas ao lazer foram aos poucos proliferando nos cursos de

Educação Física. Nelas predominava, em sua maioria, a difusão do lazer restrito à

brincadeiras, jogos e outras alternativas de caráter ocupacional, ou seja uma perspectiva

reducionista se comparada àquela que se difundiu na França.

Atualmente, quando falamos da formação dos profissionais do lazer - não

limitamos a denominação animador, pois existem outras nomenclaturas que o

qualificam podemos distinguir seis categorias possíveis: cursos livres de curta

duração, formação de nível superior específica, inserção de habilitações em cursos de

nível superior, pós-graduação strictu-senso diversificada com linhas de pesquisa

específicas, pós-graduação lato-senso e MBA.

Os cursos livres, normalmente tem curta duração e, em sua maioria reforçam a

idéia simplista do lazer, limitando suas possibilidades de ação à promoção de atividades
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de caráter duvidoso. Talvez pudéssemos compará-los a verdadeiros "caça-níqueis", que

estabelecem um processo de formação altamente dependente de suas ações e "receitas".

Os cursos neste formato são, apesar disso, bastante difundidos pois vão de

encontro a perspectiva de divertimento que vem se consolidando cada vez em nossa

sociedade, pela chamada "indústria do entretenimento" e que visa, segundo Marcellino

(2001), "desviar a atenção de" - o que nos parece bem similar a política do "Pão e

Circo" da antiga Roma. No entanto, tal perspectiva não se limita segundo o autor a estes

cursos:

mesmo em universidades consideradas 'sérias', estão cada vez mais
preocupados na 'gestão' de uma perspectiva de entendimento
extremamente pobre das questões da administração, que vem
abarcando cada vez mais esforços de formação profissional em nossa
área, de modo geral, ou entendida nos seus conteúdos culturais, como
é o caso do Turismo, do Esporte e da "Cultura", vista
fundamentalmente como "Artes e Espetáculos" (p.23).

Vale a pena destacar que tal perspectiva nos remete a um tipo de profissional

que se justifica por sua personalidade e não, necessariamente por sua competência. E o

que Mills (1969, p.243) chama de dupla alienação ou auto-alienação, ou seja, o

trabalhador não vende simplesmente sua força de trabalho, mas também sua

personalidade.

No lazer isso pode extrapolar e, em alguns casos, o trabalhador deixa de ser

profissional para se tomar uma "personalidade profissionalizada" (Marcellino, 2001).

Naturalmente, tal postura, tende a defender o discurso de que bom-humor é mais

fundamental que competência no lazer e, neste sentido não se fala em compromisso

político do profissional, mas em solicitudes artificiais e na distração do "público" a que

o animador de apresenta quase que como "bobo-da-corte".

Não queremos dizer com isso que o bom-humor não é importante, o que seria

perigoso, posto que lidamos diretamente com o público. Mas esse bom-humor não pode

representar a ausência de competência, compromisso político e seriedade. "Esses são os

três elementos que tomam o exercício da profissão digno" (Marcellino, 2001, p.24).

Avançando na discussão da formação do profissional do lazer, outra

possibilidade é dada pelos cursos específicos de nível superior, que são bastante

recentes e ainda tentam ganhar solidez. A faculdade Anhembi-Morumbi e a
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Universidade do Vale do Itajaí, foram pioneiras na iniciativa, mas sucumbiram frente a

algumas dificuldades. Mais recentemente, em 2005, a USP Leste - novo campus da

Universidade de São Paulo - criou um curso que forma bacharéis em "Lazer e Turismo"

e teve, em seu primeiro vestibular, uma procura superior a cursos considerados mais

tradicionais, como "Esporte e Saúde".

As habilitações específicas em cursos de nível supenor são mais comuns.

Aparecem tradicionalmente na área de Educação Física, mas também no Turismo,

Comunicação e Artes, Pedagogia, Ciências Humanas e Administração, entre outros.

Isayama (2003, p.64) nos afirma que na área de Educação Física, "ainda

prevalece um entendimento de que o profissional que atua com lazer deve levar as

pessoas a esquecer seus problemas cotidianos (...) neste contexto, sua atuação se

restringe à organização de jogos e brincadeiras que incentivem o agrupamento das

pessoas, ou na animação de festas e bailes".

Esse diagnóstico reforça a visão predominante, já apresentada, do lazer como

mera ocupação, estimulado pelo consumo alienado de bens culturais. O direcionamento

excessivo das atividades acaba deixando em segundo plano papel pedagógico da

animação, "contribuindo para reforçar os valores da ideologia dominante, encorajando

práticas tradicionais que não possibilitam um envolvimento crítico, criativo e consciente

dos participantes" (Isayama, 2003, p.69).

Além da qualificação no nível de graduação, ainda é possível encontrar

programas de pós-graduação stricto-sensu (em outras áreas do conhecimento) e lato-

sensu (especialização). Neste último caso destacamos o curso oferecido, com

regularidade, pelo Centro de Estudos de Lazer e Recreação (CELAR), da Escola de

Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas

Gerais (UFMG).

Finalmente, existem cursos de formação de administradores e gestores de

negócios da indústria do entretenimento, oferecidos pela Universidade Candido Mendes

(RJ) e pela Fundação Getúlio Vargas. O foco destas formações visa atender

principalmente a demanda de vagas relativas aos pólos de entretenimento, como por

exemplo: os parques temáticos.
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Apesar das diversas formações disponíveis, Marcellino (2001), ao analisar a

política de formação e desenvolvimento de quadros, aponta a freqüente queixa dos

responsáveis pelos executivos, nos vários âmbitos, de pessoal qualificado e competente

para desempenhar funções na área.

o fato de não haver cargos definidos com funções claras delimitadas é um dos

agravantes da situação. Isso gera uma disputa do cargo por outros funcionários, ou

mesmo "apadrinhados" externos, o que dificulta significativamente a inserção do

profissional de lazer no mercado. Este especialista possui uma visão abstrata do lazer, o

'lazer mercadoria', trata-se de um profissional tradicional que tem seu perfil regulado

pelo mercado.

Não menos importante é a questão, já levantada, da "profissionalização da

personalidade" que somada as dificuldades de inserção no mercado acaba contribuindo

com a baixa remuneração do profissional, que normalmente trabalha como "free-lancer"

sem garantia, direitos ou estabilidade.

A função de "tapa-buraco", ou seja, de disfarçar com amabilidade e simpatia as

deficiências e os problemas do serviço, normalmente exige do profissional uma atuação

quase que "circense", desviando o foco e procurando mascarar a falta de qualidade.

Dessa falta de compromisso político, alimentada pelo "personagem" que o

animador deve encarnar para entreter seus 'clientes', surge uma problemática ainda

maior, àquela que desconsidera os sujeitos sociais e políticos em seus interesses,

expectativas, conflitos e necessidades. Esquecendo-se do objetivo central da animação

sociocultural que é

fomentar nas pessoas, nos grupos ou nas comunidades atitudes abertas
e orientadas para o envolvimento nas dinâmicas e processos sociais e
culturais que os constituem, sendo todos responsáveis pela construção
dos princípios norteadores da vida cotidiana (Bernet apud Isayama,
2003).

A partir destas considerações é possível perceber que apesar dos diferentes

níveis de formação existentes no Brasil e da demanda de profissionais existente na área

do lazer é urgente e necessário (re)discutir a formação e desenvolvimento de quadros,

buscando superar as expectativas do senso-comum; levando em conta a estrutura de

animação proposta por Dumazedier (s.d); e, estruturando equipes multiprofissionais que

dêem conta do lazer como campo abrangente de pesquisa e ação.
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Em suma, o lazer no Brasil é norteado por um pensamento hegemônico que o

vincula ao mero oferecimento de atividades. Esse simplismo se reflete na delimitação

do perfil do profissional que atua na área, que passa prescindir do bom-humor e não da

competência. Cabe, também a ele reconquistar seu espaço profissional, buscando

dignificar a profissão, pautado por uma formação sólida e abrangente; pelo constante

estudo e aperfeiçoamento; e pela percepção das interseções de sua intervenção com as

demais existentes no lazer. Extrapola-se assim, o estereótipo do sujeito meramente

simpático e bom camarada.

--

Também é muito importante destacar quanto os pedagogismos tem permeado as

ações no campo do lazer, instrumentalizando o lúdico e as possibilidades no lazer em

nome de valores pré-estabelecidos. Em outros casos, é possível constatar a completa

oposição entre lazer e educação, o que a nosso entender reforça a idéia de consumo de

bens culturais. Acreditamos fundamental delimitar a relação lazer e educação, no

sentido de permitir intervenções consistentes através da animação sociocultural,

preservando seus objetivos primeiros de

promover uma compreensão das pessoas em relação a si próprias e ao
mundo que as cerca; buscar maior participação de todos nas questões
sociais mais amplas, por meio de encaminhamento de soluções
coletivas, sempre renovadas, para os problemas de sua comunidade; e
também possibilitar uma preparação para empreender mudanças na
sociedade, gerando um pensar constante sobre o papel de sujeitos
nesse sentido (Carvalho apud Isayama, 2003, p.73).

Parece-nos claro que dentro da perspectiva do lazer predominante no Brasil,

persiste a idéia de que o mero acesso aos divertimentos pode representar a

democratização dos bens culturais. Devido a inúmeros fatores o acesso não é suficiente

para estimular e desenvolver a participação cultural dos indivíduos, sem contar que

muitas vezes não alcança determinados grupos sociais. Faz-se necessário associar os

meios de acesso aos bens culturais com intervenções no campo da animação

sociocultural.

Neste sentido o profissional deve fundamentar suas ações na animação em

quatro papéis principais: facilitador, clarificador (conscientização), catalisador (suscitar

as iniciativas) e promotor (acesso e difusão da cultura local). A negação destes papéis

pode representar a manutenção de intervenções que consideram o público apenas como
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platéia, estimulando-os a desempenhar sua participação como meros espectadores, e não

como cidadãos.

Reflexões pertinentes ou considerações finais

-
Apesar das particularidades destacadas nas análises anteriores é evidente a

importância de buscarmos ampliar o contato com as experiências de outros países,

superando a idéia de reprodução destas, mas buscando os elementos que podem ser

devidamente adequados à realidade brasileira. Para tanto, é fundamental haver um

campo vasto de práticas e experiências profissionais que subsidiem e consolidem as

discussões da área.

Aliás, a relação entre a teoria e a prática tem se tomado um outro limite no

avanço das discussões e na reformulação das ações profissionais no Brasil. É

fundamental ampliar as discussões do lazer e da animação sociocultural na perspectiva

da práxis, permitindo a instauração de intervenções educativas no plano cultural.

Enfim, se quisermos entender o lazer como questão contemporânea em suas

múltiplas e complexas possibilidades é fundamental o entendermos como campo

multidisciplinar, fazendo dialogar as diferentes áreas que o integram. Para tal é

importante refletirmos sobre a inviabilidade de disciplinarizar o lazer, buscando cada

vez mais, a interação das áreas engajadas.

Ao mesmo tempo, isso requer a superação de propostas desenvolvidas por

profissionais mal remunerados e mal formados, que reproduzem "pacotes de atividades"

de caráter duvidoso. A qualidade do trabalho no campo do lazer deve ser construída

levando-se em conta verbas e estruturas compatíveis com as necessidades existentes,

bem como profissionais que tenham engajamento político suficiente para desencadear

intervenções nas comunidades, caso contrário, veremos prevalecer a promoção de

atividades e "festinhas" com o objetivos de entreter e ocupar a população.

Para Miranda (2003) a superação desta lógica distributiva dos bens culturais

passa necessariamente por uma intervenção que considere o mercado cultural, como

difusor de bens culturais de consumo, cabendo a ele, portanto um papel fundamental de

democratização da cultura. Ao mesmo tempo que é fundamental intervir considerando a
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cultura como um projeto de sociedade, que busca sua auto-sustentação fundamentada na

participação cultural dos cidadãos e na valorização do potencial cultural existente.

Estas vias de intervenção na área cultural, sobretudo a segunda, só ganha sentido

quando o lazer assume sua interface com a educação, entendida no seu sentido mais

amplo de processo permanente de formação dos indivíduos, que não pode de maneira

alguma ficar restrito ao ambiente formal de educação (escola).

Da relação lazer-educação emerge a animação sociocultural, como possibilidade

de intervenção educativa preocupada com a emancipação dos sujeitos, para tanto é

mister que os profissionais do lazer (animadores, monitores, agentes culturais, gentis

organizadores ...) possuam uma bagagem cultural sólida que possa auxiliar na

dinamização de propostas diversificadas; tenham a intenção de exercer influências

pautadas em seu engajamento e compromisso político com a mudança, incentivando a

participação e valorizando os elementos que pululam na dinâmica social. Em suma, o

animador assume um papel de educador que exercita seu caráter opinativo na busca de

soluções e encaminhamentos coerentes com as necessidades, interesses e expectativas

do público.

Desta forma, é importante existir a ampliação das discussões sobre o lazer e a

animação sociocultural na perspectiva da práxis, buscando superar os paradigmas

tecnológicos (verticais - de cima para baixo) e interpretativo (próprio dos diferentes

grupos), para nos inserirmos num paradigma dialético que considere ambos em uma

tensão que se faz necessária para superarmos propostas conformistas, dando à

população/ público a possibilidade de intervenções críticas e criativas.

Para Miranda (2003, p.31) isso nos remete a idéia de que "a cultura não é algo a

ser distribuído, é algo a ser vivido e a ser criado conjuntamente", no entanto isso exige a

integração de algumas ações, entre elas: a reformulação, elaboração e implementação de

políticas de lazer sérias, que seriam o contraponto das propostas colocadas no

"mercado"; o resgate do respeito do profissional do lazer, passando por sua formação e,

principalmente, pela assunção de seu papel como educador e não mercador (como

habitualmente vem ocorrendo); a consideração da relação lazer - trabalho, não em

oposição, mas como elementos que se complementam.

Além disso, considero fundamental que os profissionais do lazer assumam a

profissão a partir de um engajamento político, se considerando militantes da área em sua
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atuação. Neste sentido os preconceitos relativos aos locais de trabalho são superados,

posto que o profissional passa a ter condições de argumentar e discutir determinadas

propostas impostas pelo mercado.

Considerando que o lazer é um campo de ação e pesquisa multidisciplinar, não é

interessante delimitar um perfil profissional, mas acredito ser urgente necessidade de

incutir nos animadores a questão do desenvolvimento profissional constante, na

tentativa de garantir um alicerce sólido de cultura geral que subsidie intervenções

comprometidas com o que foi até aqui discutido.

Neste .capítulo, certamente deixo muitas brechas para discussão e

questionamentos, o que a meu ver, é bastante positivo, pois representa a possibilidade

de fazer avançar os debates sobre a animação sociocultural no Brasil, buscando destacar

nossas particularidades e construir aos poucos uma identidade para a área.

--
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ARTE E LAZER: Superando a prática do entretenimento à construção do
conhecimento social e histórico.

Roseli Sousa-Mestranda UEPA

Fátima Moreira Macapá- mestranda FACEDIUFBA

-

o trajeto tomado na construção deste texto se deu especificamente pela

intencionalidade de tratar das dimensões conceituais da produção e prática do conhecimento

em arte e lazer. Muitos já conhecem a construção de um texto permeado de metáforas (muitas

vezes visuais), mas, vamos seguir um caminho discursivo mesmo que nas dinâmicas

propostas para as experimentações esse exercício seja prioritário e estejam banhados pela

natureza poética, estética e crítica que a proposta se sustenta.

Ao aliarmos a arte às práticas educativas de lazer estamos tomando a natureza lúdica

da arte e sua dimensão artística e estética: o respeito ao Ser humano em sua inteireza, porém,

pensadas como elemento estruturante da vida em sociedade. Para este diálogo o conceito de

arte que estaremos assumindo implica conceber a arte não só como expressão, mas também

como conhecimento e produção sócio - histórica que responde-se por um modo próprio de

representação da realidade estudada em suas diversas formas e conteúdo; compreendendo que

a natureza artística se expressa pelo conhecimento da produção histórica e a estética na

compreensão dos elementos compositivos da manifestação e/ou obra.

A arte é aqui entendida como fenômeno social e histórico; ação produtiva e simbólica

de caráter particular, refletindo a própria identidade de seu criador, as necessidades e os

valores de seu tempo. É o que Nunes (1985, p. 15), elucida quando revela que ela se manifesta

como foco de convergência de valores religiosos, éticos, sociais e políticos, a Arte ''vincula-se

à religião à moral, à sociedade como um todo, suscitando problemas de valor (axiológico),

tanto no âmbito da vida coletiva como da existência individual, seja do artista que cria a obra

de arte, seja a do contemplador que aprecia seus efeitos."

A natureza formativa da arte enquanto atividade simbólica e criadora se responde por

um executar inventivo, cujo produzir figura, cujo figurar realiza e descobre. Para Pareyson

(1984) a definição tradicional de arte compreende três campos: o fazer -aspecto executivo,

realizador; o conhecer - aspecto cognoscitivo, contemplativo, visivo, interpretação de mundo

e o Exprimir - poética e estética que se revela como a forma expressiva de um dizer. Esse

campo nos leva a compreensão de que a arte é reveladora e faz surgir o novo, o modo próprio

de olhar e ver a realidade; de autoria pelo conhecimento produzido.
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Aliado a esse conceito, apresentamos outro, o de lazer. A opção que se faz é por uma

abordagem sócio-antropológica de lazer. Neste sentido, o lazer é entendido como nos remete

Marcellino (1995.p.31), como a cultura - compreendida no seu sentido mais amplo -

vivenciado (praticada ou fruída). Praticada fora da condição de obrigação, no "tempo livre"

que significa a possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa e, ainda, que se

amplia pelo sentido que lhe confere uma atividade exigindo a compreensão da natureza da

sociabilidade. É o que nos diz Magnani (1996, p.3l) indo para além da atividade que consiste

na recuperação de forças despendidas na jornada de trabalho, se incorporando o sentido de

representação das antigas e novas formas de entretenimento; de natureza histórico-social.

O lazer se materializa em sua condição praticada quando o espaço do lazer se dá

contextualmente. O estudo da realidade vivida em Belém, no periodo de 1997 a 2004

(SEMEC, 2003, p.33) aponta que a equipe que atuou com as ações de lazer estabeleceu a

construção de suas políticas para essa área a partir da ação-reflexão-ação que realizaram com

os educadores, afirmando (a partir da leitura e estudo da realidade) uma nova concepção de

esporte e lazer que traduziria o sentido educativo das ações com uma conotação claramente

político-pedagógica de alcance à autonomia e auto-gestão das comunidades envolvidas na

ação. Essas comunidades ao identificar e construir suas possibilidades de lazer parte das

situações locais, seus limites, contradições e enfrentamentos diante das demandas do

cotidiano, sejam de natureza sócio-econômica, religiosa, etc. para apontar alternativas de

ações para toda a comunidade.

Sobre essas relações Brandão (1989, p. 43) apresenta a existência de um movimento

que parte de interesses pessoais que acabam por se materializar em formas que acionam a

coletividade quando faz estudos sobre a cultura na rua elucidando que a sociedade em seus

rituais separa "espaços domésticos fechados" de "abertos", que podem ser pensados em duas

lógicas: a da "rua" pautando uma relação que se estende e a da "casa". Vive-se então toda

uma dinâmica que Costa (1999, p. 82) apresenta em seu artigo Domingo de Festa como

elemento transitivo, movente. Em seu estudo sobre uma ação de rua de lazer em Belém ele

apresenta uma imagem que se mostra numa na esquina da Rua da ligação com a Rua da paz

onde se encontravam jovens em grupos, reunidos tanto para escutar a música quanto, segundo

ele, para observar o movimento dos possíveis participantes da Rua. "A maioria dos moradores

daquela Rua dirigiam-se para frente das suas residências para observar o "movimento" das

pessoas, enquanto os demais transeuntes passavam pela rua."

As imagens apresentadas por Costa (1999) anunciam o movimento de inserção da

população em ações de lazer e que, sem nenhuma dúvida, alteram o ritmo cotidiano que a
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comunidade está habituada a viver trazendo a possibilidade de troca de saberes fundamentais

para a instauração de novas leituras sobre a realidade. Diante dessas reflexões, aponta-se a

necessidade de se emergir novas práticas que estabeleçam uma produção social do

conhecimento em arte e lazer; numa leitura estética e critica no contato com o objeto e

manifestação artística, mesmo e, principalmente, por acreditar que a arte praticada no âmbito

do lazer deve ser elemento que supere a visão alienadora que historicamente foi sendo

construída dando novo sentido a vida cotidiana de homens e mulheres frente aos desafios a

que estão submetidos pela dinâmica empreendida pela sociedade global e mercadológica que

a tudo domina e dirige.

Essas discussões implicam localizar a concepção de arte na contemporaneidade. A

arte contemporânea apresenta uma arte que sai das galerias e museus, de espaços culturais

fechados e avança para as ruas. Um exemplo vivo são as interferências urbanas tão difundidas

da década de 60 para cá. Assumem sua natureza conceitual, a arte pensa a obra não mais só

por suas características fisicas, mas também por dar conta da dimensão conceitual do lugar

onde se instala e traduz a sua natureza social e política. Essas questões foram também

pensadas por Guatarri (1992) quando faz relações entre o engenheiro, urbanistas e artista na

apropriação do espaço pela coexistência da potência do caos com as da mais alta

complexidade onde através da lógica do caos podem encontrar pontos de singularização

fazendo a transposição do espaço para a dimensão subjetiva de natureza coletiva, um espaço

não visível. Subjetividade e técnica aliada na construção de um "não-espaço" I. Podemos,

então, pensar a relação entre arte e cidade por diversos ângulos.

A necessidade de sair dos espaços sacralizados, fechados tem em boa parte a

intencionalidade da democratização do acesso à arte e lazer já que desejamos tenho o sentido

efetivo da inclusão (termo já desgastado por ser tomado por diversas instituições nacionais e

internacionais e que não conseguem se materializar no cotidiano da população brasileira por

políticas que garantam os direitos dos cidadãos). No final da década de 90 ampliaram-se as

políticas culturais que envolvem os setores públicos e privados que desenvolve projetos cuja

ação educativa objetiva a aproximação cada vez mais interativa do público espectador com as

obras de arte, fazendo-se apropriar de saberes até então de acesso a poucos. Não só as

manifestações das artes visuais saem dos salões das galerias, cinemas e museus, como é o

caso do curta na rua (cinema ao ar livre), as exposições de obras em shopping e calçadas, mas

a própria arte de rua em sua esteticidade se expõe ao olhar pensante dos transeuntes

espectadores, como é o caso de grafite.

1 Conceito tratado por Guattari - espaço que supera sua condição física; desterritorializado.



Alguns pesquisadores em cultura, arquitetura e arte' defendem uma abordagem mais

contextualista e dialética buscando a superação das diferenças no tratamento dos objetos e

manifestações artísticas entre os espaços fechados do museu, casas de cultura, galerias, e os

espaços de rua, parques, calçadas. Assim, uma atividade lúdico-expressiva desenvolvida com

uma criança em uma brinquedoteca faz exercitar os seus direitos a um bem cultural múltiplo

em seus significados culturais. O BRINCAR - é para a criança uma manifestação simbólica e

de linguagem, originariamente de criação coletiva e necessária para a ampliação de seu

repertório artístico e estético e de leitura critica da realidade.

Entre as abordagens teórico-metodologicas mais presentes no desenvolvimento da

ação educativa nos dias atuais encontramos: a abordagem Triangular que tem sua origem nos

Estados Unidos, e foi trazida ao Brasil por Ana Mae Barbosa, envolve o fazer artístico, a

apreciação e a crítica de arte. O fazer, produção criadora, a apreciação vinculada à

linguagem e a crítica, usualmente vinculada à história da arte; todos esses aspectos são

trabalhados de forma interrelacionados. Os autores de maior referência são Elliot Eisner

(1973) e Edward Feldman (1970) (não traduzidos) ambos propõem os princípios de arte como

conhecimento; a Educação estética - teoria de influência européia, que é trabalhada com

proximidade a visão de educação integral de Herbert Read, onde as diferentes áreas do

conhecimento integram-se pela interdisciplinaridade, vinculadas pela estética, Como estamos

tratando da arte pensada não só nos espaços fechados (museus, galerias, fundações, etc.), mas

sim, num outro caminho pensado nos espaços abertos (ruas, praças, rios, campos, etc.)

introduz-se outro elemento fundamental na produção de saberes: a compreensão de educação

patrimonial onde o patrimônio cultural material e imaterial é tratado em sua dinâmica sócio-

cultural, indispensável para se trabalhar na diálogo arte, lazer e cidade.

A ação educativa, segundo Horta; Grunberg; Monteiro (1999) implica um "conjunto

de bens de natureza material e imaterial resultantes da produção cultural, estendendo-se,

respectivamente, tanto às formas corpóreas quanto às incorpóreas, tais como os modos de

expressão, de fazer e de viver da sociedade." Se pensarmos essas apropriações pelo lazer, não

negamos uma prática que exige observação; registros, exploração do espaço-tempo para a

apropriação - num processo de criação; de deleite, apreciação e crítica, onde o objeto ou

sujeito vive-se ou é vivido pelas experimentações lúdicas.

Precisamos pensar essas questões no âmbito do direito à arte e lazer prevista em lei o

que implica pensar na eliminação da distancia histórica desses conteúdos na formação dos

seres em sociedade e nas instâncias educativas.

2 Entre eles: Raymond Willians, Michel Certeau, Inês Peixoto. Giulio Aegan.
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o alcance da arte ao grande público é o que se quer atingir, porém mais que atingi-lo,

cabe municiá-lo de saberes necessários para que decifre os códigos que ao longo dos séculos

estiveram no poder de uma minoria. O distanciamento presente nessa relação entre a arte e o

grande público, se considerarmos os aspectos e relevância a que os espaços que acolhem as

obras e manifestações culturais tomaram na história de nossa sociedade é elucidada por

Peixoto (2003, p.94) como o enclausuramento da arte em espaços específicos, o

desenvolvimento de códigos ritualísticos sofisticados, a formação de um quadro de experts -

do produtor ao vendedor; passando pelos críticos de arte e professores - que alimenta a gama

das inúmeras intermediações para o acesso à produção para o consumo da arte, todo esse

conjunto de fatores gera e preserva a aura de grande arte desconhecida pela maioria e valiosa

como mercadoria, uma lógica que hegemonicamente tem se mantido no trato com a arte e

cultura pelas políticas neoliberais - neste modo a produção se reduz a mercadoria. Essa

produção é indicadora de um tipo de obra já agora denominada arte erudita, diferente da arte

popular, obviamente, é desmerecedora do status de grande arte.

A produção do conhecimento é social e se dá na relação que estabelecemos com a

realidade; pela forma que nos apropriamos dela; como a "lemos". Freire (1999) evidencia que

o conhecimento nasce a partir da relação de dialogicidade que o sujeito tem com as questões-

problemas vividas em seu cotidiano; é nele que são gerados os temas culturais que vão

permitir a compreensão do mundo.

As práticas sócio-educativas emergi das no campo da arte e lazer devem ser pensadas

respeitando seu conteúdo social, estético e lúdico não restrito aos seus aspectos técnicos mais

a dimensão subjetiva, critica. Não negando as diferentes faces da realidade onde os

conhecimentos culturais transitam em sua cotidianidade e dinamicidade.

A compreensão dessa realidade requer um educador que esteja em constante

(trans)formação, que possa estabelecer os conhecimentos das tradições culturais e as

interferências e inovações das manifestações artístico-culturais e de lazer na

contemporaneidade. Um trabalho que implica a estruturação de um plano de ação que tenha a

clareza que a democratização do acesso é um princípio da educação em arte/lazer, que o

conhecimento não é despretensioso, mas que traz no seu corpo os conflitos, os desejos, os

saberes apropriados na leitura de mundo quando vive a arte/lazer como um direito social,

posto que, o alcance desses bens, historicamente tem se constituído pela exclusão e

desigualdades sociais.

Não poderia terminar essas considerações iniciais sobre o tema tratado sem retomar a

intencionalidade de provocar a instauração de ações que ao se pensar/fazer arte/lazer se
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proponha à leitura do espaço praticado e compreender as relações que esse espaço trava com

os demais espaços (sociais e institucionais) da sociedade e do mundo como é perceptível nas

experiências vividas na América Latina pelas crianças chiapas/zapatistas com sua arte

revolucionária materializadas no livro Vozes do Espelho, e ainda a experiência da força da

cultura indígena na Bolívia que levou o povo a recuperar a sua auto-estima e assim se fazer

sujeito de sua própria história.
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